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Valamikor jó 200 éven keresztül
"hegyek" sorakoztak ezen a dúsan
termõ szép szatymazi tájon, igazi
szõlõhegyek. Ameddig a szem ellá-
tott, minden homok borította maga-
sabb részen a ritkára ültetett gyü-
mölcsfák lombjai sorakoztak és zöl-
delltek, alattuk a kikarózott szõlõtõ-
kék magasba nyúló indái bólogattak.
Hol van már azóta az a sok-sok ho-
mokkal borított és szõlõvel beültetett
magaslat, amire hajdan ráillett a szõ-
lõhegy kifejezés? Azóta már a nyo-
ma is eltûnt a sokáig oly becses,
munkát és kenyeret adó hatalmas
ültetvényeknek. A tájon eluralkodó
magaslatokat pedig jórészt ledúrták,
esetleg elhordták, helyén gyakran
mélyedést hagyva, avagy csak a ki-
sebb "hepe-hupát" egyszerûen ele-
gyengették. Ma már nem csak a szõ-
lõt, hanem a magaslatokat sem köny-
nyû megtalálni.
A szatymazi szõlõhegyek kialakulá-
sáról sok írás tanúskodik. Vedres Ist-
ván városi mérnök arról tudósít ben-
nünket, hogy az 1760-as évektõl
kezdve a környékünkön lévõ és sen-
kinek sem hiányzó silány homokos
magaslatokat, amelyek kimaradtak
az akkor hasznosnak tartott kaszá-
lók, vagy legelõk területébõl, bárki
ingyen elfoglalhatta /1850-ig?/ és
szõlõvel- gyümölcsfával betelepíthet-
te. Az idõk során sok-sok szegedi
család fogott össze és a városból ki-
járva szép lassan egymás után fog-
lalták el és mûvelték meg kezdetben
a közelebbi, majd késõbb a távolab-
bi homokos vonulatokat. Az egy na-
gyobb család kezébe került és szõ-
lõvel-, illetve gyümölcsfával beül-
tetett magaslat legtöbbször az elsõ
foglalók nevét vette fel, utalva arra,
hogy azt kik gondozzák, illetve kik
mûvelik, kiknek a tulajdona. Az így
hasznosuló föld mérete után már a-
dót kellett fizetni a városnak. Ezek a
homokos, száraz talajú és gyér fûvel
benõtt magaslatok, az akkori gazdál-
kodásnak értéktelen, semmire sem
használhatót silány területek lettek a
betelepítés után a "szõlõhegyek".
Kezdetben a szõlõ növény és fõleg a
termés megvédése és megõrzése cél-
jából /permetezni akkor még nem
kellett/ a városban lakó tulajdonosok
összefogtak és bizonyos összeget a
földterület után összeadtak és abból
egész évre egy esküt tévõ szõlõ-
csõszt, vagy más néven hegyõrt fo-
gadtak. A magaslatot birtokló városi
lakosok maguk közül, "bocskor-
pénz" ellenében egy ügyintézõt,
vagyis egy "öreggazdát" is választot-
tak, akinek vezetésével azután mega-
lakították az úgynevezett "hegygaz-
daságot", "hegyközséget." Ez a
hegyközséggé való alakulás évtize-
dekig eltartott és mint tudjuk nem é-
rintette az összes szõlõhegyet, mert
az 50 holdnál kisebb területek hegy-
gazdái már nem tudták összeadni azt
a "csõszbér" mennyiséget, amiért

még vállalkozót fogadhattak volna. 
A szõlõhegyek pontos száma nem is-
mert, elérhette a 35-öt. A szõlõhe-
gyek neve általában az elsõ tulajdo-
nos családra utalt. Az elsõ név azon-
ban az idõk során, esetleg többször
is megváltozott, néha az öröklés,
máskor az eladás következtében. Né-
ha az öreghegy szomszédságában
megjelent új telepítés önállósította
magát és új névvel kiszakított egy-
egy részt belõle. De gyakran új név-
vel illették a hegyet akkor is, amikor
az öreghegyekben megjelentek az el-
sõ tanyák. Ismert az is, hogy na-
gyobb szõlõhegyet kisebb részekre
daraboltak, a kisebbek közül néhá-
nyat összevontak. 
Most pedig soroljuk fel az ismert
szõlõhegyek neveit. Nem a véletlen
játéka az, ha valaki közöttük isme-
rõs, vagy esetleg rokon névre akad.
A szõlõhegyek tulajdonosainak egy
része az évtizedek során tanyát épí-
tett és letelepedett .
Ádok-hegy, Babarczi- vagy Neszûrj-
hegy, Bagoly-hegy, Bárkányi-, Baty-
tyán-, Becsei-, Budai-, Csányi-,
Frank-hegy, Fogasok-hegye, Jójárt-,
Jópál-, Kónya-, Kopasz-, Kormá-
nyos-, Léna-, Litasi-, Lovászi-, Me-
szes-, Ocskay-, Prontár-, Róvó-, Ró-
zsa-, Sepkó-hegy, Szûcsök-hegye,
Tandari-, Tápai-, Tari-, Tombácz-,
Tóth-, Üveges-, Veszelka- és Zom-
bori-hegy.
A felsoroltakon kívül találunk még 5
olyan szõlõhegyet is, amelyek elne-
vezése nem családi névbõl eredez-
tethetõ. Ilyen a Fehér-tóban lévõ
Gyevi-hegy, amely Algyõ viszonyla-
gos közelségét jelzi, ilyen a sándor-
falvi bekötõ mellett lévõ Harangos-
hegy is, az út szélén látható harang-
gal és kereszttel. De ilyen a Mak-
raszéki-szõlõhegy is, amely egy szû-
kebb táj, a mellette lévõ "szék" ne-
vét kapta. A hajdani szõlõhegyek ma
is mindenki által jól ismert utolsó
mohikánja, a község nyugati oldalát
elfoglaló aránylag nagy kiterjedésû
Neszûrjhegy.
A felsorolt szõlõhegyek között azon-
ban volt még egy rég elfelejtett nevû
is, az Alpár. Pedig az 1854-ben
megindult vasúti forgalom megállóit
elnevezõ bizottság még, mintha rá-
érzett volna az e tájon használatos
régi nevekre, mert jó érzékkel, nem-
csak az õsi Szatymaz nevet emelte ki
és adományozta egy állomásnak, ha-
nem tõle délre, Szeged felé haladva,
"Alpár-Neszûrjhegy"-et a követke-
zõnek. A szatymazi "Alpár", aminek
jelentése "föld", nem egy "szõlõ-
hegy" neve volt régen, még a szõlõ-
telepítések megindulása elõtt, hanem
egy nagy kiterjedésû területé. A Du-
na - Tisza közi Hátság délkeleti sar-
kát alkotta. Itt ért véget a homokkal
borított magasabb térszint, vagyis itt
találkozott a Hátság utolsó darabja a
mély, idõszakosan vízjárta õsi tiszai

ártérrel. /Még több helyen jól látható
ez a felszíni különbség, például a já-
nosszállási bekötõúton./ Ez a sárga
homok és néhol vékony lösz borítot-
ta Alpár, vagy "föld" keleti határa,
ott emelkedett ki, ott kezdõdött, ahol
a lapos árvízjárta mély területbõl az
ember alkotta szatymazi Temetõ-
domb. Az úton haladó már messzirõl
látta a Temetõdombtól nyugatra, az
út másik oldalán vele szemben lévõ
és az 1960-as években elhordott 3
méteres homokvonulatot. Innen kiin-
dulva a régi Alpár egészen a mai
Jánosszállási megállóig tartott, de ott
még nem fejezõdött be, az állomástól
nyugatra a Gulyás-sarkon keresztül,
és a volt Jánosszállási iskolán túl, a
dorozsmai határig ért. Ezt az arány-
lag nagy kiterjedésû és kiváló kaszá-
lónak használt területet az 1700-as
évek végén és az 1800-as évek elsõ
felében megjelenõ szõlõhegyek szép
lassan feldarabolták. Ebbõl az Al-
párból szakadt ki elsõnek a városhoz
legközelebb lévõ Ádok- szõlõhegy,
majd késõbb a Veszelka-hegy, a
Zombori-, a Lovászi- és a Neszûrj-
hegy déli része. Még 1901-ben is, a-
mikor dr. Fodor Károly /1858-
1907/, akinek anyja és felesége is
Felmayer-lány volt, úgy kért enge-
délyt oda a Jánosszállási megállótól
nem messze, az út mellett lévõ tégla
épület elkészítésére, hogy a ház he-
lyét Alpári-dülõ, Ádok hegynek je-
löli be. Az is elõfordult, hogy egy-
egy család, akik korábban Alpár
hegyben laktak, minden költözés nél-
kül késõbb más hegyben találták ma-
gukat. A Szatymazt délrõl lezáró Al-
párnak a végsõ elmúlását az itt lévõ
vasúti megállónak 1886-ban Alpár-
Neszrûrjhegyrõl "Jánosszállásra" va-
ló átkeresztelése gyorsította fel.
1885-ig "Jánosszállásnak" egy talpa-
lattnyi földet sem hívtak Szatyma-
zon, amit most annak neveznek az a
hajdani Alpár szakadozott területébõl
alakult ki. Az átkereszteléssel így
valósult meg dr. Nyári János ügy-
védnek egy sikeres kezdeményezése,
amely arról szólt, hogy a megálló
környékén élõ Jánosok neve meg le-
gyen örökítve. A szóbeszéd úgy tart-
ja, hogy ezek a következõk voltak:
Felmayer János, Sávai János, Ker-
tész János, Reizner János, Nyári Já-
nos és esetleg még Török János.
Itt talán be is lehetne fejezni ezt az
írást, de a címben is jelzett "elfelej-
tett" Alpárral kapcsolatban van egy
kis baj. Ez a szatymazi Alpár, amely
a mai település délkeleti részét alkot-
ta, még a Duna-Tisza közi Hátság
azon részének tekinthetõ, amely éles
tereplépcsõvel szakadt le a tõle délre
és keletre elterülõ nagykiterjedésû ti-
szai ártérre. Ez az éles kiemelkedés
az egész történelmi középkorban
fontosabb és biztonságosabb határa
lehetett egy-egy területnek, mint ma-
guk a folyók. Ez az idõszakos haj-
dani tiszai ártérbõl kiemelkedõ Alpár

