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Látványtervek a leendõ bölcsõdérõl

Az itt bemutatott látványtervek, az óvoda "hátsó" udvarában felépülõ 450 m2-es bölcsõdét ábrázolják
bõvebben a 3. oldalon

Tájékoztatjuk Szatymaz lakosságát, hogy a mûvelõdési ház
elõtti területen nagyszabású térrendezési munkálatok
kezdõdnek. A tereprendezés és térkialakítás szerves részét
képezi a már korábban megkezdett "településközpont
kialakítása" projektnek. A munkálatok elvégzésének ideje
alatt a munkaterületen parkolni nem lehet, ezért kérjük
Önöket, hogy ilyen célra a már korábban kialakított, tér-
burkolattal ellátott autóparkolót vegyék igénybe.

Szeretettel meghívjuk 

Önt és Családját

22001100..  áápprriilliiss  1177-éénn (szombat) 

1177  óórrááttóóll

A Dankó Pista mûvelõdési házban 
megrendezésre kerülõ 

kkuullttuurráálliiss  SSzzoommsszzééddoollóórraa,,
ahol 

Zákányszék mûvészeti csoportjai
mutatkoznak be.
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Helytörténet
Egy szatymazi népünnepély
Amikor az Úr születése utáni l9oo-as
év áprilisának 24 napján, a gazdakör
akkor már örökös tiszteletbeli elnöke
a "kálomista fõkurátor" Polgár
László rövid köszöntõje után, ünne-
pélyes keretek között megindították
az általuk már rég megálmodott és
kezdeményezett szatymazi kápolna
építését, a helyi, és az itt nyaraló
szegedi ifjúság megjelent képviselõi,
élükön Pálfy Józseffel elhatározták,
hogy egy nagyszabású népünnepély
megrendezésével, az ott befolyó
bevétellel és adománnyal támogatni
fogják a munkálatokat. E
kezdeményezéshez rögtön csatlako-
zott Barcsay Károly, a gazdakör el-
nöke és Zsák Lajos a szatymazi nép-
kör jegyzõje is. A szatymazi kápolna
építése, Tóth Mihály városi fõmér-
nök tervei alapján, pontosan 110 év-
vel ezelõtt megkezdõdött, azzal a
magyarokra nem jellemzõ oly kü-
lönös csodával, hogy kivétel nélkül
mindenki egyetértett vele. Már má-
jusban megszemlélte az épülõ temp-
lomot Dessewffy Sándor megyés-
püspök Németh József segédpüspök
kiséretében. Ugyanekkor egy haran-
got ajándékoztak az épülõ templom
részére. Hiába erõsködött Barcsay
Károly -és adta a gazdakör által
megajánlott 600 koronát- és Zsótér
Dezsõ, a kápolna az 1900-as évben
nem lett kész. 1901. augusztus 15-
én, Nagy Boldogasszony napján
szentelték fel. Az építkezés a Zsótér
Andor által adományozott 600 négy-
szögöl földön kezdõdött el.  Ma már
tudjuk, hogy a munkálatok összesen
10 088 korona 92 fillér készpénzt e-
mésztettek fel. Azonkívül természet-
ben 250 ingyen fuvart és többszáz
nap kétkezi munkát is vállaltak a
helybeliek. A Város az építkezéshez
a téglát biztosította. A tenniakaró fi-
atalság által tervezett népünnepélyre,
az akkori újságok szerint augusztus
l2-én, vasárnap került sor. Az ün-
nepély után összeszámolt, fõleg ado-
mányokból álló tiszta bevétel, 1000
arany koronát tett ki. Hogy mennyi
volt ennek a korabeli értéke, ponto-
san már nem tudható, de az ismert
tény, hogy amikor néhány nappal az
ünnepély elõtt Tóth Mihály városi
osztályjegyzõ, szatymazi birtokos,
/nem azonos a hasonló nevû fõmér-
nökkel/ 100 forintot adományozott a
szatymazi kápolna felépítésére,

akkor azt még minden szegedi újság
a hírek elején tudósította. 

A szatymazi népünnepély rende-
zõi a személyre szóló meghívók mel-
lett röpcédulákat is nyomattak, ami-
ben a szegedi lakosság figyelmét a
közelgõ fontos eseményre hívták fel.
A röplap elején az ünnepélyt demok-
ratikusnak titulálták, ami azt jelentet-
te, hogy bárki részt vehet rajta.
vagyis úgy szólt: "-ide mindenki
meg van híva-." A mûsorokat, a lát-
ványosságokat, a különbözõ rendez-
vényeket felsoroló rész után oda volt
írva, hogy délután három óra har-
minc perckor külön vonat is indul
Szatymazra. 

Talán a jó idõ, vagy a sok mûsor
és rendezvény, a vártnál is jóval na-
gyobb közönséget csábított Szaty-
mazra. Úgy írják, hogy megjelent
"Szeged és Szatymaz színe-java." A
Magyar Királyi Honvédzenekar / a
46. gyalogezred zenekara'/ már ebéd
elõtt megérkezett. Amikor az állo-
máson leszálltak, majd az állomás
elõtt "hadrendbe" sorakoztak és a
tambúrmajor /katonai karmester/ ve-
zetésével a liget felé zenélve megin-
dultak, csakhamar hatalmas tömeg
közepén találták magukat. Kora dél-
után, majd még egyszer este, a liget-
ben ideiglenesen fölállított pavilon-
ból nagysikerû hangversenyt adtak
az összesereglett, és sokan csak ezért
idefáradó, hálás közönségnek. A pi-
henõ fúvósokat idõnként, nem ki-
sebb sikerrel, a dalárda váltotta fel.
Azon a napon a vendéglõk, különö-
sen az egy-egy nagyobb, szállással is
rendelkezõ Báló- és Grünfeld félék
sem maradtak ám némák. Csaknem
megállás nélkül, váltakozva 3 ci-
gányzenekar is húzta virradatig a
"hangulatjavítót".
Ezen kívül délután még népies tánc-
mulatságot is rendeztek. Nagyon so-
kan azonban, már a röplapokon is
megemlített tombolát, a számok ki-
húzását várták, mert az érdeklõdé-
süket a 200 értékes ajándék kellõen
felcsigázta. Az engedéllyel kiadott
2000 darab 20 filléres sorsjegy, már
az ünnepség elõtti napokban elfo-
gyott. A fõnyeremény egy üszõ volt,
körülbelül 50 korona értékben.
Hatalmas érdeklõdés kísérte a meg-
rendezésre került látványos lóver-
senyt is. A lovak futtatása legtöbb-
ször a "követ még nem látott" uta-

kon történt. Szatymazon egyébként
az elsõ lóversenyt, amit a város is
támogatott 50 forinttal, 1892. szep-
tember 20-án rendezték meg Polgár
László akkori gazdaköri elnök bir-
tokán. Jól tudjuk, hogy hol volt ez a
hely, hisz Polgár László a Szaty-
mazon 1883. február 19-én elhunyt
Dáni Ferenc fõispán Sarolta nevû
lányát vette el feleségül, akivel azu-
tán megörökölték a mai Postakocsi
csárda épületét. A korabeli elsõ ver-
senyek jórészt a csárda melletti Posta
úton lettek megrendezve. A népün-
nepély versenyzõ lovai azonban az
épülõfélben lévõ kápolna elõtti rétrõl
indultak el és egy nagyobb kört téve
oda futottak vissza. A lovak közül
Erdélyi Czipõ érkezett be elsõnek. A
lovasáé lett a fõdíj, egy 30 koronát
érõ sárgásszínû habos tajtékpipa. Az
akkorra tervezett szamárverseny a-
zonban elmaradt, mert a Karácsonyi
Gergely szamarát megülõ Parti János
juhásznak ellenfele nem akadt.

