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Férfi olvasóink nevében sok szeretettel köszöntjük lapunk hölgyolvasóit.
Mi a nő nekünk? Az egész világ maga, a szüntelen változás,

Az anya, akinek testén át e világba léptünk, az első és végtelen önfeláldozás.
Ő őrzi első lépteink, törli le könnyeink, testéből etet, szeretetéből nevel,

Mindig megbocsát, ha kell és soha nem enged el, ő a fény, a meleg és minden ami jó,
semmihez sem fogható és semmivel sem pótolható.

Ahogy tudatunk lassan a világra nyílik, ő maga is átalakul, megváltozik.
Előbb éteri szépség, ideál, trubadúrok álma, költők ihletője, szerelem és őrület forrása,

Majd társunk a jóban és rosszban, életünk néma napszámosa,
Vetett ágy, vasalt ing, étel és ital, kedvesség, szerelem, a test gyönyöre, az apokalipszis

kínja és a mennyország ígérete.
Mindez ő, egy személyben, lelkünk másik fele, aki értünk létezik és mi őérte.

Köszöntöm hát őket, a nőket, kívánom nekik mindazt a szépet, amit érettünk ma és minden
nap önként megtesznek.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal, a Debreceni Egyetem AGTC MÉK
Kertésztudományi Intézete, Szatymaz Község Önkormányzata, a Szatymazi

Gazdakör és a Dél-Alföldi Őszibaracktermesztők Szövetsége
Tisztelettel meghívja Önt és munkatársait

„GYÜMÖLCSTERMESZTÉSÜNK IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI”
című szakmai tanácskozásra és bemutatóra.

Helyszín:
A korábbi évekhez képest változás:

Szatymaz, Általános Iskola ebédlője (Szatymaz, Petőfi u. 6.)
Időpont: 2012. március 31. (szombat) 900 óra

Program:
8

30
Regisztráció

9
00

Megnyitó
Szakáll Sándor földművelésügyi igazgató
Csongrád Megyei Kormányhivatal Földművelés-
ügyi Igazgatóság

9
15

Gyümölcsfajok művelési rendszereinek és tech-
nológiájának újdonságai
Dr. Gonda István intézetigazgató, egyetemi tanár
Debreceni Egyetem AGTC Agrobiznisz
Menedzsment Tanszék

10
15

Kistermelők értékesítési lehetőségei a koncentrált
kiskereskedelemi láncokba
Dr. Felföldi János egyetemi docens
Debreceni Egyetem AGTC Agrobiznisz
Menedzsment Tanszék

10
45

Szünet-büfé
Szünetben erő- és munkagép bemutató
Metszési eszközök vására
Oláh Gábor ügyvezető igazgató
INTERFRUIT  Kft.

11
15

Növényvédelem természetazonos készítményekkel
Kormányos Ferenc címzetes egyetemi tanár,
fejlesztőmérnök
CHEMINOVA MAGYAROSZÁG Kft.

1135 A BAYER ajánlata a csonthéjasok növényvédelmében
Sipos József területi képviselő
BAYER CROPSCIENCE Kft.

1155 SUMMIT AGRO növényvédelmi ajánlata a
hatékonyság jegyében 
Tasi Attila területi vezető
SUMMIT AGRO HUNGÁRIA Kft.

1215 A SYNGENTA 2012. évi ajánlata a csonthéjasok
növényvédelmében
Tarcal Erik kertészeti területi képviselő-testület
SYNGENTA Kft.

1235 Megoldás egyedi problémákra
Horváth Péter Közép-Magyarországi területi
képviselő-testület
BELCHIM CROP PROTECTION HUNGARY Kft.

1255 Kérdések- Hozzászólások
1330 Metszési bemutató

Vezeti: Szél István agrármérnök  a Dél-Alföldi Őszi-
baracktermesztők Szövetségének alelnöke

A rendezvényen megtekinthető: Simon Ferenc festőművész kiállítása.
A rendezvény támogatói: DEBRECENI EGYETEM, AGTC, MÉK, KERTÉSZTUDOMÁNYI INTÉZET, AUDIT-
KER KFT, BAYER CROPSCIENCE KFT, G-JET KFT, CHEMINOVA MAGYARORSZÁG KFT, INTERFRUIT
KFT, SYNGENTA KFT, BELCHIM CROP PROTECTION HUNGARY KFT, Szatymaz Község Önkormányzata. 



a Mi Lapunk2 2012/03.

Helytörténet
Egy tábori levél

Ha kimegyek a doberdói
harctérre,

Feltekintek a csillagos
nagy égre.

Csillagos ég merre van a
Magyar hazám?

Merre sirat engem az éde-
sanyám?

Jaj Istenem, hol fogok én
meghalni?

Hol fog az én pirosvérem
kifolyni?

Messze földön, idegenbe
lesz a sírom,

Édesanyám, arra kérem ne
sírjon!