A szatymazi Alpár-hegyrõl
Helytörténet



2010/08. a Mi Lapunk 3

nem volt település, hanem egy igen
fontos kaszáló, legelõ, és talán idõn-
ként, elhúzódó nagy víz idején olyan
szabad "kikötõ"-féle is, amelynek
partjáról már zavartalanul lehetett az
árut tengelyen tovább szállítani. /U-
toljára ezt a feladatát 1879-es szege-
di nagyárvíz idején teljesítette. /En-
nek nyomai a jánosszállási, a hajdan
alpári kiemelkedésen, például a Ka-
tona-parton fellelhetõk voltak. A kö-
zépkori iratokat, okleveleket tekintve
megállapítható, hogy a ma sem külö-
nösebben jelentõs alpári várra, illet-
ve Alpár községre kivetített megál-
lapítások egy része, /Több Alpár te-
lepülés is létezett./ mintha kimondot-
tan erre, az Alpárnak nevezett ka-
szálóra, illetve "víznemjárta" kie-
melkedõ legelõre, Szegedhez közeli
területre vonatkozna. A Szeged tör-
ténetével foglalkozó, és 1983-ban ki-
adott elsõ kötetben is találunk olyan
megállapításokat Alpár községgel
kapcsolatban, amiben már az akkori
szerzõk is bizonytalanok voltak. De
jól tudták, hogy a történelem olyan
tudomány, amiben a tekintély többet
nyom a latba, mint a tény. Ezért a
kételkedésüket olykor fenntartva e-
setleg elfojtva, elfogadták a "hivata-
losnak" tekintett magyarázatokat.
Most a továbbiakban olvassuk át a
Kristó Gyula szerkesztette, Szeged
történetét tárgyaló elsõ kötetben a-
zokat a részleteket, amelyek Alpárral
kapcsolatosak.
A könyv 227-228. oldalain szerepel
Alpár. Egy kis gyanút ébreszt az ott
ismertetett idézet amely úgy szól:
"Ezt a helyet Ondnak, Ete apjának-
a Kalán és Kolcsoj nemzetség õsé-
nek -adta Árpád a Tiszától a Botva
mocsárig és a Körtvélytótól Alpár
homokjáig".
Ezzel a homokkal is van egy kis baj,
miért nem jelöl az írás várat, vagy
települést? Valamint azzal, hogy a
Kalán nembeliek birtokainak déli ha-
tárát alighanem ez a szatymazi Alpár
jelölte ki a késõbbiek során. A hon-

foglalók igen korán, talán a környé-
künkön legkorábban, itt jelentek meg
a szatymazi Alpáron, amit a jános-
szállási, korábban alpári Katona-part
ledúrása közben a Mándoki Jani bá-
csi által felfedezett leletek is igazol-
nak. A 246. oldalon olvasható,
hogy: 
"Alpár fontos tiszai átkelõhelyet biz-
tosít." Hát, ha a mai Alpár község
közlekedési helyzetét és más régiók-
kal való kapcsolatát nézzük, nem le-
hetett soha "fontos" tiszai átkelõ.
Fõleg nem versenyezhetett soha Sze-
geddel, mert itt Szegednél, a Maro-
son és a Maros mentén, az Erdélybõl
lezúduló kereskedelmi- és idõnként
hadi közlekedést, az itteni tiszai át-
kelés fontosságát soha semmi nem
kérdõjelezhette meg. - A 278-279.
oldalon ez az idézet olvasható: "Sze-
ged pedig a király egyik igen jelen-
tõs birtoka. Az uralkodó itteni jöve-
delmei közül legalább kettõt ki kell
emelnünk. Egyrészt hatalmas, -Aj-
tony "megszámlálhatatlan" állatva-
gyonát is sokszorosan felülmúló, el-
sõsorban ménesekbõl álló - állatál-
lományát, amelyet egészen Alpárig,
vagy még azon is túl legeltettek gu-
lyásai, csikósai."
Aligha lehet kétségbe vonni azt,
hogy itt a mi elfelejtett Alpárunkról,
és nem a kétnapi járóföldre lévõrõl
van szó. Ki hiszi azt el, hogy a Sze-
ged környékén elfogyó fû után egye-
nesen Lakitelekre /Tisza Alpáron
túlra/ hajtották az állatokat legelni. -
A 287 oldalon található III. Béla ki-
rályról az a tény, hogy a szávaszent-
demeteri kolostornak adományozta a
földet Alpártól - Titelig. Valószínû,
hogy a mai Szatymaz és Szeged kö-
zött meghúzódó, soha el nem moz-
dítható Alpár volt a kijelölt határ, hi-
szen a tõle északabbra lévõ területek
már korábban el voltak adományoz-
va. - A 310-es oldalon az található,
hogy: "A garamszentbenedeki apát-
ság Alpári földjének birtokhatárosa
1075-ben két testvér Becse és Do-
rozsma voltak."

Érdekes, hogy a két testvér által ala-
pított település a késõbbi Kiskundo-
rozsma, máig határos Szatymaz azon
részével, amit hajdan Alpárnak,
majd abból kiszakadva most János-
szállásnak, illetve Neszürjhegynek
hívnak. - A 429. oldalon az olvas-
ható, hogy: "1443-ban az erdélyi
vajdák utasítják a /szegedi/ várna-
gyot, hogy a garamszentbenedeki a-
pátság Ság, Csány és Alpár bir-
tokokon élõ embereit oltalmazza."
És olvassunk el még utoljára egy o-
lyan idézetet Szeged történetének el-
sõ kötetébõl, a 328. oldalról, ami azt
igazolja, hogy a kötet írói és szerzõi
is észrevettek a mai Alpár névvel
kapcsolatosan bizonyos zavart: "I.
Géza király /1074-1077/ 1075 évi
garamszentbenedeki adománylevelé-
ben szerepel néhány olyan halastó,
amelynek neve emlékeztet városunk
/Szeged/ közelében egykor létezett,
vagy ma is ismert elnevezésre. Most
jön /az adománylevélbõl/ az idézet:
"Odaadtuk tulajdonképpen bizonyos
fent említett alpári halastavakat - í-
ratja a király - amely annak hatá-
rában, végig a Tisza folyása menté-
ben vannak, amelyek nevei ezek:
Kistisza, Kerek-tó, Sokord, Kék-tó,
Horgas, Halas-tó, Fehér-tó, Egres
és Hosszú-ér és kiöntéseivel a Tisza
folyót, amekkora /szakasz/ a fent
említett Alpár és Ság határában lé-
tezik."
A fenti idézeteket olvasva és az itt
hajdan meglévõ Alpár területére,
/nem településre/ kaszálóira, legelõ-
ire gondolva azt kell feltételezni,
hogy a kutatóknak néha jól jött a név
hiánya. Így ugyan a középkori iratok
magyarázata kissé bonyolultabbá
vált, de az "íródiákok" hanyagságára
és zagyva munkájára is lehetett oly-
kor-olykor egy-egy zavar esetében
hivatkozni. Nehéz a feladat, de azért
jó lenne ennek a lassan ködbe veszõ
földdarabnak, a Szegedhez közeli
Alpárnak, az illõ helyét végre a tör-
ténelmünkben is megkeresni.

Pálmai József

A MAYA KOZMETIKA NYÁRI AJÁNLATA
Új szolárium csövek

- Botoxos, kaviáros és arany maszkok a ráncok ellen!
Azonnali, látványos hatás!

- Testkezelés / cellulit, terhességi csík/ zsírégetés
ultrahanggal, tekercseléssel

- Ultrahangos feltöltõ kezelések.
- Hajhullás, korpásodás hatékony kezelése, alkal-

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

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

Pillangó Szalon
Kéz- és lábápolás, mûköröm építés, hennafestés
Akik most ballagtak 8. osztályból, azoknak

az elsõ körömépítés árából 
1000Ft engedményt adok aug. 31-ig.

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

Szatymaz, Dózsa Gy. u. 49.
Szolgáltatóház

Egyedi kályhacsempék gyártása:
-hagyományos kézi készítésû

-preciz öntött csempék
-gazdag színválaszték, egyedi mázak

készítése
-cserépkemence, cserépkandalló, cserép-

kályha építése
-épület és díszkerámia, falikutak, szökõku-

tak tervezése és készítése
-szinte minden ami kerámia

MEGRENDELHETÕ itt:
KONCSIK ANDOR, 

06-20-926-18-91

KONDÁSZ KÁLMÁN
SZOBAFESTÕ

Szatymaz, Rózsa u. 38.
62-283-549  06-70-355-5838

Vállalok:
Lakásfelujítást, szobafestést, mázolást,

tapétázást, hõszigetelést, burkolást,
szeletelt tégla ragasztást, tetõjavítást,
kõmûves átalakítást, fürdõkád zomán-

cozást, egyéb munkákat.