Nem írtunk még a megrendezés-
re került szépségversenyrõl. A sok
benevezett résztvevõ közül elsõ lett,
és vele az elsõ díjat, egy szép se-
lyemkendõt, a barna hajú Gera Ro-
zál vitte el. A szõkék közül is vá-
lasztottak, ahol az élre Bózsó Maris-
ka került. 
A népünnepély résztvevõire szél-
csendes este ereszkedett le. A ter-
vezett lampionos díszkivilágítás, a
gyertyák és a lámpák zavartalan mû-
ködése miatt, látványos volt. A
fényárban úszó ligetben, a vendéglõk
termében a zenészek folyamatosan
húzták a táncolni vágyó fiataloknak a
talpalávalót. Körülöttük még egy da-
rabig hullámzott a nézelõdõ, nehezen
fáradó és sétáló nagyszámú közön-
ség. A Szegedre tartó különvonat a-
zonban lassan pöfögve megindult és
vitte a vidám szegedieket. De fogy-
tak a félreállított lovaskocsik is. A
mulatozók száma egyre csökkent.
Lassan szétszéledtek a szatymaziak
is. A kápolna építéséhez összegyûj-
tött adomány és az egyéb bevétel
megtekintése és megszámlálása, a
holtfáradt rendezõk kipirult, izzadt
arcára utóljára még megelégedett
mosolyt varázsolt a pislákoló lámpa-
fény.. /Felhasználva a korabeli
Közlemények tudósítása./

Pálmai József

A szerkesztõbizottság értesíti az újság olvasóit, hogy Józsi bácsi helytörténeti cikkeit egy idõre nélkülöznünk kell…
Pár hónap pihenõ után reméljük folytatódnak a kedves történetek, addig is köszönjük az eddigieket, és várjuk majd
a folytatást!
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Önkormányzati közlemények
A bölcsöde építésérõl…
- Decemberben adtunk hírt arról,
hogy a képviselõtestület döntésének
megfelelõen a Kistérség egy 20 fé-
rõhelyes bölcsõde terveinek elkészí-
tésére adott tervezõi szerzõdést és a
tervek alapján pályázatot nyújtott be.
A végleges helyszín kiválasztása
nem volt egyszerû feladat. A kép-
viselõk szerették volna a funkcióját
vesztett Simsay-iskola felújításával
és átalakításával egy olyan helyszín-
re elhelyezni a bölcsõdét, ahol min-
dig is nevelõmunka folyt, és amely
épület mindig is kiemelt helyet fog-
lalt el Szatymaz életében. Ezt a két

tényezõt is szem elõtt tartva - ideális
helyszínt találva a bölcsõdének -
egyben egy helyi jelentõségû épület
is fel lett volna újítva. Figyelembe
véve azonban a kapcsolódó összes
elõírást, a felújítás gazdaságosságát,
valamint a pályázati kiírásban a fel-
újításra és új építésû ingatlanra vo-
natkozó maximálisan elszámolható
összegeket, végül mégis másik hely-
színrõl, és ott egy vadonatúj épület
felépítésérõl döntöttünk. A döntés
értelmében az óvoda belsõ udva-
rában a parókia mellett kap helyet az
épület. A pályázat hiánypótlása meg-
történt és örömmel számolhatunk be
arról, hogy két héttel ezelõtt pozitív

támogató döntés született és Szaty-
maz mintegy 160.000.000 Ft támo-
gatást nyert a bölcsõde megvalósí-
tására. Az ütemterv szerint a követ-
kezõ feladat a kiviteli tervek elké-
szítése, melynek a határideje június
vége. Ezt követõen kerülhet sor a
közbeszerzés kiírására és a nyertes
kivitelezõvel történõ szerzõdéskötés-
re még ebben az évben. A jövõ év
elején elkezdõdhetnek a munkálatok,
és reményeink szerint 2011. szep-
temberében megnyithatja kapuit leg-
újabb intézményünk. 

polgármester

Tisztelt Lakosság!

2008. május 15-én nyílt meg Szaty-
mazon a Hulladékudvar. Tekintettel
az elmúlt egy év tapasztalataira, cél-
szerûnek látjuk újra a mûködési rend
áttekintését, valamint az egyes hul-
ladékfajták értelmezésének pontosí-
tását a zökkenõmentes mûködés ér-
dekében.

A Hulladékudvar mûködése során
az alábbiak betartását kérjük a
lakosságtól:

1. A hulladékudvar területén dohá-
nyozni tilos.

2. Vállalkozóknak tilos hulladékot
lerakni a hulladékudvarban.

3. Veszélyes hulladékok csak ki-

sebb, háztartási mennyiségben
vihetõk be!

4. A hulladékokat, egyéb anyagokat
mindig a részükre feliratozott
konténerbe, tároló edényekbe
kell rakni.

5. Az udvarban guberálni tilos.
6. Nyitva tartási idõ:

Május 1-tõl október 31-ig:
hétfõ-szombat: 700 - 1900

vasárnap: 700 - 1200

November 1-tõl április 30-ig:
hétfõ és péntek: 800 - 1600

kedd és csütörtök: 1000 - 1800

szerda : SZÜNNAP
A hulladékudvar ünnepnapokon
zárva tart!

7. A hulladékok átvétele ingyenes
mindenki számára, aki Szaty-
maz község területén hulladék-
szállítási szerzõdéssel rendelke-
zik és azt igazolja is az átadás-
kor.

Háztartási (kommunális) hulladékot
a hulladékudvar nem vesz át.
Az újrahasznosítható hulladékokból
napi bevihetõ mennyiség maximum
1m3/háztartás. Az építési törmelék-
bõl és lom hulladékból évente maxi-
mum beszállítható mennyiség 5x1
m3/háztartás.
A fentiekkel kapcsolatban érdeklõdni
lehet a Szegedi Környezetgazdálko-
dási Nonprofit Kft-nél az alábbi tele-
fonszámon:
06-62/777-266 Zalai Antalnál és
Apáti-Kiss Zsoltnál

HULLADÉKFAJTÁK CSOPORTOSÍTÁSA
Papír hulladék:

Írólapok, iratok (mûanyag iratfedél nélkül), újságpa-
pír, rajzlapok, csomagolópapír, hullámpapír, karton-
papír, papír anyagú csokipapír külsõ része, tönkre-
ment könyvek, szórólapok, prospektusok, kartondo-
boz széthajtogatva (hungarocell betét nélkül).
Nem tartalmazhat: használt papír zsebkendõt, hasz-
nált törlõkendõt, használt szalvétát, szennyezett pa-
pírt, csokipapír alufólia részét.

Mûanyag hulladék:
Üdítõs- ásványvizes flakonok, nylon zacskó, nylon
szatyor, PE és PET feliratú üdítõs flakonok, több-
rétegû italos dobozok (üdítõs, kimosott tejes, te-j-
színes dobozok), mûanyag kupakok, mûanyag cso-
magolófólia.
Nem tartalmazhatja: festékek és veszélyes háztar-
tási vegyszerek flakonjait (veszélyes hulladék), egyéb
veszélyes anyagok flakonjait.

Üveg hulladék:
Üvegpohár, ablaküveg, háztartási üveghulladék, ü-
veg váza, nem visszaválható italos üvegek, befõttes
üvegek, egyéb nem veszélyes anyagot tartalmazó
üvegek.
Nem tartalmazhatja: tükröt, izzókat, fénycsöveket
(ezek veszélyes hulladékok)

Fém hulladék:
Fém italos doboz, konzervdoboz, fém háztartási esz-
közök, egyéb nem veszélyes fém hulladék.

Építési törmelék:
Építésbõl, bontásból származó beton, tégla, kõ, cse-
rép törmelék.
Nem tartalmazhat: Földet, vályogot és semmilyen
egyéb építési és bontási hulladékot.
Gyakorlatilag az építés során keletkezõ anyagokat
kétfelé kell válogatni aszerint, hogy azok újra-
hasznosíthatóak vagy sem. Az elõbbiek évente 5 x 1
m3/háztartás mennyiségben a Hulladékudvarba
vihetõek ki, az egyéb építési hulladék pedig napi 1
m3-es határig a Sándorfalvi úti Központi Hulladék-
lerakó Telepre. 
Természetesen a jogosultságot ott is igazolni kell az
átadáskor.