Ez a lassan feledésbe merü-
lő nóta az első világháború
alatt és után csaknem na-
ponta felhangzott. Dallama
és szövege az összejövete-
leken, de olykor csak úgy
magányosan énekelve az
idősebbek fülében még
most is felcsendül. Mi volt
az az esemény, ami csak-
nem 100 év elmúltával is, a
hallgatóságra még mindig
olyan nagy hatással van?
De hol volt az a Doberdó,
az a doberdói harctér, a
Doberdói-fennsík, ahol a
megtörtént elkeseredett
harcok ilyen nyomasztólag
hatottak a nóta szerzőjére?. 
A vérzivataros első világ-
háború már javában folyt,
/mert 1914. július 28-án,
egy hónappal Ferenc Fer-
dinánd meggyilkolása után,
megtörtént a hadüzenet
Szerbiának,/ amikor 1915.
május 23-án az addig szö-
vetséges Olaszország hadat
üzent a Monarchiának. Azon
nyomban meg is indult az
olasz sereg az Adriai-tenger
északi peremén, hogy az
átállásért kialkudott terüle-
teket bekebelezze. Az Ison-
zó folyóig jutott, amikor
szembe találkozott a hirte-
len összekapott és az elő-
nyomulásukat megakadá-
lyozni hívatott osztrák-ma-
gyar hadakkal. Ide vitték,
illetve vezényelték gyorsan
a szegedi 46-osokat /Vll.
hadtest alföldi részét/, akik
között ott találjuk az addig-
ra már behívott szatymazi-
akat is. A két harcoló fél az
Isonzó folyó partján /közel
az Adriai-tengerhez,/ talál-
kozott és ott alakult ki az a
két évig eltartó állóháború,

amiben oly nagy szerep ju-
tott a folyó bal partján /ke-
leti oldalon/ található mész-
kőből álló, aránylag széles,
valamivel több mint 200
méter feletti magasságot
elérő mészkősziklával borí-
tott, gyér növényzetű Do-
berdói-fennsiknak. Az ott
elfoglalt védelmi állásból
kiváló lehetőség adódott a
folyó túloldaláról induló tá-
madások és a rohamozó o-
lasz csapatok megfigyelé-
sére és feltartóztatására. Az
alant lévő Görz /ma Go-
rizia/ városának ostromát és
az ott lévő hídfő elfoglalá-
sát is a magaslaton kialakí-
tott védőállásban lévő
osztrák-magyar katonaság
nagy erőfeszítések és áldo-
zatok árán megakadályoz-
hatta. Az olasz hadvezetés
az úgynevezett Doberdói-
fennsik /a déli lábánál lévő
kisebb faluról kapta a ne-
vét./ elfoglalása érdekében
minden bevethető erőt
mozgósított.
A két évig eltartó ütközet-
sorozat, amely tulajdonkép-
pen 12 részre osztható, itt
zajlott le az Isonzó partján,
annak völgyében. Az egyes
támadások között mindig
néhány hetes, olykor hóna-
pos szünetet tartottak, hogy
az elhasznált és elfogyott
hadi anyagokat és az el-
pusztult élőerőket, a meg-
halt- és megsebesült kato-
nákat is pótolják. 
A doberdói magaslat ugyan

nagyon kedvező volt az
ellenséges mozgások állan-
dó figyelésére, de támadás
esetén bizony okozott gon-
dot. Elsősorban a gyér, fát-
lan növényzet a gyorsan és
hevenyészve kialakított ál-
lások, a védelmi állások
sziklába való kiépítésének
lassú menete, de nem bi-
zonyult jónak a mellvédek
szikladarabokból való kira-
kása sem. A ottani csapat-
mozgások, az utánpótlások
napi szállítása a fedetlen
térszínen könnyű célpont-
nak tüntek. 
Az olaszok két hídfő /a
görz-i és tőle északabbra
lévő tolmein-i./ kivételével,
1915. június 22-ig meg-
szállták az Isonzo folyótól
nyugatra eső területeket és
a következő napon megin-
dították az első támadá-
sukat az osztrák-magyar
hadsereg gyenge, ideigle-
nesen és hirtelen kialakított
védvonalai ellen.
A kétszeres túlerőben lévő
olasz csapatok első általá-
nos támadását 1915. június
23-tól egy hétnapos ágyú-
zás, ugynevezett pergőtűz,
gránát zápor vezette be
/3000 ágyúból/. A nehéz
tüzérség ez idő alatt nem
kímélte a Doberdói fenn-
síkon elhelyezkedő csapa-
tokat sem, hisz e tért uraló
magaslat elfoglalása első és
talán legfontosabb célki-
tűzésük egyike volt. Az
ágyúzás nagy veszteséget

okozott az oda akkor ér-
kező és ott éppen védelem-
be vonuló Szegedről érkező
katonáknak is. Az elbújni
nem tudó, fedetlen állások-
ban várakozó katonákra
felülről srapnel hullott. De
a nehéztüzérség lövedékei
is nagy pusztítást végeztek,
hiszen ahogy a sziklákon
szétrobbantak százával
szórták a köveket az elbújni
nem tudó katonákra. Június
30-án indult az olaszok
gyalogsági támadása, ami
júli. 7-ig tartott, ami akkor-
ra kifulladt. Eredmény
semmi, de a veszteség
nagy. Az olaszok részéről
16 ezer halott, az osztrák
magyar csapatoknál 10 e-
zer. /ez a két év során még
11-szer megismétlődött./
Doberdói fennsik a front
isonzoi szakszának egyik
legtöbb véráldozatot köve-
telő területe volt.
És most nézzük meg és
olvassuk el azt a rózsaszín
papírra kék tintaceruzával
írott Tábori-posta lapot,
amit az első olasz támadás
közben, a tüzérségi előké-
szítés végén, a gyalogsági
roham megindulása előtt,
junius 29-én Draskovits
Ferenc őrmester /Drasko-
vics Ferenc szatymazi mű-
szerész apja/ a családjának
írt Szegedre, /A levelet a
tábori posta június 30-án
bélyegezte le/, amiben elő-
re megjósolja halálát..