A volt CSOCSÓ SÖRÖZÕ és
KOKTÉLBÁR

teljes konyhai és vendégtéri beren-
dezéssel!!!

Áron alul ELADÓ!!!
Melegkonyhás egységként üzemeltethetõ, a

tetõtér lakásnak beépíthetõ.
Ára alku nélkül: 16.500.000 Ft.

Szatymaz, Ady Endre u. 17.
Tel.:06-70/38-23-140

GYÓGYMASSZÁZS SZATYMAZON !
cellulitisz masszázs, 

-izommasszázs,
-fogyasztó, méregtelenítõ, alakformáló

-nyirokmasszázs.

Bejelentkezni:
Németh Melinda gyógymasszõrnél

a 06-20/331-4072-es telefonszámon.
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Önkormányzati közlemények

A köztársasági elnök 2010. október
03. napjára /vasárnapra/ tûzte ki a
helyi önkormányzati képviselõk és
polgármesterek általános választá-
sát. 
A névjegyzékbe történõ felvételrõl
szóló értesítõt és az úgynevezett
"kopogtatócédulákat" 2010. augusz-
tus 19-ig juttatjuk el minden vá-
lasztópolgárhoz. 
A választói névjegyzéket, a Polgár-
mesteri Hivatalban augusztus 18-tól
augusztus 22-ig lehet megtekinteni.
A névjegyzékbõl való kihagyás,
vagy a névjegyzékbe való felvétel

miatt augusztus 22-én 16 óráig
lehet kifogást benyújtani.
Aki a szavazás napján nem tartóz-
kodik a községben, de szavazni sze-
retne, igazolást kérhet a helyi vá-
lasztási irodától. Az igazolást sze-
mélyesen 2010. október 1-jén 16 ó-
ráig lehet kérni, ajánlott levélben
pedig úgy, hogy az szeptember 28-
ig megérkezzen a Polgármesteri
Hiva-talba a kérelem. 
A választási eljárásról szóló törvény
módosítása értelmében Szatymaz
községben megválasztható önkor-
mányzati képviselõk száma: 6 fõ.

Jelöltet ajánlani 2010. szeptember
03-án 16 óráig lehet.
Önkormányzati képviselõi jelöltség-
hez a választókerület választópolgá-
rainak 1 %-a, /39 ajánlószelvény/,
polgármesteri jelöltséghez a válasz-
tópolgárok 3 %-ának ajánlása /116
ajánlószelvény/ szükséges.
Községünkben továbbra is 4 sza-
vazókör mûködik: Simsay Iskola,
Mûvelõdési Ház, Általános Iskola
és Neszürjhegyi Iskola.
Szatymaz, 2010. július 28.

Mákos Istvánné 
Helyi Választási Iroda vezetõ

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK

- A képviselõ-testület elfogadta a
Szociális és Egészségügyi Bizottság
átruházott hatáskörében hozott dön-
téseirõl szóló tájékoztatóját.
- A következõ napirendi pont témája
a XIII. Õszibarack Fesztivál és
Falunapok volt.
Kálmán János beszámolt az idei ren-
dezvény megszervezésének és lebo-
nyolításának tapasztalatairól.
- Bérczi Tamás fõszerkesztõ beszá-
molójában tájékoztatta a testületet a
szerkesztõbizottság munkájáról, és
javasolt néhány változtatást az újság-
gal kapcsolatban.
A képviselõ-testület hozzájárult ah-
hoz, hogy amennyiben ezt a fényké-
pek mennyisége indokolja, az újság
belsõ borítóját is színesben nyomtas-
sák ki, biztosítva az ehhez szükséges
10 eFt többlet nyomdaköltséget
Továbbá úgy határozott, hogy a

Közérdekû információk c. rovat a jö-
võben is változatlan tartalommal sze-
repeljen az újságban.
A helyi lapban történõ hirdetések ára
nem változik, tehát egy 1/8 oldalnyi
hirdetés továbbra is 2000.-Ft-ba
kerül.
- Rövid tájékoztató hangzott el Szabó
Péter a repülõtér vezetõje részérõl,
melynek alapján a testület úgy dön-
tött, hogy az idei Repülõnap elma-
rad (részletek lejjebb).
-A képviselõ-testület elfogadta a
2010. évre megalkotott közfoglal-
koztatási tervet.
A közhasznú foglalkoztatáshoz szük-
séges 373.380 Ft önerõt biztosítja a
2010. évi költségvetés általános tar-
taléka terhére.
- Az õszi önkormányzati választá-
sok elõkészítésének része a helyi vá-
lasztási bizottság összeállítása. A

képviselõ-testület a választási eljá-
rásról szóló 1997. évi C. tv. 23. §
(2) bekezdése értelmében megválasz-
totta a helyi választási bizottság tag-
jait és póttagjait.
A választások kapcsán a képviselõ-
testület a Mi Lapunk szeptemberi
számának terjedelmét összesen 16
oldalban határozta meg, ahol ingye-
nesen, egy alkalommal biztosítja a
jelöltek számára, hogy bemutatkoz-
zanak. A bemutatkozás terjedelme
polgármester jelöltek számára egy
A/5-ös oldal, képviselõ jelöltek szá-
mára egy A/6-os oldal.
- A képviselõ-testület megtárgyalta a
"Szatymaz Község belterület csapa-
dék- és belvízelvezetés I. ütem ki-
vitelezése" közbeszerzési eljárásban
Bíráló Bizottság összetételére vonat-
kozó javaslatot, és 5 tagú Bíráló Bi-
zottságot hozott létre.

Tájékoztató a Képviselõ-testület 2010. július 21-ei ülésérõl

A négyes számról újfent bebizonyo-
sodott hogy a Szatymazi Repülõnap
szempontjából nem szerencsés. Az
eddigiekben sikeresen lezajlott és
nagy népszerûségnek örvendõ repü-
lõnapok számát idén sajnos nem si-
kerül szaporítani. Bár az ország más
részein kialakult katasztrófa hely-
zethez képest nálunk nem hullott
annyi csapadék, ahhoz azonban elég
volt a mennyisége, hogy az idei ren-
dezvényünket végleg meghiúsítsa. A
korábbi évek tapasztalataiból szük-
ségszerûen le kellett vonnunk azt a
következtetést, hogy nem szabad egy
ekkora rendezvény sikerét ennyire
bizonytalan tényezõre alapoznunk.
Az üzemeltetõk tájékoztatása szerint
a repülõtér kifutója jelenleg is csak
egy nyomsávon használható, egy kis
túlzással mondhatnánk, hogy félig
még víz alatt van. A füvet sem a par-
kolóban, sem pedig a repülõtér terü-
letén nem sikerült lekaszálni mos-
tanáig.

A program fõ attrakciójának számító
"Román Sasok" mûrepülõ kötelék
tagjai idõközben egyéb elfoglaltsá-
guk miatt lemondták a részvételt.
Ha döntésünk meghozatalakor ez
nem lett volna elég a lemondás indo-
kának, idõközben kiderült az is,
hogy a repülõteret üzemeltetõ
SZEMP-AIR Kft. korábban - egy re-
pülõgép mosó építésére - megnyert
pályázatának kivitelezését minden-
képpen meg kellett kezdeni. Az eb-
bõl adódó területkorlátozás az építési
munkálatok idejére komoly akadályt
jelentene a szervezõknek.
Tisztelt Érdeklõdõk, Tisztelt Lakos-
ság!
A szervezõk ígérete szerint jövõre
minden eddigit felülmúló, és az idei
csalódást feledtetõ programkínálattal
fogják kárpótolni a repülés szerelme-
seit.

A szervezõ bizottság 

ELMARAD A REPÜLÕNAP! 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
e-mail: infogeo@vnet.hu
levélcím: INFOGEO Földmérõ Iroda,

6724 Szeged, Pál u. 8/a

Nõi-, férfi-, gyermekfodrászat
Szatymaz, Petõfi u. 3.

KASZA IBOLYA tel.:06-30/255-5593
Nyitva: H-P: 730 - 1630

SZO: 700 - 1130

Ugyanitt:
Svéd aromaterápiás egészségmegörzõ
masszázs
Tálász Aranka : tel.: 06/20/449-0800
Igény szerint házhoz is megyek!
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Szatymaz Község Képviselõtestülete
ezúton mond köszönetet az idei Õszi-
barack Fesztivál és Falunapok lebo-
nyolitásához nyújtott segítségért.
Köszönetet mondunk mindazoknak
akik anyagi hozzájárulásukkal, mun-
kájukkal, és sok egyéb nélkülözhe-
tetlen támogatással tették lehetõvé, a
két napos rendezvénysorozat zökke-
nõmentes lebonyolítását. 
Anyagi hozzájárulásukért:
Ágoston István, Alföld 2005. Start
Kereskedelmi Kft., Arany János,
Paragi Pálné, Kormányos László,
Márta Ferenc, Németh Nándorné
Virágkötõknek:
Csamangó Jenõné, Jójárt Imréné,
Posta Ferencné 
Bózsó Sándorné, Gera Janka, Gyuris
Zsuzsanna, Horváth Istvánné, Hor-
váth Nóra, Kardosné Pesti Mária,
Katona Margit, Kelsch Istvánné,
Kissné Tót Tünde, Kónya Krisztina,
Lengyel Istvánné ifj., Posta Berna-
dett, Pölös Nándorné, Szanka Mária,
Virágh Éva
Virágtermelõknek, technikai segít-
séget nyújtóknak:
Baranyi Péter, Bartucz Géza, Csányi
István, Csányi Istvánné, Frank Lász-
ló, Kopasz György, Kopasz György-
né, Lippai Józsefné, Lippai Katalin,
Magyar Gyuláné, Náczi András,