Komposztálható hulladék:
Zöldséget, gyümölcsöt, annak szárát, levelét, növé-
nyi szárakat madzag nélkül (pl: rózsa-, kukorica-,
paprika-, paradicsomszár…stb.), levágott füvet, le-
nyesett ágakat, zöldséget, gyümölcsöt, lehullott fale-
velet.
Nem tartalmazhat: kötözõ anyagot, fólia és egyéb
mûanyag hulladékot, papírt, üveget, fémet, követ,
törmeléket, egyéb háztartási hulladékot, egyéb is-
meretlen anyagot, szemetet. 

A hulladékok fenti csoportosítása a Szegedi Környe-
zetgazdálkodási Nonprofit Kft. jelenlegi technológiájá-
nak megfelelõen került összeállításra.

Szatymaz Község Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
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Dankó Pista Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Kerámia-
foglalkozás- koron-
golás
Minden csütörtök
1400-1700 óráig
Vezeti: Veréb Judit

Hastánc tanfolyam
Péntek 1800

Vezeti: Simon Renáta

Kórus próba
Minden hétfõ,
csütörtök 1800

Vezeti:Kónya Géza

Kondi terem
Hétfõtõl péntekig 
730-1900

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

JÓGA-TANFOLYAM
Hétfõn 1700 órától
Vezeti: Csanádi Anita
Mária

"SZATYMAZÉRT ALAPITVÁNY"

adószáma: 18456420-l-06

"SZATYMAZ KÖZSÉG TERÜLETÉN ÉLÕ IDÕS
EMBEREK GONDOZÁSÁÉRT "

adószáma: 18452213-l-06

A MI ÓVODÁNKÉRT ALAPÍTVÁNY

adószáma: 18465789-1-06

SZATYMAZI SPORTEGYESÜLET
adószáma: 19983879-1-06

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 EGYESÜLET:
adószáma: 18472754-1-06

TELEHÁZAT  ÜZEMELTETÕ, FEHÉRTÓI
GAZDAKÉPZÕ ÉS INNOVÁCIÓS ALAPÍTVÁNY:

adószáma: 18454404-1-06

Egy százalék
SZATYMAZ KÖZSÉBEN MÛKÖDÕ ALAPÍTVÁNYOK KÖZLEMÉNYE

Tisztelt adózók! Önök ez évben is dönthetnek személyi jövedelemadójuk egy százalékának közhasznú felajánlásáról.

Az alábbiakban közöljük az alapítványok  ADÓSZÁMÁT.

A gazdálkodóknak 2010-ben ismét
lehetõségük nyílik az Agrárkamara
szakemberének a segítségét igénybe
venni a területalapú támogatáshoz
kapcsolódó egységes kérelmek
elektronikus úton történõ kitölté-
séhez és benyújtásához.
Az egységes területalapú támogatás-
sal együtt történik a KAT, az AKG ,
a Natura 2000, és az erdõterületek-
kel kapcsolatos intézkedések, mint
például a különbözõ erdészeti és er-
dõtelepítési támogatások, valamint
az EMVA egyes tételeinek az
igénylése is.
Az egységes kérelem elektronikus
kitöltõfelülete az MVH honlapján
(www.mvh.gov.hu) keresztül érhetõ
csak el, és az MVH regisztrációs
számmal rendelkezõk számára egyé-
nileg is használható. Itt a kitöltéshez
szükséges legfontosabb információk
is megtalálhatók, ezért saját maga is
elkészítheti a kérelemkitöltést az a
termelõ, aki már rendelkezik végle-
ges elektronikus ügyfélkapus regiszt-

rációval. Az ügyfélkapus regisztrá-
cióhoz személyi igazolvány, lakcím-
kártya, valamint egy e-mail cím
szükséges, ehhez bármelyik okmány-
irodánál ingyenesen hozzájuthatnak
az igénylõk. Ennek hiányában igény-
be veheti a falugazdásza, vagy az ag-
rárkamarai tanácsadója díjmentes se-
gítségét is.
Szatymazon a Magyar Agrárka-
mara tanácsadója lesz az Önök
segítségére, és a korábbi évek gya-
korlatának megfelelõen (az elõzetes
bejelentkezés szerinti idõrendben, a
szokásos helyen), a mûvelõdési ház-
ban hétfõ kivételével munkanapokon
8-tól 12-ig és 13-tól 17-ig fogadja a
termelõket. 
A kamarai tanácsadó elérhetõsége a
06-30-64-29-206-os telefonszámon
lehetséges, ahol az idõpont egyezte-
tésrõl és a beadással kapcsolatos e-
gyéb teendõkrõl is tájékoztatást kap-
nak.
A termelõk egyedi elektronikus adat-

bázisa csak az MVH regisztrációs
szám, és a tavaly kiosztott boríték-
ban lévõ ismertetõ 3. oldalán talál-
ható nyolc karakteres jelszó segítsé-
gével érhetõ csak el. Ezért kérnék
minden támogatásigénylõt, hogy ezt
a 2009-es jelszót is hozza magával
az egységes kérelem kitöltéséhez.
Aki nem találja, annak új jelszót kell
igényelnie az MVH-tól, mert addig
nem tud senki mást meghatalmazni
az adatok rögzítésével, és jelszó nél-
kül csak a saját ügyfélkapuján ke-
resztül küldheti be a kérelmét.
A támogatási kérelmek beadásá-
nak határideje 2010. május 15,
ezért a torlódások elkerülése érde-
kében mindenki idõben keresse fel a
falugazdászát vagy a tanácsadóját.

Novák  Pál
agrárkamarai tanácsadó 

Falugazdász közleményei
Mezõgazdasági termelõk és földtulajdonosok figyelmébe!
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Szakmai továbbképzés nálunk
A Somogyi-könyvtár megyei hálóza-
ta valamint a Csongrád Megyei
Könyvtárosok Egyesülete egy új
továbbképzési formával próbálkozik.
A "kihelyezett továbbképzés" ötletét
a következõ probléma hozta magával
megoldásként: Egyre több könyvtár-
nak, illetve fenntartónak okoz gon-
dot a megyei könyvtárba (Szegedre)
való beutazás költsége, illetve annak
egyéb velejárói, hiszen ilyenkor
gyakran a szolgáltatások sérül(het)-
nek .Ezek a továbbképzések kisebb
csoportoknak szólnak, egymáshoz
közeli, vagy jól megközelíthetõ tele-
püléseknek számára szervezõdnek, s
a Somogyi-könyvtár elõadóit juttat-
ják el az éppen aktuális helyszínre.
Ezáltal a kollegáknak lehetõségük
nyílik jobban megismerni egymás
közvetlen környezetét. A kis létszám
miatt sokkal több lehetõség van a he-
lyi igényeket, kéréseket is figyelem-
be venni a programok összeállítá-
sánál, ezáltal sokkal inkább elõtérbe
kerülnek a kollégák személyes igé-
nyei.
Az elsõ ilyen összejövetelnek már-
cius 22-én a mi könyvtárunk adott
otthont, ahol a szegedi kollégákon
kívül vendégül láthattuk Ásotthalom,

Bordány, Dóc, Domaszék, Forrás-
kút, Mórahalom, Öttömös, Puszta-
mérges, Röszke, Ruzsa, Üllés, Zá-
kányszék, Zsombó könyvtárosait. A
könyvtár bemutatása után az elmúlt
évet elemeztük a statisztikai adatok
tükrében. Érdekes volt összehasonlí-
tani a hasonló lélekszámú települé-
sek könyvtárhasználati szokásait, az
állomány gyarapítására fordítható
összegek nagyságát. Rendkívül hasz-
nos volt a kormányzati portál és az
ügyfélkapu változásaival foglalkozó
elõadás. Végül a "Tégy jót és beszélj
róla" jelmondat tükrében a sajtókap-
csolatokról és a PR fontosságáról
"elsõ kézbõl" kaphattunk gyakorlati
tanácsokat. 
Mindig nagy izgalommal tölti el az
embert, ha vendégeket vár, hiszen
azt szeretné, hogy mindenki jól é-

rezze magát. Azt is tudjuk, hogy a
"családias" légkör mindenképpen
hasznára válik a szakmaiságnak is. 