folytatás a 3. oldalon
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A lap hátoldalán az írott
szöveg:
"  Kelt, 1915. 29/VI

Kedves Feleségem és
Gyermekeim!
Tudatom veletek, hogy még
élek, de nagyon rossz e-
gészségem van, nem tudom,
hogy látjuk e még valaha az
életben egymást, vagy sem,
de egy kérésem volna a
gyerekek iránt a mamához,
hogy soha ne nősüljenek
meg, egy sem, a lányokat
add a zárdába, hogy haljon
ki az egész család.
El vagyok szánva, ha a 
harcba megyek legvak-

merőbb lenni, és elszánt-
sággal fogom az életemet
áldozni a királyért és a
hazáért.   Isten veletek!
Szolgál hű férjed és apa.
D. F. "
A szegedi utászlaktanyából
elvitt Draskovits Ferenc
őrmester előre látta szo-
morú sorsát, mert alig örül-
hettek az itthoniak a na-
gyon várt tábori lapjának,
megérkezett a hívatalos ér-
tesítés a haláláról is. Az
első olasz támadás meg-
hiúsításában az életét ál-
dozta. A végső elkesere-
désében ajánlott és az élet
kilátástalanságában, az i-

szonyatos öldöklésben
megfogant, a gyermekeire
vonatkozó kérését szeren-
csére a család nem tartotta
be.
A szatymazi első világhá-
borús emlékműre felvésett
nevek tulajdonosi közül
nem kevesen, itt nyugosz-
szák örök álmukat az Ison-
zó mellett..Nehéz megmon-
dani, hogy hősök voltak-e
vajon, avagy csak értel-
metlen áldozatok?
És most itt a végén még
idézzük meg az írás elején
olvasható katonadal két
utolsó, alig ismert strófáját:

Feladom a levelem a
postára,

Rátalál az édesanyám
házára,

Olvasd anyám vérrel írott
levelemet,

Doberdónál hagyom az
életemet.

Édes anyám nem írok több
levelet

Puskagolyó lőtte el a
szívemet

Eltemetnek az erdei
gyöngyvirágok

Megsíratnak a
falubeli leányok.

P.J.

K  A L E N D Á R  I U M
Március
Nevét a háború római iste-
néről, latinul Martius, azaz
a Marsról kapta. Rómában
ez volt az év kezdő hónap-
ja. Az ókorban azt tartották,
hogyha a háborút március
havában indítják, akkor
szerencsés kimenetelű lesz.
A népi kalendárium márci-
us havát Böjtmás havának,
Kos havának, tavaszelő hó-
nak nevezi. 
Március 12. – Gergely nap:
Ez a nap az iskoláskorú
gyermekek színjátékszerű
játékának napja, aminek a-
dománygyűjtő célja volt.
Gergely napján vetélkedő-
ket, diákpüspök-választást
és felvonulásokat rendez-
tek. 
Időjárás- és termésjóslás
nap is ez. Ugyanis, ha ezen
a napon esik a hó: "Meg-
rázza még szakállát Ger-
gely."
Március 18. – Sándor nap:
Az első meleget hozó szent
napja.

"Sándor, József, Benedek,
zsákban hozza a meleget".
Március 19. – József nap:
A második meleget hozó
szent, Szent József a fa-
munkások védőszentjének,
Jézus nevelőapjának napja.
Március ezen napjához idő-
járás-, termésjóslás és ha-
láljóslás is fűződik.
A József és Benedek na-
pokkal összekötve időjósló
nap:
"Sándor, József, Benedek,
zsákban hozza a meleget".
Vagy ha pl. szivárványt lá-
tunk, akkor jó búza- és bor-
termés ígérkezik. De ha
rossz idő van, akkor sok
lesz a halott.
Sok helyütt ezen a napon
engedik ki először a méhe-
ket és a legelőkre a marhá-
kat, és ezen a napon ültetik
el a fokhagymát és a 
krumplit.
A hagyomány szerint ezen
a napon szólalnak meg elő-
ször a madarak, mert Szent
József kiosztotta nekik a

sípot.
És ekkor érkeznek meg a
fecskék is: "Fecskét látok,
szeplőt hányok!"
De ezidőtájt várták vissza a
gólyákat is, amelyek tolla-
zatának tisztaságából jósol-
tak. Ha tiszta fehér volt a
tolluk színe, akkor szűk
esztendő várt rájuk, vi-
szont, ha koszos volt, akkor
bő termésre számíthattak.
Március 21. – Benedek
nap: A harmadik meleget
hozó szent, a nursiai Bene-
dek napja. Neve a latin Be-
nediktus szóból származik,
aminek jelentése áldott.
Ez a nap a tavasz első napja
és a napéjegyenlőség idejé-
nek napja is egyben.
Régen ezen a napon zsírt és
fokhagymát szenteltek, a-
melynek később gyógyító
erőt tulajdonítottak. A szen-
telt fokhagyma főzetével
kenegették a tífuszos bete-
gek fejét és hasát.
Időjárásjósló nap is, mert
ha ezen a napon dörög az