Náczi Andrásné, Posta Ferenc, Posta
Ferencné, Szél József, Szél József-
né, Tóth Péter, Zsemberi Gyula, 
Badényi József, Bakos József,
Bondor Irén, Csamangó Anita,
Horváth László, Kónya Istvánné,
Nagy Jánosné, Patak János, Posta
András, Zacsok János.
Zöldség- és gyümölcstermesztõk:
Barna András, Barna Károly, Bar-
tucz János, Berta László, Bihari Ist-
ván, Bodor István, Boschi-Ker Kft.,
Csányi Sándor, Csiszár István, Da-
rázs Zoltán, Dékány István, Faragó
Éva, Gyuris Ferenc, Gyuris Mihály,
Gyuris Zsolt, Horváth László, Ka-
járiné Kocsó Ildikó, Katona József,
Kertész Sándor, Kertészné Budai
Éva, Kónya Ferenc, Kónya Péter,
Kormányos Ferenc, Kormányos Ist-
ván, Kormányos Zénó, Kothencz Ist-
ván, Lukács Tibor, Masa László,
Rácz István, Rácz Tibor, Sárközi
Ernõ, Somodi János, Szabó István,
Szél István, Takács Tibor, Tóth Ist-
ván, Vass Károly
A fogatos felvonuláson és a lovas
programok lebonyolításában nyúj-
tott anyagi támogatásért és segít-
ségért:
Bakos József, Barna Károly, Bartucz
Géza id., Bogdán Csilla, Csányi
András, ifj. Csányi András, Csontos
Dezsõ és családja, Dékány László és
családja, Fekete Pál, Frank László,

Hodács Pékség, Kapás Nándor, Ka-
pás Vivien, Miczik Zoltán és család-
ja, Tímár Edit, Vízhányó Bence, Ve-
res Lajos, Vízhányó Zoltán
Palacsinta partyt lebonyolító
Nyugdíjas Egyesület tagjainak:
Csányi Sándor, Csányi Sándorné,
Gera Andrásné, Horváth Istvánné,
Karácsonyi Gergelyné, Kasza Ág-
nes, Kissné Balog Ilona, Kondász
Antalné, Kormányos Béláné, Kovács
Antalné, Kovácsné Bálint Irén, Lip-
pai Józsefné, Makra Antalné, Márta
Sándorné, Mesfels Sándorné, Né-
meth Andrásné, Olajos László, Pa-
ragi Istvánné, Rácz István, Rakon-
czai Mihályné, Róvó Istvánné, Susz-
ter György, Szabó Jánosné, Szanka
Mariann, Szilágyi László, Tímárné
Papp Edit, Varga Istvánné, Vízhá-
nyóné Goda Ágnes

Köszönetnyilvánítás

Kerámia-
foglalkozás- koron-
golás
Minden csütörtök
1400-1700 óráig
Vezeti: Veréb Judit

Hastánc tanfolyam
Kezdõ: Péntek 1730-1825

Haladó: Péntek 1830-1925

Vezeti: Csillagvári Csilla

Kórus próba
Minden hétfõ,
csütörtök 1800

Vezeti:Kónya Géza

Baba-Mama klub
Minden hétfõn 1000-1200

Kondi terem
Hétfõtõl péntekig 
730-1900

Pilates
Minden kedden  és
csütörtökön 1830-1930

Vezeti: Csanádi Anita
Mária

JÓGA-TANFOLYAM
Hétfõn 1730 órától
Vezeti: Csanádi Anita
Mária

Dankó Pista Mûvelõdési Ház és Könyvtár

A Dankó Pista Mûvelõdési Ház 2010. 08. 23-tól 09. 03-ig ZÁRVA tart!
A könyvtár ez idõ alatt is nyitva lesz!

VÍZ, KÖZPONTIFÛTÉS,
KLÍMASZERELÉS

SZÛCS ATTILA SZATYMAZ
-Családi házak épületgépészeti kivitelezése.
-Meglévõ rendszerek javítása, átalakítása.
-Lakásklímák telepítése, beüzemelése, be-
szerelése.
-Hidroforos vizellátás kialakítása.

GYORS, PONTOS MUNKA,
ANYAGBESZERZÉS!
Tel.:06-30/263-9030

Menetrendi tájékoztató!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Utasainkat, hogy 

2010. szeptember 1-jétõl (szerdától) társaságunk Szatymaz települést új ütemes menetrenddel szolgálja ki.
A járatok az 5061 Szeged – Szatymaz – Szeged új menetrendi mezõben óránként ismétlõdõ menetrend alapján, Szatymaz belterületén kör-
járati jelleggel közlekednek az alábbi útvonalon:
Szeged, aut. áll. – Szatymaz, Szegedi u. – Vasútállomás – Dózsa Gy. u. – Szatymaz, ABC – Neszûrhegyi út – Szeged, aut. áll.
Az 5062 Szeged – Szatymaz – Sándorfalva menetrendi mezõben meghirdetett járataink Sándorfalva irányába Szatymaz, Vasútállomás érin-
tésével az alábbi útvonalon közlekednek:
Szeged, aut. áll. – Neszûrhegyi út – Szatymaz, ABC – Dózsa Gy. u. – Vasútállomás – Kossuth L. u. – Sándorfalva, iskola (új mh.) -
Sándorfalva, új autóbusz állomás. Sándorfalva, autóbusz-állomásról vissza irányban Szatymaz belterületén az útvonal változatlan marad. 
Az útvonal módosítás az 5059 Szeged – Szatymaz – Zöldmezõ TSZ és 5062 Szeged – Szatymaz – Zsombó autóbuszvonalakat nem érinti, a
járatok változatlan útvonalon közlekednek. 
Részletes menetrendekkel és bõvebb utazási tudnivalókkal 2010. augusztus hónap második felétõl az alábbi helyeken állunk rendelkezésre:
·       Szeged, autóbusz-állomás diszpécserszolgálat: (62) 551-166 (éjjel-nappal),
·       menetrendi információ (kék szám): (40) 828-000 (éjjel-nappal),
·       Tisza Volán Zrt. honlapján: www.tiszavolan.hu

TISZA VOLÁN ZRT.
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Ebben az évben ismét történt egy kis
változás a falunapi rendezvénnyel
kapcsolatban: a 2010. 06. 23-i kép-
viselõ-testület ülésén a képviselõk
két fontos módosítást szavaztak meg
a rendezvényünkkel kapcsolatban:
1.) A laser show árát a KT felaján-
lotta az árvízkárosultak javára.
2.) Az általános iskola lett új hely-
színként kijelölve a mûvelõdési ház
helyett, mivel a "parkunk" nem ké-
szült el a kitûzött határidõig.
Az utóbbi módosítás eléggé felborí-
totta a terveinket… A hazai pálya lé-
nyegesen egyszerûbb lett volna a
számunkra, de megküzdöttünk a "ré-
givel", az iskolával is. Sok segítséget
kaptunk az iskola dolgozóitól. Külön
köszönettel tartozunk Nacsa Zolinak,
hogy csütörtöktõl hétfõig éjjel-nap-
pal a rendelkezésünkre állt!
A szervezés során próbáltunk minél
színesebb programokat összeállítani
önöknek-nektek… Reméljük, hogy
sikerült!
Nos… Térjünk rá a programokra:
2010. 07. 10. (szombat):
A programsorozatunk egy játékos
vetélkedõvel indult a fogatosok ré-
szére, amely a víztorony melletti té-
ren kapott helyett.
Fél tíz és fél négy között mint eddig
is megszokhattuk már, egymást kö-
vették a színesebbnél színesebb 
programok.
A díszpolgári címek átadására a
szinpadon ünnepélyes keretek között
került sor. A 2010-es évben a kép-
viselõ-testület a lakosság kezdemé-
nyezésére két fõnek adományozta a
megtisztelõ "Díszpolgári" címet. Az
egyik kitüntetett Lengyel Istvánné
dr.

a másik Dr. Lengyel Dezsõ 

Idén elõször került átadásra a

"Szatymaz Községért" díj amit a
szatymazi Barackvirág Népdalkör
kapott.