F.B.I.

Szinházi est Szatymazon!
Mérsékelt érdeklõdés mellett,- hi-
szen a mai világban nehéz olyan célt
találni ami osztatlan lelkesedést vál-
tana ki,- került megrendezésre a
Móra Ferenc Népszínház elõadá-
sában Barta Lajos: Zsuzsi címû nép-
színmûve.
Az elõadás, és annak körülményei
méltán tarhattak volna igényt akár
teltházas estére is, de mint ahogyan
oly sok mindennek, úgy a színházba
járásnak sincsenek tömegeket meg-
mozgató hagyományai kis falunk-
ban. Pedig ebben az esetben javára
írhattuk volna Tháliának azt az e-
gyébkén el nem hanyagolható körül-
ményt, hogy a színház látogatott
meg bennünket… ami hát úgy-e fele-
barátaim egy kicsikét szokatlan.
Remélve, hogy a mostani elõadásnak
szárnyra kap a jó híre, és ez újabb és
újabb érdeklõdõket vonz majd, a
szervezõk idén még legalább három
elõadást terveznek.

B. T.

"Nagyvizit a zártosztályon" avagy  szakmai találkozó a könyvtárban.

FELHÍVÁS!
Térítésmentes és soron kívüli 

méhnyak-rákszûrés Szatymazon!
Értesítjük a község hölgy lakosságát, hogy a mûvelõdési
ház parkolójában felállított mobil szûrõállomáson, 2010
május 4-én 900- 1700 óráig 
térítésmentes méhnyak-rákszûrés lesz!
Kérjük valamennyi 25 és 65 év közötti hölgyet, éljenek
a lehetõséggel, hiszen az idejében felismert betegség
gyógyítható!

Kedves Nagycsaládosok!
Szeretnénk megalakítani Szatymazon a

Nagycsaládosok Egyesületét.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk egy 

gondolatébresztõ"ötletbörzére", tanácsakozásra.
Természetesen a család minden tagját várjuk, 

ismerjük meg egymást!
A megbeszélés idõpontja: 

2010. április 16-án 16 óra
a Dankó Pista Mûvelõdési Házban

Lezajlott a Barackvirág Nap.
Az eddigi hagyományoknak megfe-
lelõen idén is nagy érdeklõdés mel-
lett került megrendezésre a szaty-
mazi Barackvirág nap.
A kimondottan szakmai kérdésekkel
foglalkozó tudományos elõadás-
sorozat érintette mind a napi gyakor-
lati teendõket, mind a tápanyag után-
pótlás, mind a témakörhöz tartozó
gazdasági kérdéseket. A mûvelõdési
ház parkolójában az érdeklõdõk erõ-
és munkagép bemutatón vehettek
részt. Napközben rövid ünnepség ke-
retében a vendégek megkoszorúzták
a szatymazi õszibarack kultúra meg-
teremtõjének Kamenszki Bélának a
dombormûvét. Köszöntõt mondott
Dr. Kormányos László polgár-
mester.
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Iskolánk hírei

Óvodánkból
Ez történt az óvodában 
márciusban
Március 5-én a Vándor színház elõ-
adásában megnézhettük "Az arany-
szõrû bárány" címû mesét. A gyer-
mekek nagy élvezettel izgulták végig
a mese szereplõjének próbákkal szí-
nesített útját. A belépõjegyet az ala-
pítvány fizette.
Március 12-én megemlékeztünk a
március 15-i forradalomról. A cso-
portok zászlókat, kokárdákat, csákó-
kat, kardokat készítettek az ünnep
tiszteletére. A Mackó csoportban
összegyûltek a többi csoportok és itt
mindenki elmondta a tanult verseket,
dalokat.

Március 26-án a víz világnapja alkal-
mából ellátogatott a Mackó, Süni és
a Mókus csoport a Szatymazi Víz-
mûhöz. A gyermekek megismerhet-
ték a vízmû területén található mû-
szereket, szivattyúkat stb. Kérdése-
ket tehettek fel a vízmû vezetõjének
Csúri Gábornak, akinek ezúton is
köszönjük, hogy vendégül látta a
csoportokat.
A Játékdzsungelbe meghírdetett "Va-
riációk hat lábra" címû rajzpályázat-
ra sok szép munka készült. A Mókus

csoport nagy örömére, Pálfi Dávid
rajza bekerült a díjazottak közé. Gra-
tulálunk neki és kívánjuk, hogy még
sok-sok szép rajzot készítsen.
Elkezdõdött az udvar szépítése. A
füvesítéshez szükséges munkálatok-
ban nagy segítségünkre volt Kormá-
nyos Tibor. Köszönjük a szántást,
rotátorozást. Molnár Zsolt pedig fû-
maggal támogatta az óvodát. 
A munka április 17-én szombaton
folytatódik, amikor virágok ültetésé-
re is sor kerül. Minden kedves szülõt
és gyermeket szeretettel várunk ezen
a napon, aki szeretne hozzájárulni
munkájával és egy szál palántával
ahhoz, hogy az óvodások minél
szebb környezetben tölthessék nap-
jaikat.
A Mókus és a Süni csoport március
31-én  a Játékdzsungelben töltött egy
délelõttöt. A gyermekek megnézhet-
ték a rovarkiállítást, ahol egy tárlat-
vezetõ mutatta be az érdekesebbnél
érdekesebb rovarokat. Ezután követ-
kezett a játék, ami minden gyermek
számára nagyon élvezetes volt.
Terveink áprilisra:
A Mackó csoport terveiben szerepel
egy könyvtárlátogatás, ahol megis-
merkedhetnek a gyermekek a könyv-
tár használatával.
Piknikezést szervezünk a szatymazi
játszótérre.
Sétát tesznek a kiserdõbe, ahol az é-
ledezõ természetet figyelik meg. A
mezõn elterülõ víztócsákban megfi-
gyelik a békalencsét, vízibolhát stb.
A Mókus csoport ellátogat Sándor-
falvára a piacra, majd megnézi a
gyógyszertárat, megfigyelik az ott
folyó munkát. 

A Mókus csoportos óvó nénik május
közepére szeretnék ismét megszer-
vezni az immár hagyománnyá váló
budapesti kirándulást. Az idén az
Állatkertet tûztük ki célunknak. A
gyermekek csak szülõi kísérettel jö-
hetnek a kirándulásra mind az öt
csoportból.
Szeretettel várjuk a jelentkezõket. 
Játszódélután
Kedves leendõ Óvodás Gyerekek és
Szülõk!
Szeretettel várunk minden gyermeket
és szüleit, aki szívesen megismer-
kedne óvodánkkal 2010.április 19-én
és 20-án 15-17 óráig, egy játszódé-
lután keretében. 
A gyermekeket a két kiscsoportos
óvó néni várja a kiscsoport udvarán. 

ÓVODAI BEÍRÁS:
2009. április 19-21.
Ideje: 7.30-16.30 között
Helye: SZKTT Szatymazi Óvoda

József A. u. 3.
Beíráshoz szükséges dokumentumok:
- A gyermek anyakönyvi kivonata,
- gyermek TAJ száma,
- gyermek lakcím kártyája,
- egyik szülõ személyi azonosítója,
-A gyermek oltási kiskönyve.

Ha a gyermek tanév közben tölti be
3. életévét, és a szülõ óvodába
kívánja adni, ezen idõpontban kérjük
jelezze felvétel iránti szándékát.