ég, akkor száraz lesz a nyár. 
Ha Sándor, József és Bene-
dek napokon süt a nap, ak-
kor hosszú, meleg nyár vár-
ható, ha nem süt, akkor
hosszú, lucskos ősz lesz.
Március 25. – Gyümölcsoltó
Boldogasszony nap:Jézus
Szentlélektől fogantatásá-
nak napja. 
Régi magyar neve: Gyü-
mölcsoltó Boldogasszony
napja, ilyenkor oltják be a
fákat. A hiedelem szerint
ezt az oltott fát nem szabad
letörni, mert abból vér fo-
lyik, de levágni sem lehet,
mert aki ezt megteszi, meg-
vakul.
Fecskehajtónak napnak is
nevezik, mert a jó idő ek-
korra hazahajtja a vándor-
madarakat.
Egyéb időjóslás is tartozik
még március 25-höz:
Pl. ha ezen a napon meg-
szólalnak a békák, akkor
még 40 napig hideg lesz.
Internetes források alapján

összeállította:     B. T.

EGY SZÁZALÉK
SZATYMAZ KÖZSÉGBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK KÖZLEMÉNYE

Tisztelt szatymaziak! Őnök ez évben is dönthetnek személyi jövedelemadójuk egy százalékának közhasznú felaján-
lásáról.

Az alábbiakban közöljük az civil szervezetek ADÓSZÁMAIT.
Szatymazért Alapítvány : 18456420-1-06
Szatymaz Község Területén Élő Idős Emberek Gondozásáért Alapítvány: 18452213-1-06
A Mi Óvodánkért Alapítvány: 18465789-1-06
Szatymazi Sportegyesület: 19983879-1-06
Szatymazi Nyugdíjasok Egyesülete: 18464812-1-06
Mozgáskorlátozottak Szatymazi Egyesülete: 18463718-1-06
Szatymazi Fiatalok Társasága Egyesület: 18472606-1-06
Szatymazi Polgárőr Egyesület: 18462580-1-06
Közművelődési és Családsegítő Egyesület: 18472754-1-06
Teleházat üzemeltető, Fehértói Gazdaképző és Innovációs Alapítvány: 18454404-1-06
Szatymazi Gyermekekért Közhasznú Egyesület:18479548-1-06
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Önkormányzati közlemények

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény (6724 Szeged, Kálvária sgt. 45.)

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény

SZATYMAZ BÖLCSŐDE (6763 Szatymaz, József Attila u. 1-3.) telephelyre

bölcsőde vezető munkakör,

valamint 4 fő kisgyermeknevelő munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2012. május 02.

A pályázatok részleteiről a www.kszk.gov.hu internetes oldalon tájékozódhat:
azonosító szám: bölcsőde vezető 1182-1/2012/I-GE1

azonosító szám: e fő kisgyermeknevelő 1183-1/2012/I-GE1

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény (6724 Szeged, Kálvária sgt. 45.)

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény

SZATYMAZ BÖLCSŐDE (6763 Szatymaz, József Attila u. 1-3.) telephelyre

2 fő takarító-kisegítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2012. május 02.

A pályázatok részleteiről tájékoztatást nyújt : Király Endréné szakmai vezető, a 06/30/432-4011-es telefonszámon,
illetve a humanum@invitel.hu e-mail címen keresztül.

A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény címére történő
megküldésével (6724 Szeged, Kálvária sgt. 45.), kérjük csatolni a pályázatához önéletrajza, a végzettségét igazoló

okiratai másolatát, valamint az „Egészségügyi kiskönyv”

Szatymaz Község Önkor-
mányzata egy összesen 100
férőhelyes kerékpártároló
kialakítását valósította meg
az Általános Iskola ud-
varán, valamint az öltözők
és a hozzájuk tartozó vizes-
blokkok is megújultak az
iskolában. A beruházás so-
rán kialakított új fedett, biz-
tonsági kamerával felsze-
relt kerékpártároló lehető-
séget teremt, hogy a tanu-
lók és a dolgozók naponta
kerékpárral járjanak iskolá-
ba, és ott kétkerekű jármű-
veiket biztonságban tudják.  

Szatymaz Község Önkor-
mányzata a Környezet és

Energia Operatív Program
„Fenntarthatóbb életmódot
és fogyasztási lehetősége-
ket népszerűsítő, terjedésü-
ket elősegítő mintaprojek-
tek” pályázat keretében
„Kerékpározással a környe-
zettudatosságért Szatymaz
Községben” című KEOP-
6 .2 .0 /A/09-2011-0006
azonosító számú pályáza-
ton 9.479.000,-Ft vissza
nem térítendő támogatást
nyert, melyhez az 5 % ön-
erőt az önkormányzat biz-
tosította. 
A projekt bruttó összköltsé-
ge 9.978.000,-Ft, mely ma-
gába foglalja a helyi általá-
nos iskola területén egy
összesen 100 férőhelyes ke-

rékpár tároló építését, vala-
mint 2 db öltöző és a hoz-
zájuk tartozó vizesblokkok
felújítását. 

A kerékpárral iskolába ér-
kezők számára idáig nem
volt megoldva a kerékpárok
biztonságos és az időjárási
viszontagságoktól védett
elhelyezése. Az újonnan ki-
alakított kerékpár tároló
rozsdamentes anyagból ké-
szült kerékpártámaszaihoz
egyszerre száz kerékpárt le-
het rögzíteni. A kerékpártá-
roló alja térburkolattal ren-
delkezik, ezért sármentes.
A fedet tárolót oldalról is
műanyag fal borítja, így a

kerékpárok védve vannak a
szél hordta csapadéktól is. 