A kitüntetéseket a képviselõtestület
nevében Dr. Kormányos László pol-
gármester adta át, majd elsõként gra-
tulált nekik a jelenlévõ Vincze Lász-
ló országgyûlési képviselõ.
A továbbiakban szakmai fórum kez-
dõdõtt az iskolaépület második eme-
leti folyosóján ahol megkülönbözte-
tett figyelmet kapott Dr. Ángyán Jó-
zsef professzor, a Vidékfejlesztési
Minisztérium államtitkárának elõa-
dása.
Eközben megkezdõdött a fogatos és
lovas felvonulás; majd ezt követõen
az oklevelek átadása a résztvevõk
részére. Egy kis pluszként fél tízkor
került átadásra a mûvelõdési ház
elõtti tér.
A délutáni Hagyományõrzõ mûsor-
ban egy néptánccsoport, egy erdélyi
népzenei együttes, az egyik szaty-
mazi ovis csoport és a bordányi nép-
dalkör mutatta meg a közönségnek
tudását.
E népi mûsor után következett a már
tavaly is nagy sikert arató Operetti-
cal, amely tagjai operett slágereket
adtak elõ. Fél héttõl következtek a
sztárfellépõk: Maksa Zoltán, Tóth
Vera és a Sógorok. Az elsõ két fel-
lépõ hozta a "szokásos formáját"… a
kedves nézõk együtt nevetek, énekel-
tek stb., de ami a Sógoroknál tör-
tént: a közönség együtt "lakodalma-
zott" az alkalmi võfélyekkel. Nem
gondoltam volna, hogy ilyen sokan
fogunk önfeledten együtt mulatni. E
két jó kedélyû fiatalember után kö-
vetkezett a Minor együttes. Hajnali
négyig tartott a tánc és a jókedv…
2010. 07.11. (vasárnap):
A vasárnapunk ünnepi szentmisével
kezdõdött, ezt a felújított szatymazi
templomkert átadása követte.
Kilenc órakor vette kezdetét az isko-

la udvarán a palacsinta party, (amit
úgy gondolom, hogy a legtöbb gye-
rek és szülõ mindig vár). Idén is ir-
galmatlan mennyiségben és tempó-
ban készültek a palacsinták, és ter-
mészetesen mind egy szálig pocira is
találtak. A palacsintázás közben a
kis(méretû) közönség egy kitûnõ bû-
vész produkcióját láthatta… majd
következett a személyes kedvencem:
a Grimm-busz Színház Herkules c.
mûsora. Késõbb pedig a jó ebédhez
szólt a nóta egy erdélyi együttes jó-
voltából. 
Sajnos nem került bele a program-
tervbe - mivel az utolsó pillanatban
ajánlották fel nekünk -, hogy egy
olasz "zászlódobáló" csapat fellép-
hetne nálunk. Fontos megjegyez-
nem, hogy ezek a helyes olasz fiatal
fiúk a Szegedi Nemzetközi Néptánc-
fesztivál több rendezvényén részt
vettek, illetve a Szegedi Szabadtéri
Játékok Dózsa c. darabjában is a
szerepet kaptak.
Az olasz srácokat a Kedvenc Kutya-
kiképzõ Iskola bemutatója, majd
Szegedi Erika fõboszorkány mûsora
követte.
A "Hazai vizeken" c. "csokrunkban"
a helyi és környékbeli kulturális cso-
portok mutatták meg tudásukat: a
szatymazi mûvészeti iskola zongo-
ristái, judo szakosztály növendékei,
a Barackvirág népdalkör, a szatyma-
zi "tanár nénik", Varga Dorottya,
country táncosok és a Hayat hastánc-
csoport.
Fél hétkor lépett színpadra a - a fia-
talok körében õrületes sikert arató -
Animal Cannibals. Õket követte a
Skatch zenekar, akik a Foci VB élõ
közvetítése elõtt és a félidejében ze-
néltek. Az Õszibarack Fesztivál és
Falunapokat a Hotel Ultra (Depeche
Mode tribute) zenekar koncertje zár-
ta.
Mindkét napon az iskola tornater-
mében virág-, zöldség- és gyümölcs-
kiállítást tekinthettek meg a faluna-
pon megjelenõk, illetve vásárolhat-
tak a szatymazi termelõk gyümöl-
cseibõl, akik megkívánták a friss
barackot.
Zárásként szeretném megköszönni a
Dankó Pista Mûvelõdési Ház és
Könyvtár dolgozói nevében a renge-
teg segítséget és támogatást az általá-
nos iskola és az önkormányzat dol-
gozóinak, a zöldség- gyümölcs- és
virágtermelõknek, a virágkötõknek,
a Nyugdíjas Egyesület tagjainak, és
azoknak a szatymaziaknak, akik kilá-
togattak az Õszibarack Fesztivál és
Falunapokra! Remélem, hogy jól é-
rezték magukat, hiszen a mûvelõdési
ház dolgozói Önökért, Értetek dol-
gozik minden évben a falunapok e-
lõtt, alatt és után is…

H. N.

Õszibarack Fesztivál és Falunapokról
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!!!    M E G H Í V Ó    !!!
2010 szeptember 11.-én szombaton Nyárbúcsúztató hétvége a kúltúrháznál

Délelõtt 9 órától:
Családok, baráti társaságok, alkalmi csapatok részére szervezünk egész napos pikniket.

Tetszés szerint lehet bármilyen szabadban elkészíthetõ ételt: bográcsban, nyárson, roston, tárcsán, stb.
sütni, fõzni.

Egész nap zene, kocsmasátor, és a kisgyermekek számára programok. 
A vállalkozó szellemûek rögtönzött “bajnokságokon” vehetnek részt:

DARTS, PING-PONG, CSOCSÓ, és LENGÕTEKE sportágakban
melyekhez eszközöket tudunk biztosítani.

A helyszínen asztalokat, székeket, és igény szerint mûanyag poharakat,
tányérokat tudunk biztosítani.

A rendezvény helyszíne a kultúrház mögötti füves terület ill.a játszótér.
Érdeklõdni, vagy részvételi szándékot jelezni, az 583-520-as telefonszámon,

vagy személyesen lehet.

Ebéd után (13 órától):
Amatõr rock együttesek BEMUTATKOZÁSA
A szinpadon egymást követik a fiatal rock zenekarok mûsorai.

Fellépnek:
Medicine Roxx, LessNess, Disorder of Silence, Eight Strings High, Smoke head

Az estét a SKATCH zenekar koncertje zárja.
a rendezvény helyszíne a kultúrház belsõ udvara.

SZATYMAZ TERMÉSZETI KINCSEI
ÚJ SOROZATUNKBAN A Fehér-tó világát szeretnénk közelebb hozni olvasóinkhoz

Dolgos hétköznapokon az ember fi-
gyelmét lekötik mindennapi feladata-
i, gondjai. Már-már közhelyes igaz-
ság, hogy megváltozott, rohanó vi-
lágban élünk. Értékeket teremtünk:
utakat, üzemeket építünk, a szántó-
földeken élelmiszert -életet- terme-
lünk. Ezek a javak azonban örökség-
re épülnek. Apáinktól ránk hagyott
örökség az a vagyon, a föld, a tudás,
amit továbbfejleszteni szükségesnek
gondolunk. De ránk hagyott örökség
az életterünk, természetes környeze-
tünk is a vízzel, fûvel-fával, tiszta
levegõvel, amire sokszor nem is
gondolunk, hiszen csak a hiányát
vennénk észre. Pedig a természet e-
zer apró csodája él körülöttünk, és
életük jelentéktelennek hitt ezernyi
kölcsönhatása éltet bennünket is. Ha
van egy-egy percünk megállni, föl-
nézni pillanatnyi gondjainkból, szin-
te bárhol megmutatja magát e termé-
szeti örökség. Ránk néz egy-egy vi-
rág, elsuhan fölöttünk egy madár,
mint kósza gondolat, ami megsimo-
gat, ha ránézünk dédanyánk meg-
fakult fényképére, vagy kézbe vesz-
szük a szerszámot, minek nyelét a-
pánk-nagyapánk dolgos keze kopta-
tott fényesre.
Itt, Szatymaz határában különösen
sok jelét adja jelenlétének e termé-

szeti örökség. Hófehér jeleket ír az
égre kócsagok röpte, titkos üzenetet
kiált csillagfényes csöndbe a bakcsó.
Zajos országutak fölé szellõs légifo-
lyosót rajzol a sirályok hada. Hon-
nan ez a nyüzsgõ természeti gazdag-
ság? Az árokpartok, kacsaúsztató kis
vizek, faluszéli sömlyékesek apró
"sömmiségei", kaszálórétek szénail-
latú, üde foltjai szõnek életet -a mi
életünket!- megtartó hálót intenzíven
mûvelt, gépekkel, vegyszerekkel ke-
zelt földjeink közé. E természetes
hálózat egyik fontos csomópontja,
vadvizek összegyûjtõje, légi madáru-
tak találkozási pontja a Fehértó.
Nemzetközi hírû a vándorló, és itt
rendre megpihenõ madárcsapatok
körében, és a természeti értékeket is-
merõ, kutató emberek közt is!
A száraz tények tükrében: A szegedi
Fehértó egy mesterséges halastó-
rendszer, amelynek területe 13 km2.
A tavak környékén feketeföldeket,
löszös, homokos talajokat találunk
homokos, vakszikes területekkel,
mocsaras foltokkal, amelyek nyuga-
ton és délen a tó partjáig húzódnak.
A halastó gátjai mentén 2-10 m szé-
les nádas van, ahol fûz, nyár, ame-
rikai kõris, fagyal és tamariszkusz
csoportokat találunk. A területet bel-
víz levezetõ csatornák hálózzák be.