ISKOLAI BEIRATKOZÁS
Tisztelt Szülõk!
A 2010-2011-es tanévre az elsõ osz-
tályosok beírása az alábbi napokon
lesz.
2010. április 20. (kedd) 800 - 1700

2010. április 21. (szerda) 800 - 1700

Helye: SZKTT Közoktatási Intéz-
ménye Szatymazi Iskola titkárságán
Nagy Rózsa iskolatitkárnál.
A beíráshoz kérem az alábbi doku-
mentumokat hozzák magukkal:
A gyermek:

születési anyakönyvi kivonatát
TAJ kártyáját
Lakcím kártyáját
Óvodai szakvéleményét
a szülõk személyigazolványát

A diákigazolvány igényléséhez
szükségünk van:

1 db igazolványképre
550,- Ft - ra a diákigazolvány
kiállításának díja

Bódis Margit igazgató

Olvasóverseny
A szegedi Gregor József Általános
Iskola rendezte meg, immár 17. al-
kalommal a Móra Ferenc Olvasóver-
senyt, melyen iskolánkat négy tanuló
képviselte. Elõször arra voltak kí-
váncsiak a szervezõk,hogy mennyire
értik meg a gyerekek Móra írásait,
majd egy-egy részletet kellett kife-
jezõen felolvasniuk a háromfõs zsûri
elõtt. Az összesített eredmény alap-
ján:
Bozsics Bettina (5.osztályos tanuló)
kiváló olvasó,
Pataki Alexandra (5.osztályos tanu-
ló) ügyes olvasó,
Kopasz Fanni (3.osztályos tanuló)
ügyes olvasó,
Pataki Fanni (3.osztályos tanuló)
ügyes olvasó minõsítést szerzett.
A versenyzõket felkészítette: Farkas-
Csamangó Etelka és Kasza Ágnes.

Szépkiejtés verseny
2010. február 17-én Sándorfalván
rendezték meg felsõ tagozatosok szá-
mára a Kazinczy - versenyt. Isko-
lánkat 5-6. osztályosok versenyében
Varga Dorottya 6.b osztályos tanuló
képviselte, aki I. helyezést ért el.
Felkészítõje: Csányiné Üveges Mária.
A 7-8. osztályosok csoportjában Ács
Eszter Jennifer (Felkészítõje: Far-
kas-Csamangó Etelka) és Kordás
Petra 8. osztályos tanulók indultak,
Kordás Petra 8.a - III. helyezett lett.
Felkészítõje: Csányiné Üveges Mária.

Maros Menti fesztivál
2010. március 5-én zajlott Deszken
a XII. Maros Menti Fesztivál vers-
és prózamondó versenye.
Iskolánkat alsó- és felsõ tagozatosok
is képviselték. Kiss Laura 1.a osztá-
lyos, Kopasz Fanni 3.b osztályos és
Szanka Ákos 4.a osztályos tanulónk
szép versmondásával szórakoztatta a
közönséget. Felkészítõ tanáraik:
Nikolényi Miklósné, Kasza Ágnes és
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Veres Tiborné.
A felsõsök: Kálmán Anna Zsófia
5.b és Kiss Nóra 5.a osztályos,
Varga Dorottya 6.b osztályos ta-
nulók prózát mondtak. Felkészítõ ta-
náraik: Farkas-Csamangó Etelka,
Csányiné Üveges Mária.
Prózamondás kategóriában I. helye-
zést ért el Varga Dorottya, III. he-
lyezést ért el Kálmán Anna Zsófia.
Felkészítõ tanáruk: Csányiné Üveges
Mária.

Kokárda ünnep
"Sehol még annyi színes
nagy álom nem fakadt
s árvábbak prófétáid
sehol sem voltanak.
Sehol annyi virág

és sehol annyi bánat
Szeresd jobban, Uram

Az én szegény hazámat!"
Március 15-i ünnepségünk, melyet
március 12-én tartottunk meg a Mû-
velõdési Házban, hagyományosan a
6. osztályosok megtisztelõ feladata.
Mindig alapos mûsorválogatás és ko-
moly felkészülés elõzi meg a mûsor
elõadását. Most is így történt.
"Kérdések és válaszok" címmel ké-
szült mûsorunkban klasszikus irodal-
mi mûvek képezték az alapot.

Hagyományaink elõtt tisztelegve
megszólaltak népi hangszereink; a
furulya és a citera. A furulya élõ ze-
ne formájában, amelyet 4. osztályos
tanulóktól hallhattunk. Név szerint:
Balogh Sára, Dani András, Görgé-
nyi Fanni, Smit Szabina voltak a
"vendégmûvészek" a 6. osztály
mûsorában.
Szorgalmas gyûjtõmunka eredmé-
nyeképpen született meg az a szín-
padkép, amely látványában, hangu-
latában illeszkedett a tartalmi mon-
danivalóhoz.
Szép színfolt volt a mûsorban a lá-
nyok tánca, amely a mi vidékünkre
jellemzõ néptáncelemekbõl épült. A
táncot Daniné Prohászka Ildikó taní-
totta be.
Dicséret illeti a 6. osztályos tanu-
lókat, és köszönet illeti mindazokat,
akik bármilyen módon segítették a
mûsor létrejöttét.
A 6. osztályok osztályfõnökei:

Csányiné Üveges Mária és
Nagymihály Tünde

Kazinczy Verseny alsósoknak
2010. március 23-án Újszentivánon
rendezték a Kazinczy Szépkiejtési
Versenyt.
Iskolánkból a legszebben olvasó 3.
és 4. osztályos tanulók vettek részt.
A verseny két részbõl állt:

- elõször a hozott szöveget olvas-
ták fel a gyerekek
- majd felkészülési idõ után idegen
szöveg felolvasása következett.

Az olvasmányok témája növények-
kel, állatokkal, természettel kapcso-
latos volt.

A 3. osztályosok versenyén részt vett:
Pataki Fanni
(felkészítõje: Kasza Ágnes)
Tóth Csaba
(felkészítõje: Csillagvári Gusztávné)

A 4. osztályt Balogh Sára, Kondász
Ádám képviselte (felkészítõjük: Ve-
res Tiborné)

A Szatymazi Iskola tanulói dereka-
san helytálltak, a 4. és 5. helyezést
hozták el.
Gratulálunk nekik!

Veres Tiborné

Történelem verseny
2010. március 17-én Szeged Városi
Történelem Versenyen vett részt
iskolánk 3 fõs csapata.
Az Árpád-kori magyarság történel-
mérõl szóló megmérettetésen Bárká-
nyi Flóra, Kovács Menyhért, Men-
debaba Szása alkotta 6. osztályos
csapat a középmezõnyben végzett.
Gratulálunk!
Felkészítõ tanáruk: Kálmán Gábor

Angol verseny
Immár második alkalommal rendez-
tünk Szatymazon angol tesztmegoldó
versenyt a kistérség tagiskoláinak 
részvételével.
Idén 30 tanuló mérte össze tudását a
6., 7. és 8. évfolyamon. A diákok-
nak elsõsorban az angol nyelvtan ne-
hézségeivel kellett megküzdeniük, de
ezen kívül a szókincsismeret és a
kreatív gondolkodás is fontos volt a
sikeres megoldáshoz.
Iskolánkat a következõ kilenc tanuló
képviselte, akik közül négyen "dobo-
gós" helyezést értek el:

6. osztály:
Kalmár Fanni 6.b I. hely
(tanára: Lindholm-Csányi Eszter)
Szabó Vivien 6.b
Varga Dorottya 6.b III. hely
(tanára: Lindholm-Csányi Eszter)

7. osztály:
Doszpod Ádám 7.b III. hely
(tanára: Lindholm-Csányi Eszter)
Kreiniker Bernadett 7.a V. hely
(tanára: Doszpod Endréné)

Szûcs Dávid 7.b

8. osztály:
Kordás Petra 8.a II. hely
(tanára: Hódiné Csányi Katalin)
Nagy Orsolya8.b
Nyári Melitta 8.b

A helyezett tanulók a siker örömén
túl még 1-1 könyvutalvánnyal is gaz-
dagodtak.
Mialatt a feladatlapok javítása, érté-
kelése zajlott a versenyzõk Cody
Wallace, anyanyelvi lektor fotókkal
illusztrált elõadását hallgathatták, aki
sok érdekességet mesélt szûkebb ha-
zájáról, Washington államról és la-
kóhelyérõl Seattlerõl.