Az önkormányzat felmérte,
hogy napjainkban mennyire
fontos, hogy a környezettu-
datosságot szem előtt tartva
alakítsa maga körül a kör-
nyezetét, ennek megfelelő-
en kívánja a község lakói-
nak szemléletét is formálni. 
A projekt fontos része a
község környezettudatos
szemléletváltoztatásának. A
beruházás lehetőséget te-
remt, hogy a tanulók és dol-
gozók környezettudatos
közlekedését elősegítse és a
szemléletét ez irányba be-
folyásolja.     

ISKOLAI KERÉKPÁRTÁROLÓ
„Kerékpározással a környezettudatosságért Szatymaz Községben”



2012/03. a Mi Lapunk 5

FALUGYŰLÉS
2012 március 22. én 18 órakor FALUGYŰLÉS lesz. Helyszíne a szatymazi általános iskola ebédlője. Témája:

tájékoztató az önkormányzat 2011. évben elvégzett munkáiról, majd  a 2012. évben tervezett főbb feladatokról.
Előadó: Kormányos László polgármester.

A falugyűlés keretében tájékoztatás hangzik el a Sándorfalva-Szatymaz  Beruházó Viziközmű  Társulat
elnökétől,  Kakas Béla polgármestertől a szennyvíz beruházás jelenlegi állásáról.

Kedves Olvasóim!
Kérnék szépen mindenkit,
akinek lejárt kölcsönzési
határidejű könyvtári könyv
van a „birtokában”…vagy a
birtokán, legyen kedves azt
visszajuttatni a könyvtárba,
hogy mielőtt visszaköltöz-
nénk a művelődési házba,
el tudjam végezni a szük-

séges munkálatokat (selej-
tezés, leltározás) az állo-
mánnyal, másrészt azért,
hogy mások is hozzájussa-
nak a kellemes olvasmány-
élményekhez. Osszuk meg,
ami jó!
Üdvözlettel: 

Feketéné Bárkányi Ilona

„Vannak egyszer haszná-
latos könyvek, az ember el-
olvassa őket, talán még tet-
szik is neki, élvezi, de sejti,
hogy soha többé nem veszi
a kezébe… Vannak viszont
többször használatos köny-
vek, azokra időről időre

gusztusunk támad, öt- tíz
é-venként belelapozunk,
esetleg megint elolvassuk,
és az a vicc, hogy ezek
mindig mások, valahánys-
zor belé-jük mélyedünk.” 

(Vámos Miklós)

DANKÓ PISTA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

ÓVODAI HÍREK
Óvodai beírás:

2012. április 10-11.
Ideje: 8.00-17.00 között

Helye: SZKTT Közoktatási Intézménye Szatymazi Óvoda Szatymaz, József A. u. 3.
Beíráshoz szükséges dokumentumok: 1. Gyermek anyakönyvi kivonata,

2. Gyermek TAJ száma,
3. Gyermek lakcím kártyája,
4. Egyik szülő személyi azonosítója,
5. A gyermek oltási kiskönyve.

Ha a gyermek tanév közben tölti be 3. évét és a szülő óvodába kívánja adni, ezen időpontban kérjük jelezze felvétel
iránti szándékát.

Február 15-én: tartottuk
mind az öt csoportban a
Farsangi mulatságot. Ha-
gyományokhoz híven min-
den kisgyerek és felnőtt
dolgozó beöltözött jelmez-
be, hogy minél előbb elri-
asszuk a telet. Mindenki a
csoportjában ünnepelt, de
meglátogattuk a többi cso-
portot is. Megnéztük az öt-
letes jelmezeket és egy ki-
csit együtt énekeltünk, ver-
seltünk és táncoltunk.
Sajnos a nagy hó miatt idén
elmaradt a „Kiszebáb” ége-
tés, de jövőre bepótoljuk.

Köszönjük a szülőknek a
sok finom csemegét, gyü-
mölcsöt és üdítőket, amit
nagyon jó ízűen fogyasztot-
tak el a gyerekek a nap fo-
lyamán.
Február 24-én: Vándor-
színházi előadás volt az ó-
vodában, „Peti álma” volt
az előadás címe. Nagyon
szórakoztató és tanulságos
volt az előadás. Sajnos ke-
vés kisgyerek láthatta, mert
ebben az időszakaszban na-
gyon sok óvodás beteg volt.
Március 01-én :Deszken a
versmondó versenyen kép-

viselte óvodánkat 
Pölös Milán 
Apáti Márk

a Méhecske csoportból
Roberto Nieddi

a Katica csoportból
Nagyon ügyesek voltak,
gyönyörűen adták elő a vá-
lasztott verseket. Oklevél-
és könyvjutalomban része-
sültek.
Itt is szeretnénk gratulálni a
gyerekeknek a színvonalas
képviseletért, fellépésért.
FOTÓ HÁTUL.