A semmitmondó adatoknál azonban
több a Fehértó: többé teszik az évez-
redes, vagy még régebbre nyúló kap-
csolatok, amelyek a tájat kialakítot-
ták - természeti erõk, és utóbb az
ember tájátalakító hatásai. E köl-
csönhatásokat megismerve, termé-
szetes környezetünk "mûködését"
megértve tudunk az értékeinkkel úgy
gazdálkodni, hogy unokáinkra is él-
hetõ, a mainál egészségesebb, gaz-
dagabb világot hagyhassunk!
Szatymaz egész tágabb környezetére,
a Duna-Tisza közi hátságra jellemzõ,
enyhén hullámos felszín "völgyei-
nek" északnyugat-délkeleti irányú a
lefutása. E buckaközi teknõk, lapo-
sok gyûjtik össze a csapadékvizet, és
vezetik a Tisza völgyébe. A XIX.
századi nagy tájátalakító "vízrende-
zések" elõtti kiterjedt mocsárvilágból
mára hírmondónak is alig maradt,
ezért a természetes, õsi növény- és
állatvilág élettere zsebkendõnyi kis
élõhelyfoltokra szorult össze. A XX.
század elsõ évtizedeiben kezdték az
emberek fölismerni, hogy az eltûnõ
természetes élõvilág érték, amit meg
kellene óvni. Akkor úgy gondolták,
hogy "elkerített", az emberek elõl el-
zárt rezervátumokban a természet
majd éli háborítatlan életét. Fontos
gondolat volt ez, amely létrehozta az
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elsõ természetvédelmi területeket -az
elsõk között, 1939-ben a Szegedi Fe-
hértó madárrezervátumát- de csak az
elsõ gondolat volt. Évtizedek teltek
el, mire fölismertük: a "természet e-
gyensúlya" egyáltalán nem "zárható
dobozba", önmagától nem marad ö-
rök, és változatlan! Ahogyan a min-
dennapi életünk sem képzelhetõ el
emberi kapcsolataink, lakóhelyünk,
társadalmunk bonyolult kölcsönhatá-
sai nélkül, úgy a természet többi élõ-
lénye is csak a szûkebb-tágabb kör-
nyezetéhez ezer szállal kötõdve, a
tájba illeszkedve élhet. A tájat pedig
természeti erõk, és az ember gazdál-
kodása közösen alakítják élhetõvé,
vagy pusztítják kietlenné. E gondolat
jegyében születtek olyan tájvédelmi
körzetek, mint 1976-ban a Puszta-
szeri Tájvédelmi Körzet, amely a
maga több, mint húszezer hektáros
területén lakott településeket, mezõ-
gazdasági területeket, és fokozottan
védett rezervátumokat kapcsol össze,
és együttesen igyekszik fenntartható
módon megõrizni. Ennek egyik fon-
tos láncszeme a községünk határát
ékesítõ Fehértó.
A múlt század elején a szegedi Fe-
hértó természetes állapotában még
egy nagy kiterjedésû, idõszakos víz-
állású szikes tó volt. Tipikusan pusz-
tai-, sztyeppi környezetben fészkelõ
fajok alkották madárvilágát, mint a
gulipán, széki lile, gólyatöcs, széki-
csér és kis csér, a legeltetett gyepes
tocsogókra, mocsarakra jellemzõ fa-
jok mellett, mint a bíbic, nagy goda,
piroslábú cankó.
Egyes parti madárfajok, mint a kis
póling rendszeres tavaszi vonuláson
tízezres tömegekben éjszakáztak,
nem voltak ritkák a 3-4000 példányt
számláló augusztusi sarlós partfutó
csapatok, amelyekre még vöröslõ

nászruhájuk miatt joggal akasztották
a szegedi tanyavilágban élõ emberek
a "paprika sneff" nevet. Esemény-
számba ment a sok ezres nagy póling
csapatok nyárvégi-õszi gyülekezése. 
Százezernyi réce választotta tavaszi
pihenõ- és táplálkozó helyül a mély
vízzel borított területet. Kedvezõ õ-
szi vízviszonyok esetén nagy libacsa-
patok pihentek meg, a korabeli vadá-
szati statisztikák szerint jelentõs
számban. Számos ritka madárvendég
tisztelte meg jelenlétével a tavat, i-
lyenek voltak például: vékonycsõrû
póling, laposcsõrû víztaposó, jeges
sirály.
Az 1930-as év hatalmas fordulópon-
tot jelentett a tó madárvilágának éle-
tében. A gazdasági igények miatt el-
kezdõdött a halastavak kiépítése, a-
mely fokozatosan megváltoztatta a
Fehértó környékét. Elsõként a terü-
letre oly jellemzõ fajok élõhelyének
zsugorodásával elkezdett e madarak
állománya is csökkenni. A gólya-
töcs, gulipán, székicsér, széki lile
életterét fokozatosan felmorzsolta a
halastórendszer.
A halastavak medrét a Tiszából töl-
tötték föl az Algyõ-fõcsatornán ke-
resztül, a halászati technológiának
köszönhetõen évente többször lecsa-
polták, majd föltöltötték azokat. Et-
tõl a vízminõség megváltozott. Az
egykori nagyon lúgos, szikes víz las-
san teljesen édesvízzé vált, ettõl a te-
rület flórája is nagymértékben válto-
zott. A tavak szegélyében megjelent
a nád, helyenként 20-30 ha kiterje-
désû nádszigetek jöttek létre. 
Ezt követõen a madárfauna is átala-
kult: olyan fajok jelentek meg, ame-
lyek régebben egyáltalán nem voltak
jellemzõek. A halastavak vonzzák a
gémféléket, a nádasokban több nagy
gémtelep jött létre, olyan fajokkal, a-

melyek a 1930-40-es években igazi
ritkaságnak számítottak: nagy kócsa-
gok, batlák, bakcsók, üstökösgémek
és kis kócsagok kezdtek költeni egy-
re emelkedõ számban a szürke- és
vörösgémek mellett. A Kisfekete
melletti, XI-es tóegység megépítése-
kor keletkezett természetes szigeten
Korom juhász tanyája állt egykor. Itt
alakult ki az ország egyik legna-
gyobb sirály-telepe, ahol igazi szen-
zációként a mediterrán elterjedésû
szerecsensirály telepedett meg rend-
szeres költõfajként az 1950-es évek
legelején, több ezer pár dankasirály
és néhány tucat küszvágó csér mel-
lett.
A terület továbbra is kiemelt jelentõ-
ségû madárvonuló hely. A lecsapolt
tavakon tavasszal és õsszel tízezer-
szám pihennek, táplálkoznak külön-
féle parti madarak, récefélék, nap-
jainkban õsszel a daruvonulás jelent
hatalmas élményt az érdeklõdõknek
20-25000-es éjszakázó csapataival.
A Fehértó természetvédelmi kezelõ-
je, a Kiskunsági Nemzeti Park Igaz-
gatóság egyik fontos, jövõt építõ fe-
ladata a felnövekvõ nemzedék kör-
nyezeti nevelése. A Szatymazi halom
mellett található Tisza-völgyi Bemu-
tatóházba, és a Fehértóig húzódó Si-
rály Tanösvényre látogató gyerekek
csillogó szemû lelkesedése, érdeklõ-
dése élteti bennünk a hitet: utódaink
ismerni és szeretni fogják a termé-
szet értékeit. Ha pedig ismerik, és
szeretik, okos gondoskodással meg
is óvják mindazt, amit a mai termé-
szetvédelem megõriz számukra.

Albert András
gondnok, természetismereti osztály

A hátlapon látható madár fotókat
Bakacsi Gábor természetvédelmi õr
készítette.

Óvodai hírek

Mozgáskorlátozottak Szatymazi Egyesülete Közlendõi:

Étkezési térítési dij befizetése
SZKTT Közoktatási Intézménye Szatymazi Iskolában, a következõ idõpontban lehetséges: 2010.08. 24-én 800 - 1200 h.-ig

2010.08. 25-én 700 - 1700 h.-ig
2010.08. 26-án 800 - 1200 h.-ig

Az a szülõ, aki gyermekét a takarítási szünet után, 2010. augusztus 23-án hozni szeretné az óvodába, akkor ezt a
szándékát feltétlen jelezze telefonon / 283-114/ 2010. augusztus 02. és 19. között 800 - 1200 h.-ig.

Köszönettel, a vezetõ óvónõ.

A gyermeknapi rendezvényünk sike-
res és emlékezetes közremûködésé-
hez hozzájárult teljes mértékben Dé-
kány Zoltán fiákeres, aki feláldozta
egész délutánját és végigkocsiztatta a
falun az egész csapatot, órákon át,
amit mindanyian nagyon élveztünk
és ezúton is hálás köszönet érte min-
denki nevében! Egyesületünk finan-
szírozásával Gajdacsi Judit és család-
ja készitette a sok-sok finom pala-
csintát, nagyon szépen köszönjük fá-
radozását!

A fogadó órák szept. 1-ig 2 hetente
vannak, itt várjuk tagjaink ügyeikkel
keressenek és tagdíjat itt fizethetnek!
Telefonon érdeklõdhetnek: 06-20-
235-70-26 számon!
Programjaink:
Szept. 4-én (szombaton) d.u. 13 óra:
Mindenki névnapja! Ebédrendelés
lehetséges 1100.-Ft/fõ.
Ebéd, rántott szelet körettel, sava-
nyúság, kávé! Csak elõre befizetés
lehetséges a fogadóórákon szept. 2-
ig! Zenél: Õze Imre! 

18-án (szonbat) 12 órától SZÜRETI
FIÁKERES FELVONULÁS A
FALU UTCÁIN, GYÜLEKEZÉS A
100 ÉVES FOGADÓNÁL, MAJD
ESTE SZÜRETI BÁL! VACSORA:
RÁNTOTT SZELET KÖRETTEL,
SAVANYÚ! Belépõdíj: 1600.-
Ft/Fõ! ÉLÕZENE Kivilágos virra-
datig a 100 éves FOGADÓBAN!
Jegyek elõre válthatóak csak szept.1-
tõl, 16-ig! 
Mindenkit szeretettel várunk!