Angol nyelvi munkaközösség
Matemetikaverseny
1990. óta rendezik meg a Zrínyi Ilo-
na Matematikaversenyt országszerte,
évente több mint 65000 gyerek rész-
vételével 3-8. osztályosoknak
Iskolánkat is népes csapat képviselte,
a versenyen résztvevõ tanulóink:
3. osztály: Prágai Bíborka

Tóth-Molnár Gellért
4. osztály: Balogh Sára

Bartucz Géza
5. osztály: Koch Laura

Kovács Kitti
Osvald Ádám
Tóth-Molnár Réka

6. osztály: Kõhegyi Ágnes
Mendebaba Szásá
Szabó Vivien
Szunyog Margaréta

7. osztály: Dékány László
Kálmán Benedek
Strausz Norbert
Vass Frigyes

8. osztály: Barta Nikolett
Híres Adrienn
Nyári Melitta
Tóth Judit
Tóth-Molnár Anna

A megyei fordulón évfolyamonként
több száz induló volt, derekasan
helytálltak tanulóink. Külön dicsé-
retet érdemel Szabó Vivien, aki év-
folyamában 33. helyen végzett, Prá-
gai Bíborka és Tóth-Molnár Réka,
akik évfolyamukban 30. helyen vé-
geztek és Tóth-Molnár Gellért, aki
meghívást kapott a megyei ered-
ményhirdetésre, és a 6. helyet sze-
rezte meg. A tanulók felkészítõ taná-
rai: Kasza Ágnes, Csillagvári Gusz-
távné, Veres Tiborné, Horváthné
Bodor Margit és Nagymihály Tünde.

Rajzos sikerek
A Szatymazi Iskolában több éve
mûködõ Mûvészeti Iskola képzõmû-
vészeti tagozatára jelenleg 43 tanuló
jár heti 2x2 órában délutáni foglal-
kozásokra, amelyet Dr. Tóthné Sza-
bó Orsolya tanárnõ vezet.
A gyerekek örömmel és rendszere-
sen végzik munkájukat. Az utóbbi
évfolyamok közül az idei tanévben
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különösen sok tehetséges tanuló jár
különórára, mely az alábbi verse-
nyeken és pályázatokon elért ered-
ményen is tükrözõdik.

Zoltánfy Ált. Iskola - Deszk - által
hirdetett pályázaton:
7-8. oszt. Korcsoportban: I. helye-
zett: Kávai Éva 7.b
5-6. oszt. Korcsoportban: III. helye-
zett: Kovács Kitti 5.a
A Szegedi Vadaspark által hirdetett
"Állatok karácsonyfája" pályázaton:
I. helyezett: A Mûvészeti Iskola fel-
sõ tagozatosai ( 15 fõ)

Weöres Sándor Ált. Isk. - Szeged -
versillusztrációs pályázatán:
3. évf. - II. helyezett - Sáringer Gab-
riella - 3.a
5. évf. - I. helyezett - Kovács Kitti - 5.a

Kossuth L. Ált. Isk. - Szõreg -
"Környezetbarát közlekedés"
pályázatán:
I.helyezett: Bozsics Bettina 5.a

Kovács Kitti 5.a
Sarapka Attila 5.a
Bárkányi Dániel 6.a

Csoportmunkájukkal érték el ezt a
szép helyezést

Természettudományos sikerek
Komplex természettudományi vetél-
kedõn vettünk részt, melyet a Kos-
suth Zs. Gimnázium és Szakközép-
iskola szervezett.
A szervezõk célja a gyerekek érdek-
lõdésének felkeltése a természettudo-
mányok iránt. Késõbb a lelkesedésre

való tekintettel a tantárgyakhoz csat-
lakozott a történelem is. 
I. Három írásbeli forduló után már-

cius 23-án mérték össze erejüket a
döntõbe került csapatok. Dolgukat
nehezítette, hogy középiskolás
csoportokkal kellett  összemérni-
ük tudásukat, mégis bejutott a
döntõbe a 7. osztályos és a 8. osz-
tályos szatymazi társaság is. Nagy
öröm volt a nyolcadikosainknak,
hogy fölényes gyõzelmet arattak
mindenki fölött: I. helyezést értek el.

Végül összegezték a döntõ és az írás-
beli eredményét és II. helyezésrõl
kaptunk oklevelet. 
A 7-esek is állták a sarat, õk össze-
sítésben IV. helyezettek lettek. 
Csapattagok: 7. osztály

Dékány László 7.a
Kónya Andrea  7.b
Kolozsvári Zita 7.b
Kálmán Benedek 7.b
Toldi Attila 7.b
Vass Frigyes 7.a

8. osztály
Tóth-Molnár Anna 8.a
Kapás Regina 8.a
Ács Eszter 8. b
Nagy Orsolya 8. b
Pivárcsik Tamás 8. a
Guba Szabolcs 8. a

A verseny szervezését és lebonyolí-
tását az iskola természettudományi
munkacsoportja végezte, a felkészí-
tésben az azokat oktató valamennyi
tanár részt vett. 

Hevessy György Kémiaverseny
Három iskolai forduló után iskolánk
11 tanulóját hívták be a Hevessy
György Kémiaverseny területi dön-
tõjére.
Versenyzõk: 7. osztály

Toldi Attila 7. b
Kálmán Benedek 7. b
Dékány László 7. a
Vass Frigyes 7. a
Szûcs Eszter 7. b

8. osztály
Kapás Regina 8. a
Tóth-Molnár Anna 8. a
Kucsera Zsófia 8. b
Guba Szabolcs 8. a
Pivárcsik Tamás 8. a
Ács Eszter 8. b 

A 11 tanulóból 9 tanuló olyan magas
pontszámot ért el, hogy megyei dön-
tõn vett részt 2010. 03. 27-én.

7. osztály
Szûcs Eszter 7. b
Toldi Attila 7. b
Dékány László 7. a

8. osztály
Kapás Regina 8. a
Tóth-Molnár Anna 8. a
Kucsera Zsófia 8. b
Guba Szabolcs 8. a
Pivárcsik Tamás 8. a
Ács Eszter 8. b

Már megszületett az eredmény is.
Összes tanulónk a középmezõnyben
végzett. Mindannyian becsülettel
helytálltak. 
Felkészítõ tanáruk: Kálmán Gáborné

DIÁKOLIMPIAI ÉS BAJNOKI ÉRMEK A TATAMIRÓL
Az elmúlt hónap ismét szép sikereket
hozott a község judosainak. Március
06.-án Veszprémben rendezték meg
a Domonkos László Emlékversenyt,
amelyre külön meghívót kapott egye-
sületünk versenyzõje, Gábor Ádám,
aki eleget téve a meghívásnak, re-
mek versenyzéssel minden ellenfelét
legyõzve szerezte meg a serdülõ ko-
rcsoport 45 kg.-os aranyérmét
Az idei évben szintén korán, március
13-án került sor a junior korosztály
országos bajnokságára. A verseny-
nek Siklós városa adott otthont és
versenyzõink két éremmel térhettek
haza a viadalról. A lányok 48 kg-os
súlycsoportjában Kónya Viktória e-

züst-, míg a fiúknál 100 kg-ban Mik-
lós Balogh Ádám bronzérmes lett. 

Március 20-án az olaszországi Tol-
mezzoban rendeztek nagyszabású
nemzetközi viadalt, ahol Gábor Á-
dám képviselte színeinket. Az U15-
ös korosztály 46 kg-os súlycso-
portjában egészen a döntõig mene-
telt, ahol hazai ellenfél elõtt volt
kénytelen fejet hajtani és így az igen
elõkelõ második helyen végzett. 

Egy héttel késõbb két rangos viada-
lon is részt vettek versenyzõink.
Március 27-én Budapesten a Honvéd
küzdõsport centrumában rendezték a
serdülõ korosztály országos diáko-
limpiai döntõjét. Egyesületünk ver-
senyzõi remekül szerepeltek, Gábor
Ádám esélyt sem adva ellenfeleinek
elsõéves serdülõként magabiztosan
nyerte súlycsoportját, míg az 50 kg-
ban Kovács Ákos, 60 kg-ban pedig
Báló Norbert állhatott fel a dobogó
harmadik fokára.