Március 20-án: a Méhecs-
ke csoport a Kövér Béla
bábszínházba fog menni és
a Mesemondók című előa-
dást fogják megnézni. (A
nagy havazás miatt az előző
előadás elmaradt és most
pótolják ezzel a darabbal)
Április 03-án: A leendő
kiscsoportosoknak szeret-
nénk játszó délutánt szer-
vezni 1-17 óra között a kis-
csoport udvarában. Lehető-
ségük lesz, hogy az óvo-
dában és egymással is egy
kicsit

Február 25-én már a na-
pocska is kíváncsi volt és
előbújva megmutatta ma-
gát, letekintett a mi kis elő-
készületünkre. A családi
farsangunkra érkeztek is-
merős és új arcok, de min-

denki kíváncsian várta az e-
seményeket! A meghívóban
foglaltakat betartva senki
nem hagyta otthon jelmezét
(álarcát), jókedvét, család-
ját. Köszönettel tartozunk a
Barackvirág népdalkörnek
a vidám, pattogós megnyi-
tóért! Majd megcsodálhat-
tuk a jelmezesek kavalkád-
ját a démonnőtől a szép
mustár színű cicusig. A
résztvevők asztalokról csi-
pegették a "batyuk" tartal-
mát, melyért köszönet min-
denkinek! A Hodács Pékség

mint eddig mindig most is
nagyban kivette részét,
hogy sok finomság kerüljön
vendégeink elé. Ezenkívül
köszönet a melegszendvics-
hez felajánlottakért Fodor
Tamásnak (CBA). A ki mit
tud során két bátor fellépőt
köszönthettünk, egy-egy
kedves versikéket adtak
elő, melyért természetesen
jutalmat kaptak! A délután
folyamán tombola árusítás
volt , melyhez hozzájárul-
tak alábbi támogatóink fel-
ajánlása:Gyuris Zsuzsa (vi-

rágbolt), Bárkányi Ilona (I-
ca bolt), Kónya László (ve-
gyibolt), Kónya István vas-
bolt, Kovács Jánosné Timi,
Thurzó patika, a fődíj egy
csodaszép torta Kovács
Matild munkája gyümöl-
cse. Hálás köszönet min-
denkinek és így páratlan
dolog történt ezen a tombo-
la sorsoláson, MINDEN
TOMBOLA NYERT!!! Az
sem titok, hogy mind fel-
nőtt és gyerek a csokiszö-
kőkútra várt leginkább
melyért köszönet Varga

Csipet-Csapat hírek
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ÉLETMÓD, EGÉSZSÉG, TIPPEK, RECEPTEK

Ferencéknek, valamint
Márta Ferinek (Törpi Disz-
kont), a rengeteg banánért!
Mindenki örömmel "bűnö-
zött" a csokoládé "folyam-

nál". Jó volt látni az örömet
az arcokon hisz mindenki
nyertesként, zsebében a
tombola nyereménnyel, szí-
vében a sok vidám gyer-

mekarc látványával, az el-
fogyasztott finomságok í-
zével távozott! Az esemé-
nyről készült képek meg-
tekinthetők a   

ht tp: / /nagycsaladosok-
s z a t y m a z . h u p o n t . h u
oldalon

ISKOLAI HÍREK

NYUGDÍJASOK KÖZLEMÉNYEI

Gyöngyök és gyémántok a
„boldog békeidőkben”
2011-ben is folytatódott a
Gyöngyök és gyémántok
vetélkedősorozat, amely az
európai történelem megis-
merését, a nemzeti hagyo-
mányok ápolását, kulturális
örökségünk megőrzését és
továbbadását tekinti leg-
főbb feladatának. A verseny
részvevői az Alföldi régió
és a határon túli magyar
iskolák 7-8. osztályos tanu-
lói voltak. Most a boldog

békeidők világában búvár-
kodhattak a versenyző csa-
patok. Iskolánkból négy
csapat indult, és próbált
megbirkózni az előzetes
feladatokkal. A december
4-i döntőre három csapat
kapott meghívást. A mű-
veltségi vetélkedőn a kora-
beli Magyarország polgá-
raiként versengő csapatok
bebizonyították, hogy ala-
posan ismerik a boldog bé-
keidők évtizedeit, az odáig
vezető történelmi út küz-

delmes lépéseit. Az erőt és
elmét próbáló egész napos
megmérettetésen bepillant-
hattunk a kiegyezési törvé-
nyek aláírási ceremóniájá-
ra, majd a királlyá koroná-
zás pompás eseményei va-
rázsoltak el bennünket, ter-
mészetesen megkóstolhat-
tuk ezen korszak gasztronó-
miai csodáit is. A beneve-
zett 30 csapatból iskolánk
8.osztályosai az 5.helyen
végeztek, jutalmuk egy
csodálatos kirándulás volt a

gödöllői királyi kastélyban.
Csapa t t agok :Bárkány i
Flóra, Kőhegyi Ágnes,
Mendebaba Szásá, Szána
Szabina.
A 7. osztályosok a közép-
mezőnyben végeztek, ők
értékes könyvjutalmakkal
térhettek haza. A két csa-
pat: Kovács Kitti, Szabó
Rita, Szűcs Bence, Tóth Ti-
bor, Balogh Dzsenifer, Bo-
zsics Bettina, Koch Laura,
Papp Nikoletta.

Tájékoztatom kedves tagtársaimat, hogy  a 2012. évi közgyűlésünket március 28.án 16 órai kezdettel tartjuk a Lesz
Vigasz Étteremben. Szeretettel várom mindannyiótokat.

Rácz István elnök

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK KÖZLEMÉNYEI
A Mozgáskorlátozottak Szatymazi Egyesülete megkezdi munkáját a tagfelvételi kérelem nyomtatványának kitöltésével.