Gera Anna Elnök
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Szentjeink útján
A tizenöt hittanos gyermekkel együtt
elindultunk a szentek útján. Jelsza-
vunk a következõ volt: "Ablakból a
táborba". Nyomozásba fogtunk,
hogy kik is láthatók templomunk ü-
vegablakain, illetve kiket ábrázolnak
a szobrok. A gyerekek nagy öröm-
mel várták a tábor július 26-ai kez-
dését. Minden napot imával és é-
nekkel nyitottunk és zártunk. Az elsõ
nap délelõttjén a résztvevõk megis-
merkedtek egymással. Egymás ne-
veit megtanulták, hisz a táborozók
közt az elsõ osztálytól egészen az ö-
tödik osztályig vegyesen voltak. Há-
rom csoport alakult. Az elsõ a Szent
István-csoport Gémes Kitti, Lippai
Petra, Molnár Bálint, Szanka Ákos
és Tóth-Molnár Gellért részvételével
alakult meg. A második, Assisi
Szent Ferenc-csoportba Kálmán An-
na Zsófia, Kiss Dorina, Kormányos
Ádám, Kormányos Patrik és Tóth-
Molnár Réka tartozott. A harmadik,
Lisieux-i Szent Teréz-csoport részt-
vevõi Kiss Laura, Kiss Nóra, Kor-
mányos Gergõ, Molnár Éva és Veres
Ádám lett.
A gyerekek minden nap telve vára-
kozó örömmel és reményekkel ér-
keztek a plébániára. Színes és válto-
zatos programokkal vártuk Kneip Ri-
tával, kántorunkkal együtt a táboro-
zókat. Célunk egyben az volt, hogy
lelki élményekkel gazdagodva, tele
szép emlékekkel térjenek haza a gye-
rekek. Itt szeretnénk még megkö-
szönni Tóth-Molnár Anna egész heti
segítségét. Továbbá Kneip Annának
és Gábor Tamásnak is köszönetünket
fejezzük ki segítségükért.
Kiemelten a következõ szentekkel is-
merkedtünk meg: Lisieux-i Szent
Teréz, Szent Cecília, Szent István,
Szent Imre, Boldog Gizella, Szent
Gellért, Assisi Szent Ferenc, Pado-
vai Szent Antal, Loyolai Szent Ignác
és Néri Szent Fülöp. Sok gyermek
már tudott egy-két dolgot ezekrõl a
szentekrõl, õk segítették a többiek
munkáját a különbözõ játékos felada-
tokban és a keresztrejtvényekben. 
A keddi napot nagyon várták a tábo-
rozók. A délután folyamán busszal
beutaztunk Szegedre. Zarándokla-
tunk célja a Fogadalmi templom
volt. Csodálatos orgonajáték kísére-
tében végig néztük püspökünk szé-
kesegyházának belsejét. A gyerekek
ráismertek a szobrokon, az üvegab-
lakokon és a falakon látható szentek-
re és a bibliai történetekre. Megte-
kintettük Szent Gellért, egyházme-
gyénk elsõ püspökének ereklyéit is a
fõoltárnál. Majd kacskaringós csiga-
lépcsõkön keresztül felmentünk a
dóm egyik tornyának kilátójába. Na-
gyon izgalmas volt az út. Mindenki

nagyon bátran tartott felfele, még az
utolsó legszûkebb szakaszt is hõsie-
sen teljesítették. Nagyon örültek,
mert Szeged lenyûgözõ látképe 46
méteres magasságból tárult elénk.
Az árkádok alatt megismerkedtünk
nemzetünk és Szeged nagyjaival. A
játszótéri kikapcsolódás után részt-
vettünk az esti szentmisén a dómban.
Így láthattuk a székesegyház gyönyö-
rû belsejét kivilágítva is. Élmények-
kel gazdagon és elfáradva értünk ha-
za este.
A szerdai napon tovább ismerked-
tünk szentjeink életével és kiemelke-
dõ erényeikkel. A 100 éves fogadó-
ban elfogyasztott finom ebéd után
került sor a kézmûves foglalkozások-
ra. A gyermekek örömmel láttak ne-
ki a különbözõ ötletes és szép alkotá-
sok elkészítéséhez. Kézügyességüket
dícséri a gyönyörû életfák, amelyek
kövekre ragasztott, rézdrót szálakra
fûzött gyöngyökbõl készültek. To-
vábbá a színes papírból és selyempa-
pírokból kivágott üvegablakok, illet-
ve a márványpapírokra festett iniciá-
lék mutatják a táborozók kreativitá-
sát. Az elkészült mûveket a szülõk,
nagyszülõk a táborzáró szentmise u-
tán tartott agapén tekinthették meg.
Elismeréssel és örömmel dicsérték
gyermekük ügyességét.
Eljött a csütörtök. Szent Patrik Úti i-
mádságával indítottunk: "Te légy u-
tam az utamban, utam végén a jutal-
mam…". A zsombói zarándoklat so-
rán megtekintettük a Lápas tavi mi-
sézõ-helyet, ahol Gábor Tamás,
zsombói kántor és hitoktató helytör-
téneti elõadását hallgattuk meg. Ez-
után a gyerekek nagy örömére min-
denki kipróbálhatta, hogyan kell ha-
rangozni. Nagyon ügyes harangozó
válna belõlük. Zarándoklatunk végén
megérkeztünk a zsombói Kisboldog-
asszony templomhoz, ahol szintén
meghallgattuk a templom építésének
történetét. Ezután megtekintettük a
belsejét is. Ebéd után megismerked-
tünk a zsombói hittanosokkal. A
sportpályán közösen játszottunk vár-
métát. A játék újdonsága és izgalma
a két falu gyermekeit egy csapattá
kovácsolta. A gyerekek egymást bá-
torították, és biztatták egy-egy siker-
telen ütés esetén. Majd annál jobban
ujjongtak a sikeres ütéseknek, és a
döntõ fordulatot jelentõ métakörök-
nek. A minden testrészüket megmoz-
gató játék után jólesett a fagyi, ame-
lyet kitikkadva nyalogattak el a
buszra várva. 
A tábor zárónapján Loyolai Szent Ig-
nác és hozzá kapcsolódóan Néri
Szent Fülöp életével ismerkedtünk
meg. A délelõtt folyamán levetített
Legyetek jók, ha tudtok címû film
osztatlan sikert aratott a gyerekek

körében, akik jót derültek a humo-
ros jeleneteken. A film által még kö-
zelebb kerültek a két szent által kép-
viselt értékekhez és erényekhez.
Délután került megrendezésre a vár-
va-várt akadályverseny, tele ügyes-
ségi és fejtörõ feladatokkal. A csapa-
tok egymással versenyeztek. Az ál-
lomások sikeres teljesítése után a
pontokat az általuk készített zsákok-
ba kapták meg cukor formájában.
Nagyon izgultak, hogy mindenhol a
legjobbat hozzák ki magukból. Elsõ
állomáson Tóth-Molnár Annával el-
készítették a tarisznyákat, majd egy
gyermek vezetésével a bekötött sze-
mû csapattagok megkerülték a tem-
plomot. Kneip Ritával ezután a tá-
borzáró szentmise énekeit tanulták és
gyakorolták. Mindenki lelkesen éne-
kelt. Tóth-Molnár Annánál, Kneip
Ritánál és nálam fejtörõ feladatokat
teljesítettek, amelyek a szentek felis-
merésével, hozzájuk kapcsolódó vá-
rosokkal és Szent István király In-
telmek címû könyvével foglalkoztak.
Kneip Annánál, Gábor Tamásnál,
majd nálam próbára tehették ügyes-
ségüket. Hurkapálcikával kellett
francia drazsét enni, cipõs dobozban
futni a plébánia kapujáig, majd idõre
babszemeket kellett rakni a megfele-
lõ helyre a tojástartó tálcán. Minden-
kit megillett a dicséret, mert önma-
gukon túlteljesítettek.
A tábort szentmise zárta, amelyen
László atya kedves szavakkal búcsú-
zott a gyerekektõl. Ezután a szülõk-
kel és nagyszülõkkel közösen átmen-
tünk a plébániára. Énekeltünk, imád-
koztunk és a gyerekek megfogalmaz-

ták, hogy mi volt jó a héten. Mind-
ezt megköszöntük Istennek. Ezután
jólesõen elfogyasztottuk a szülõk ál-
tal hozott sok-sok finomságokat. Ez-
úton is szeretnénk köszönetünket ki-
fejezni érte. A szülõk megnézték és
megdicsérték a gyerekek által készí-
tett plakátokat a szentekrõl. Az a-
gapé után elbúcsúztunk a gyerekek-
tõl ezekkel a szavakkal: Jövõre újra
együtt!

Dinnyés Kamilla Judit

Hittantábor Szatymazon
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IIDDÉÉZZEETTEEKK,,  AAFFOORRIIZZMMÁÁKK,,  GGOONNDDOOLLAATTOOKK,,  KKLLAASSSSZZIIKKUUSSOOKKTTÓÓLL
Néhány keresetlen szó a keresetlen
szavakról, avagy:
"Egy hazugság a fél világot körbeu-
tazza mialatt az igazság még mindig
csak a cipõjét húzza fel." 