Kónya Viki /szemben/ akcióban Gábor Ádám diákolimpiai bajnok 

Miklós Balogh Ádám / jobbról a
második/ a dobogó harmadik fokán
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Másnap ugyanitt randevúzott a ju-
nior korosztály, a tét szintén a
diákolimpiai bajnoki címek eldöntése
volt. Kónya Viktória ezúttal nem

fogyasztott, így egy súlycsoporttal
feljebb lépett tatamira, ahol is csak a
döntõben szenvedett hosszabbításban
vereséget a tavalyi ifjúsági Európa-
bajnokság bronzérmesétõl, így a

második helyen végzett. Guba
Henrietta az 57 kg-ban  szerzett
bronzérmet, míg Miklós Balogh
Ádám a fiúk 100 kg-os súlycso-
portjában lett harmadik. 
Edzõ: Kovács Szabolcs
A Szatymazi SE cselgáncs szak-
osztálya szeretettel vár minden ju-
do iránt érdeklõdõ 6 és 12 év kö-
zötti lányt és fiút az általános isko-
la tornatermében tartott edzéseire.
Edzésidõpontok: hétfõ 1715-1815,
péntek 1600-1700.

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

Báló Norbert /jobbról/ Kovács Ákos /jobbról a második/
bronzérmes a diákolimpián

Szaft kupa
Május 1-jén kispályás foci bajnokság a szatymazi sportpályán!

Nevezés 800 - 900ig
4+1 fõs csapatok jelentkezését várjuk

Kezdés 900-kor
Nevezés a helyszínen

Nevezési díj csapatonként 2500 Ft.

Olvasóink Írták
Pacal, mentaszósszal…!
"Szíved, lelked legyen tiszta, hited
legyen erõs," mondta a rendíthe-
tetlen ólomkatona a kisfiúnak.
Örökérvényû, mondom én, és körül-
nézek… Soha ennyi zavarodott lelkû,
kérges szivû, hitevesztett embert
nem láttam, és derék nehézfém har-
cosunk is nekifutásból ugrana az ön-
tõtégelybe, ha ezt megélte volna…
Pici képzavarral élve mindannyiunk

feje felett  Demoklesz kardjaként le-
beg a munkanélküliség mumusa, az
adósságspirálok pedig örvényként
húznak tízezreket a mélybe. A sze-
génység kézzelfogható, a kilátásta-
lanság valós. És ígér nekünk az e-
gyik oldal, és ígér nekünk a másik
oldal. Nem mondok jobbot, vagy
balt, mert a szembenállónak a bal fe-
le nekem a jobb, és fordítva. Szóval,
az egyik oldal azt mondja, tükröt
tartok elétek, amiben meglátjátok,

hol lett "elszúrva". A másik oldal
azt mondja, szemüveget adok nek-
tek, avval látni fogjátok a kivezetõ
utat. Szép, szép, emberek, de mind-
egy, hogy a tükör párásodik homá-
lyossá, vagy a szemüveg, sem így,
sem úgy,  nem látunk benne tisztán.
"Szívetek, lelketek legyen tiszta,
hitetek legyen erõs!"
És ezt most nem az ólomkatona
mondja….

Szilágyi Károly

2010 április 28.án szerdán 18 órakor
tartjuk soron következõ értekezletün-
ket, ahova szeretettel várom vala-
mennyi tagtársamat.
Május 8-án 17 órai kezdettel tartjuk
meg az anyák és apák napi ünnep-
ségünket, a Lesz Vigasz étteremben,
ahova ezúton is meghívom egye-
sületünk tagjait.

Május 21-én pénteken egynapos
kirándulást szervezünk a mórahalmi
gyógyfürdõbe. Akik részt kívánnak
venni, azok jelentkezzenek május
17-ig Rácz Istvánnál, vagy Kakuszi-
né Marikánál.
Részvételi díj: 1100 Ft, indulás a
mûvelõdési háztól reggel 8 órakor.

Május 29-én szombaton a megyei
nyugdijas klubok Amatõr Mûvészeti
Fesztivált rendeznek a bordányi fa-
luházban.
Egész napos mûsor, ebédlehetõség.
Érdeklõdni, és jelentkezni május 20-
ig Rácz Istvánnál lehet.

Rácz István elnök

A Szatymazi Nyugdijas Egyesület közlendõi.

Két vers kedvcsinálóként szatymazi poétáink tollából

Mint két vadidegen,
fagyosan és ridegen,
táncolva ezer idegen
megyünk: egymástól hidegen.

Egymással szót se váltunk,
fagyos köddé váltunk.
csak szótlanul állunk,
szavakra sem találunk.

Én pergõ szó, te szótlan,
én vibráló, te sótlan,
én remény, te csüggedés,
én langy-esõ, te jégverés.

Mint két vadidegen,
mint hamuba hullt szerelem,
mint késõn jött kegyelem,
mint célját vétõ fegyelem.

BUDAI  ISTVÁN
Mint két idegen

Lebben az idõ köd-ruhája,
már nem szab határt a képzelet,
s a múltba nézõ gondolat most
szabadon száll a rét felett.

Mind, ami elmúlt itt maradt, hisz
az eltûnt gyermekkor nyarát
még ott ringatják ágaik közt
a göcsörtös, vén almafák.

A dûlõutak homokjában,
ha keresnél süppedt lépteket,
majd oldalba bök a régi lány,
és csilingelve rád nevet.

Megfoghatod a kezét újra
szaladhatsz vele a réteken,
tûzhetsz hajába vadvirágot,
hogy mosolya még szebb legyen.

KORMÁNYOS SÁNDOR
Újra otthon

Mind, ami elmúlt megmaradt, hisz
az eltûnt gyermekkor nyarát
még itt ringatják ágaik közt
a göcsörtös, vén almafák.
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Benõtt lábköröm
Benõtt körömnek nevezzük azt az ál-
lapotot, amikor a köröm széle belenõ
a környezõ bõrbe.
Az eltorzult körmök nem megfele-
lõen, hanem a bõr irányába nõnek,
illetve a köröm melletti bõr a szoká-
sosnál gyorsabban nõ és beborítja a
köröm egy részét. Keskeny szoros
cipõ, a körmök helytelen vágása o-
kozhatja, vagy súlyosbíthatja az ál-
lapotot. Lehet veleszületett örökletes
hajlam is. A benõtt köröm kezdetben
tünetmentes, de egy idõ után fájni

kezd, különösen akkor, ha a területet
nyomás éri. A köröm környéke
rendszerint kipirosodik és meleg
lesz, kezelés nélkül könnyen fer-
tõzõdik. Fertõzés esetén a terület fáj-
dalmas, kipirosodik és megdagad,
valamint gennyes hólyagok képzõd-
nek, melybõl a genny idõnként kifa-
kad.
Az enyhén benõtt köröm kivágható,
a szabad végét enyhén felemelve ste-
ril gézcsík helyezhetõ alá, amíg a
duzzanat meg nem szûnik. Súlyo-
sabb esetekben a benõtt köröm or-
vosi ellátást igényel. Az orvos levág-

ja és eltávolítja a benõtt körömrészt.
A benõtt köröm rendszeres, szaksze-
rû ellátást igényel, ellenben helyzete
rosszabbodik.
Figyeljen a lábaira, hiszen itt a jó
idõ és kezdõdik a "papucsszezon"!

Káló Ibojka

Pillangó szalon
Kéz- és lábápolás, mûköröm építés, hennafestés

Káló Ibojka
Idõpont egyeztetés: 06-20-462-1233

Szatymaz, Dózsa Gy. u. 49.
Szolgáltatóház

Kedves Szatymaziak !
"Vezetni tudni annyi, mint élni tudni…"
A jogosítvány megszerzésben várhatóan
bekövetkezõ változások azokat nem érin-
tik, akik idõben megkezdik a tanfolya-
mot.