2012. március 21-től a fogadó órák szerdán és pénteken 10- 12 óráig az Öregek Napközi Otthonában.
Kérek minden volt és leendő tagot, (időset és fiatalt egyaránt) hogy a fenti időpontokban Lévai Attiláné Emikénél jelentkezzenek

ügyintézés végett.
Ezzel egyidőben történik a tagdíjak befizetése , a tagsági könyvek érvényesítése és egyéb ügyintézés is.

Kérem, mindenki hozza magával személyi iratait is! (TAJ kártya, ADÓ kártya).
Megköszönöm az eddigi türelmüket, és várom segítségüket a sikeres együttműködésben.

Szilasi Tiborné elnök

A rostoknak számtalan jó-
tékony tulajdonságai van-
nak szervezetünk egészsé-
gére nézve. Érdemes tisz-
tában lenni a rostok jelen-
tőségével, szerepével.
A rostoknak sokkal több
szerepe van, mint gondol-
nánk
Amellett, hogy fontos sze-
repük van a súlykontrollban
és az általános egészségi ál-
lapotban, a magas rosttar-
talmú készítmények segítik
a szervezet természetes
tisztítási és méregtelenítési
folyamatait. Egészségügyi
szakemberek napi 20-25 g
fogyasztását javasolja az e-
gészség érdekében, így fon-
tos megérteni a kétféle kü-
lönleges rost hatás-mecha-
nizmusát.
Oldódó és nem oldódó
rostok
Az oldódó és nem oldódó
rostok is a kelletlen toxinok
eltávolítását segítik elő a

szervezetből. Az oldódó
rostok (mint ami a gyümöl-
csökben, babban, zabban, a
hüvelyesekben és az olajos
magvakban vannak) felol-
dódnak a vízben és lassan
hagyják el az emésztőrend-
szert. Ahogy a bélfalon ke-
resztüljutnak, úgy működ-
nek, mint egy szivacs, le-
szedik a méreganyagokat és
megakadályozzák, hogy a
vérkeringésbe jussanak. A
belekben, főleg a vastag-
bélben segítenek kisöpörni
a „hulladékot” a bélfalon
lévő méreganyagok eltávo-
lításával.
A nem oldódó rostok (mint
ami a zöldségekben, a ga-
bonafélékben, a száraz bab-
ban, a teljes kiőrlésű gabo-
nákban és magvakban van)
gyakorlatilag érintetlenül
átjutnak a bélrendszeren. A
bél izmait is erősítik, úgy
hogy ellenállást biztosíta-
nak és segítik a perisztal-
tikus működést (a táplálék

továbbítását segítő mozgás
a belekben). A perisztalti-
kus mozgás szükséges a
normális székletürítéshez,
amin keresztül megvalósul-
hat a méreganyagok eltávo-
lítása.
Honnan jutnak a méreg-
anyagok a szervezetünkbe?
A méreganyagok beépülése
a szervezetbe a külső és
belső forrásokból ered. A
külső méreganyagok, mint
a növényvédő szerek és a
szennyezőanyagok a min-
ket körülvevő környezetből
jönnek. Bejutnak a földbe,
a vízbe és a levegőbe és e-
gészségügyi problémákat
okoznak. A belső mérega-
nyagok a napi fiziológiás
működés melléktermékei,
mint az energiatermelés
vagy az emésztés. Ha nem
szállítódnak el, akkor a bel-
ső méreganyagok a szervek
működését zavarhatják és
gyengíthetik. Mivel a rost

jó fegyver a toxinok ellen,
így a sok rost létfontosságú
a táplálkozásban. 75 % nem
oldódó és 25 % oldód rost
az ideális arány. Ez lenne az
ideális egyensúly az étele-
inkben. A legjobb módszer
ennek az egyensúlynak a
megtartásához, ha napi
rendszerességgel különbö-
ző rostban gazdag ételeket
fogyasztunk.
Magas rosttartalmú ételek
A hüvelyesek és a finomí-
tatlan gabonák, mint a zab,
a barna rizs és a teljeskiör-
lésű gabonák kiváló forrá-
sai a különböző rostoknak.
A gyümölcsökben, - alma,
avokádó, narancs, banán
grapefruit, bogyós gyümöl-
csök – található a legtöbb
rost. A spenót, az endiva, a
brokkoli, a répa és a karfiol
is magas rosttartalommal
büszkélkedhet.
-folyt.köv.-

B. T.

A rostok és a méregtelenítés
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AGRÁRKAMARAI TÁJÉKOZTATÓ

Az idén március közepétől
nyílik meg a lehetőség a
mezőgazdasági termelők és
a földhasználók előtt az
Egységes területalapú, és
az egyéb kiegészítő támo-
gatások igénylésére. A ko-
rábbi évek gyakorlatának
megfelelően az MVH az
interneten keresztül elér-
hető, külön erre a célra ki-
fejlesztett, elektronikus fe-
lületet biztosít.
A mezőgazdasági területek-
re csak a regisztrációs
számmal rendelkező, jog-
szerű földhasználó gazdál-
kodók igényelhetnek támo-
gatást, akiknek meg kell fe-
lelni a támogatásra vonat-
kozó jogosultsági feltéte-
leknek és be kell tartaniuk a
helyes gazdálkodási gya-
korlat feltételrendszerét. A
termelőknek minden álta-
luk hasznosított mezőgaz-
dasági parcellát be kell je-
lenteni az egységes kére-
lemben, akkor is, ha ezekre
támogatást nem igényel-
nek. 
Az egységes kérelmek
szankciómentes benyújtási
határideje: 2012. május 15.
Ezt követően még 2012.
május 16 és június 9 kö-