(Mark Twain)

A pletyka olyan, általunk ismert em-
berekrõl szóló információ, ami ter-
jed, és folyton felülírja magát. Fe-
lülírja, vagyis tartalmazhat elferdített
elemeket, gyakran ítélettel párosul,
ami sokszor nemcsak tartalmában je-
lenik meg, hanem az egyéb jelekben
is, mint például a szemöldökfelhú-
zás, a szemforgatás, a fejrázás. A
folyamathoz a hallgató fél is hozzá-
tesz, apró reakciói (például: Tény-
leg?, Komolyan mondod?, Ezt nem
hiszem el., Hát nem lep meg! stb.)
is a véleményét tükrözik, amikbõl
kiderül, hogyan viszonyul a hallot-
takhoz. A rosszindulat pedig nem-
csak a pletyka tartalmát módosíthat-
ja, hanem azt is, hogy kirõl mit
hangsúlyozunk ki. Pletykálásra min-
den közösségnek szüksége van, segít
a többiek kiismerésében és feszült-
ségeink levezetésében.
A pletykakutatók szerint (mert ilyen
is létezik manapság) minden csoport-

ban létezik pletyka, kultúrától és 
földrajzi helytõl függetlenül. Azt ál-
lítják, hogy a pletykálás egyike azon
tényezõknek, amelyek megkülönböz-
tetnek minket a fõemlõsöktõl - a ta-
golt beszéd és a hazugság kitalálásá-
nak képessége mellett. Kialakulásá-
nak kezdete egy idõre esik az emberi
agy térfogatának növekedésével. A
kutatók szerint a pletyka evolúciós e-
lõnyt jelenthetett, hiszen tartalmában
alapvetõ információkat hordoz má-
sokról. Ez segíthet abban, hogy
megfelelõen viselkedjünk az újonnan
megismert emberekkel. A köznyelv
ezt úgy írja le: "a híre megelõzte
õt".
Talán megnyugtató lesz ezután meg-
tudni, hogy tudományosan bizonyí-
tott tény, hogy az alacsonyabb ön-
értékelésû emberek azok, akik hajla-
mosabbak rosszakat mesélni a többi-
ekrõl. Egy vizsgálatban a csoport e-
gyik felét arra kérték, hogy egy o-
lyan idõszakról írjanak, amikor tár-
sas megítélésük nagyon kedvezõ
volt, míg a másik felének olyan idõ-
szakot kellett írásban felidézniük, a-
mikor ki voltak közösítve, magukra
voltak hagyva. Az írást követõen a
vizsgálati személyek azt az utasítást
kapták, hogy pletykáljanak jelenlevõ

barátjukkal egy közös
ismerõsrõl, és a beszél-
getéseket filmre vették.
Az eredmények azt mu-
tatták, hogy akik koráb-
ban a kedvezõ társas
helyzetrõl írtak, azok
utána inkább jóindulatú
pletykákat terjesztettek.
A másik csoport tagjai
pedig hajlamosabbak
voltak becsmérlõ infor-
mációkat továbbadni.
Magyarázat lehet erre a

jelenségre a következõ:
Pletykáláskor saját elfo-

gadhatatlan értékeinket próbáljuk
másokra kivetíteni. Ha például vala-
ki nem tudja elfogadni saját, há-
zasságon kívüli szexuális vágyait,
akkor különösen sokat fog feslett
nõkrõl beszélni. Vagy ha komp-
lexusa van amiatt, hogy nem keres
elég pénzt, gyakran fogja azt ter-
jeszteni, hogy gazdag ismerõsei nem
becsületesen keresik meg a betevõt.
A szakértõk szerint azonban a rossz-
indulatú pletykának is megvan a ma-
ga jó hatása, például feszültség leve-
zetõként hat, és a feldolgozatlan ver-
sengõ érzéseket egy társadalmilag el-
fogadott útra tereli. Hiszen még i-
lyen formában is jobb kibeszélni a
frusztrációnkat, mint csendben italba
fojtani például. Sokaknak jólesik
tudni, hogy másoknak is hasonló ne-
hézségeik vannak, mint nekik, és e
felismerés történetszerû elmesélése
erõt ad saját nehézségeik elviselésé-
hez. A legtöbb esetben nem igazi ár-
tó szándékról van szó, hiszen a 
pletyka spontán, és távol áll a jól
szervezett rágalmaktól.
"A földön kétmilliárd és néhányszáz
millió ember él, így mondják. Tud-
jad tehát: kétmilliárd és néhányszáz
millió esélye van annak, hogy szava-
dat, cselekedetedet félreértik. Ahány
ember él a földön, annyi a félreértés
esélye és lehetõsége. Ez a nagyszerû
és félelmetes az emberi életben, ez a
végzetes minden emberi megnyilat-
kozásban és vállalkozásban…. S vég-
telenül másként tükrözõdik minden
emberi lélekben a világ. Minden ki-
ejtett, leírt szónak más és más a
zengése kétmilliárd és néhányszáz
millió ember lelkében. Ezt is tudnod
kell, s nem szabad soha meglepõd-
nöd a visszhang felett, mellyel az
ember a másik ember szavára felel." 

(Márai Sándor)

SVÉDASZTAL
Csoportterápia
Stanislaw Lem két hõse, Trurl és
Klapancius mérnök urak, a Kiberi-
áda címû örökbecsûben, megalkottak
egy olyan gépet, ami a világegyetem
összes kérdését fel akarja tenni és
meg akarja válaszolni. Nos, mi ü-
zemidõt béreltünk a gépen, és meg-
próbáltunk néhány speciális magyar
vonatkozást. A start gomb megnyo-
mása után rögtön kiadta az elsõ kér-
dést.
Mitõl programpont egy falunapon az
istentisztelet? A válasz ablakban nem
jelent meg semmi, viszont jöttek az
újabb kérdések.
Tényleg egészséges a piálás, csak a-
zért, mert közben állandóan azt
mondjuk, hogy egészségedre? A hi-
vatali felszólításoknak tényleg köte-

lezõ formai része a büntetés megem-
lítése? K... az, akire rámondják?
A válasz ablakban egy igen jelent
meg, de nem tudtuk melyik kérdés-
re.
Elromolhatott a gép, mert ilyenek
jöttek ki belõle: Lehet e izzadni ú-
szás közben, a víz alatt? Ugye nem
velünk fizettetik meg a bankok a rá-
juk kirótt bankadót? Jobb-e egy
nyugdíjas, mint egy pályakezdõ
munkanélküli?
Egy babgulyás miatt tényleg le kell
vágni az egész marhát? Nem tudom,
igen, nem tudom, igen, jönnek a vá-
laszok, de valamin még állítani kell,
mert a nem tudom az nem válasz.
Az úgy gondolom sem. Jobbak-e az
akciótervek, mint az évtizedekre ki-
számítható gazdaságpolitika? Való-

ban füllentõsek az összenõtt szemöl-
dökû emberek? Tényleg hetven év
lesz a nyugdíj korhatár?
Mondhatja egy meteorológus a tévé-
ben esõzés okozta árvízkor, hogy a
napsütést, csak néha szakítja meg
egy-egy üdítõ zápor? Egy rövid cigi
szünet után úgy állítottuk be a gépet,
hogy csupa ilyet kérdezett: Hány
cukorral iszod a kávét, mi legyen va-
sárnap ebédre, jól áll nekem a piros,
ugye milyen szép a táj, hideg a víz,
kérsz még egy pohár bort? Azonban
ezek a jólesõ kérdések hamar elfogy-
tak. A többi meg jön végeláthatat-
lanul, és a rájuk adott válaszokkal
sem értünk mindig egyet. De hát mit
csináljunk, ezt dobja ki a gép.

Lejegyezte: Dr. Nedudgi
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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:
Augusztus
7-8.:
Dr. Sikter András
(06-20/936-4208)
14-15.:
Dr. Huszár Péter
(06-30/487-4030)
20-21-22.:
Dr. Martinek Vilmos
(06-30-9451-386)
28-29.:
Dr. Szigeti Gábor
(06-30-2974-435)
Szeptember
4-5.:
Dr. Huszár Péter
(06-30-487-4030)
11-12.:
Dr. Martinek vilmos
(06-30-9451-386)
18.-19.:
Dr. Gombos László
(62)278-502

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

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

Jegyzõ: Mákos Istvánné
telefonszám: 06-30-9670-850

Elsõfokú építési hatóság:
szerda: 800-1600, 
péntek: 800-1200

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.: 06-20-235-70-26
Tanya gondnokok:
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
Közvilágítási hiba bejelentés a:
mozesr@demasz.hu

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: szeptember 1.
Nyomdai elõkészítés: RRD Kereskedelmi és Marketing Vállalkozás. Nyomtatás: Tiszapress nyomda

SÜRGÕSSÉGI ORVOSI ÜGYELET
FELNÕTT:

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

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

Búcsúzunk tõlük

Bihari Jánosné (I.75/A.)

REDÕNY,
SZÚNYOGHÁLÓ,

SZALAGFÜGGÖNY,
NAPELLENZÕ

Készítés, szerelés, javítás
Nagy Attila

gépész-üzemmérnök vállalkozó
Mobil:06/30/976-16-96
www.nagyarnyekolastechnika.hu

Üvegezés
Szilágyi László

Szatymaz, Dózsa Gy. u. 13.

06-20-447-7779
Biztosító felé számlát adok!

Sári János 
szobafestõ, mázoló

Vállalunk:
- szobafestést - mázolást -

tapétázást 
- lakásfelújítást - homlokzat-

festést

Tel.: 06-20-595-5903

KÚTFÚRÁS
Megbízható, gyors,

pontos!
Kormos Imre

Szatymaz, Arany J. u. 11.
Tel.:06/20/9477-140

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

kérjük, értesítsék telefonon Szabó Szilvia védõnõt.
Telefonszámai: 06/30-21-28-442 vagy  06/30-96-96-203

Ottlik Csenge, 2010.06.18
Godó Brigitta és Ottlik Csaba

Szász Tamara, 2010.04.29.
Márta Angelika és Szász Péter

Török Levente, 2010.07.14.
Bielik Márta és Török Gábor

Gólyahír-Babaköszöntõ
Kívánunk, az újonnan érkezett, cseppnyi szatymazi polgárainknak hosszú, boldog életet!!!

Gólyatöcs Szürkegémek Kanalasgémek, bakcsó, nagykócsag

A szervezõk “jóllakatásáról” idén is Rácz Laci és Bakos Józsi gondoskodott. 
Nagyon finom volt. Köszönet érte Nekik és segítõiknek!

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.