Szeretettel várunk mindenkit, Jakab Csaba
Autósiskolájában,

aki személygépkocsi, motorkerékpár vagy segéd-
motorkerékpár* tanfolyamra szeretne járni. Tanulóink
évek óta a legjobbak közt szerepelnek az autóvezetõi
vizsgákon. Az elõadások jó hangulatúak, oktatóink

felkészült szakemberek és igazán jó fejek. 
A gyakorlati oktatás egy budapesti utat is tartal-

maz. 
A gyakorlati órákat óránként is lehet fizetni.

Jelentkezés: Szatymaz, mûvelõdési ház nyitvatartási
idõben: 06/ 62-583-520 vagy a 06/20-260-0722 mobil

számon
Jelentkezés folyamatosan!

A tanfolyam kezdésének várható idõpontja: 2010.
május 07-én 17 óra 

6722 Szeged, Vitéz u.13-15.  Tel.:62/422-335
E-mail.: jakabcsaba@jakabcsaba.hu

www.jakabcsaba.hu
OKÉV: 06-0002-04, Lajstrom: 0940

* Tanfolyamra csak az vehetõ fel, aki a külön jogszabályban
meghatározott életkort ("Sm" 14 év, "A1" 16 év, "Akorl." 18.év,
"A"18 vagy 21 év és "B" 17 év) betöltötte, vagy  annál legfeljebb
fél évvel fiatalabb. Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki az elõírt
életkornál három hónappal fiatalabb. 18 év alatt szülõi hozzájárulás 

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

A MAYA KOZMETIKA TAVASZI AJÁNLATA
- Botoxos, kaviáros és arany maszkok a ráncok ellen!

Azonnali, látványos hatás!
- Ultrahangos feltöltõ kezelések.

- Hajhullás, korpásodás hatékony kezelése, ballagási és
menyasszonyi sminkek!

Ha  április hónapban vásárol szolárium bérletet, akkor 30%-
os kedvezménnyel teheti!

SZÉPÜLJÖN, ÉS ÚJULJON MEG NÁLUNK!
Szeretettel várunk minden Kedves Hölgyet és Urat!

Bejelentkezés: 06-70-616-9335
Szolgáltatóház (Dózsa Gy. u. 49.)

Sári János szobafestõ, mázoló
Vállalunk:

- szobafestést - mázolást - tapétázást 
- lakásfelújítást - homlokzatfestést

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 Dezsõ
(telefon: 283-130) 
Hétköznap: 800- 1100.
Szatymaz, Kossuth u. 6.
Egészségház: 
Szatymaz, Ady E. u. 32
Dr. Lengyel Andrea
(telefon: 283-101/13) 
Hétköznap: 800-1100. 
Csak rendelési idõben
hívható mobil telefon: 
06-20-214-15-45
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. 

Védõnõk fogadóideje:
Igazné Herkó Mária
tel: 283-101/15 
hétköznap 830-930

Szabó Szilvia
tel: 06-30/9696-203 
hétköznap 800-900

Csecsemõ- és gyermek
tanácsadás:
Szerdánként: 1200-1400.
Terhes tanácsadás:
Csütörtökönként: 1200-1400.
Fogorvosi rendelés:
Dr. Bandl Erzsébet (tel.:
283-101/12) 
Hétfõ, szerda: 1400-1900,
kedd (Iskola fogászat)
csütörtök: 830-1400, 
péntek: 830-1230

Gyógyszertár:
(tel.: 283-110) 
Hétköznap: 730-1530

Általános iskola
Szatmaz, Petõfi S. u. 6.
(tel:283-149)
Állatorvosi rendelés:
Dr. Martinek Vilmos 
(tel.: 06-30-9451-386)
Szatymaz, Rákóczi u. 50. 
Hétköznap: 800- 900, 

Állatorvosi ügyelet:
Április
10-11.:
Dr. Gombos László
(62) 278-502
17-18.:
Dr. Martinek Vilmos
(06-30/9451-386)

24-25.:
Dr. Gombos László
(62) 278-502
Május
1-2.:
Dr. Martinek Vilmos
(06-30/9451-386)
8-9.:
Dr. Huszár Péter
(06-30/487-4030)
15-16.:
Dr. Kunstár Pál
(+36-30-488-0267)

Polgármesteri Hivatal
Szatymaz, Kossuth u. 30.
(tel: 583-560) 
Ügyfélfogadás: 
Hétfõ, péntek: 800-1200, 
szerda: 800-1600. 
Elsõfokú építési hatóság:
szerda: 800-1600, 
péntek: 800-1200

Polgármester:
Dr. Kormányos László 
tel.: 06/20-9571-128

Jegyzõ: Mákos Istvánné
telefonszám: 06-30-9670-850
Rendõrség:
Szatymaz, Kossuth u. 30.
Andódi Tamás: 

06-20/209-5307
Csóti József:

06-20-209-5302
Polgárõrség:
Telefonszáma: 

06-30-6234-262
Falugazdász fogadóideje:
Halászné Ács Éva 
tel.: 583-520, 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: kedd, csütörtök,
péntek: 800-1200

Tel.: 06-20-9352-896

Tanya gondnokok:
Gubáné Kovács Szilvia 

tel.:06-20-533-5488
Rózsa Zoltán 

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

tel.: 06-30-5000-532

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:
Május 1-tõl október 31-ig:
hétfõ-szombat: 700 - 1900

vasárnap: 700 - 1200

November 1-tõl április 30-ig:
hétfõ és péntek: 800 - 1600

kedd és csütörtök: 1000 - 1800

szerda : SZÜNNAP
A hulladékudvar ünnepna-
pokon zárva tart!

Közvilágítási hiba bejelen-
tés a:
mozesr@demasz.hu e-mail
címen

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)

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

Közérdekû információk

Búcsúzunk tõlük

Fogas Jánosné (III. körzet 2/A.)

FALUGAZDÁSZ
FOGADÓ IDEJE:
2010. 04.01-tõl 05.15-ig
Szerda: 800-1000

TEGYÜNK EGYÜTT ÚTJAINK
TISZTASÁGÁÉRT!

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Országos szemét-
gyûjtési akciója

A Föld napján- 2010. április 22-én. 
Gyülekezõ 22-én reggel 8 órakor a Polgármesteri

Hivatal elõtt.



a Mi Lapunk12 2010/04.

Kedves szülõk!
Amennyiben szeretnék, hogy újszülöttjük fotója megjelenjen a "Mi Lapunkban",

kérjük, értesítsék telefonon Szabó Szilvia védõnõt, akit itt most egy fotón be is

mutatunk Önöknek. Õ helyettesíti Mezeiné Bérczy Saroltát, amíg Saci a babájával

Gyes.-en van.

Szabó Szilvia védõnõ telefonszámai: Tel.:06/30-21-28-442 vagy  06/30-96-96-203

Kovács Lilla Remény 2010.02.21.
szülõk:Kruzslicz Mariann, Kovács Krisztián

Maróti Ramóna 2010.01.27
An.: Kasza Adrienn

Mezei Kristóf 2010.02.12.
szülõk: Bérczy Sarolta, Mezei Béla

Szabó Mátyás Botond 2010.03.10.
szülõk: Szabó Eszter Szabina, Szabó Péter

Gyovai Dániel 2010.02.12.
szülõk: Gombos Annikó, Gyovai Zsolt

Engi Máté 2010.03.11.
szülõk:Haga Claudia Eva, Engi János

Gólyahír-Babaköszöntõ

MEGHÍVÓ!
Hevesi Imre óvodások és kisiskolások számára tart

"Varázsének" cimmel gyermekkoncertet
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt, a koncert ingyenes!

Helye: a Mûvelõdési Ház nagyterme
Ideje: 2010 április 20. (kedd)11 óra.

Kívánunk, ez újonnan érkezett, cseppnyi szatymazi polgárainknak, hosszú, boldog életet!!!

A ping-pong bajnokság fáradt, de lelkes résztvevõi Húsvéti készülõdés