zött továbbra is benyújtha-
tó a kérelem, de ekkor már
munkanaponként 1% késési
szankció kerül levonásra.
2012. június 9-ét követően
benyújtott egységes kérel-
mek elutasításra kerülnek.
A már beadott egységes
kérelmeket késési szankció
nélkül lehet módosítani
2012. május 31-ig. Módo-
sításnak számít a már meg-
adott táblaterületek növelé-
se, vagy újabb parcellák be-
vonása a támogatási kére-
lembe. 2012. június 1-9.
között módosításra kerülő
parcellákra szintén érvé-
nyes a napi 1%-os támo-
gatáscsökkentés. 2012. jú-
nius 9. után új támogatási
igény jelölésére, illetve a
már bejelentett táblák te-
rületének növelésére nem
lesz lehetőség. A korábban
be nem jelentett területeket
június 9. után új táblaként
kell feltüntetni, amelyekre
támogatást már nem lehet
igényelni. 2012. június 9.
után csak a területek csök-
kenését, a művelés elmara-
dását (pl. vis maior), vagy
az egyéb adatváltozásokat
(pl. másodvetés) kell idő-
ben bejelenteni! A területa-

lapú támogatás jár a vis
maior-ral érintett területek-
re is, amennyiben ezt a gaz-
dálkodó szabályszerűen be-
jelentette.
Az egységes kérelemben
csak a valóságnak megfe-
lelő adatokat tüntessék fel!
Amennyiben vízjogi enge-
délye birtokában valame-
lyik tábláján öntözést vé-
gez, azt jelezze az erre ki-
alakított adatmezőben. Ha
az előző évben a területe
ellenőrzésre került, akkor
feltétlen vesse össze a jegy-
zőkönyv adatait az új i-
génylésével, hogy az eset-
leges újabb hibákat elkerül-
je.
Amennyiben az egységes
kérelmet nem Ön nyújtja be
a saját ügyfélkapuján, ha-
nem igénybe veszi a falu-
gazdásza, vagy az agrárka-
marai tanácsadója segítsé-
gét - aki meghatalmazás a-
lapján az Ön nevében el-
menteti és beküldi a kérel-
met - akkor egy kinyomta-
tott, és mindkét fél által alá-
írt papír alapú igazolást kap
a benyújtásról. A meghatal-
mazottnak az Ön adataihoz
való hozzáféréshez csak
akkor lesz lehetősége, ha

elhozza magával az MVH-
tól a 2009-es borítékban ka-
pott tájékoztatón lévő 
nyolcjegyű egyedi ügyfél-
azonosító kódját.
Szatymazon tavaly 250 ter-
melő vette igénybe az ag-
rárkamarai tanácsadó segít-
ségét az egységes kérelme
beadása, vagy módosítása
során. Az idén a művelődé-
si ház felújítási munkálatai
miatt az egységes kérelmek
kitöltésére a szatymazi Te-
leházban és a Magyar Ag-
rárkamara Sándorfalvai iro-
dájában lesz lehetőségük. 
A kérelmek kitöltésére az
előzetes jelentkezések sor-
rendjében kerül sor, ezért
időben kérjenek időpon-
tot!
Az időpontok egyeztetése
március közepétől lehetsé-
ges személyesen és telefo-
non Szatymazi Teleházban
(II. körzet 115. Telefon 62/
283-115), illetve kedden és
csütörtökön Sándorfalván:
Széchenyi u 24.  Megköze-
líthető az Okmányiroda
hátsó bejáratán keresztül.
Novák Pál agrárkamarai
tanácsadó (telefon: 30/ 64
29- 206)

Tájékoztatás az egységes kérelem beadásával kapcsolatban

S  V  É  D  A  S  Z  T  A  L

- Erre ébredtem annak ide-
jén az iráni főváros, Tehe-
rán Karaj – ejtsd: karadzs–
nevű elővárosában. Az el-
követő a vendéglátó Taifi
család feje, akivel előző es-
te fogyasztottunk el három
üveg szőlőpálinkát, ami
egyben a család egész évi
alkohol mennyiségét is je-
lentette. A Iranian aspi-
r i n … G a b o r … i r a n i a n
aspirin…
legnagyobb titokban főzte
az öreg a konyhában.
Tudvalevő, hogy arrafelé ti-
los az alkoholfogyasztás,
így igen nagy fegyvertény-
nek tekintem az esetet. Már
a harmadik napja vendé-
geskedtünk ott, mikor este,
a nappaliban körülülve a te-
rített szőnyeget, látom,
fészkelődik a családfő, na-
gyon akar mondani vala-
mit. Valahogy megérezhet-
te, hogy bennem megbíz-
ható társra lel, mert össze-
szedve magát, rám nézett és
kicsit félve, megilletődve

de reménykedve is, meg-
kérdezte, hogy iszunk-e
egy kis viszkit? Úgy kellett
magunkat visszafogni,
hisz’ ki sem mondott hal-
vány remény volt e lehető-
ség, így csupán annyit vá-
laszoltunk illedelmesen,
hogy igen, köszönjük! Öreg
fölpattant és egy perc múl-
va már kezünkben is volt a
teli feles pohár a nedűvel.
Minden tömény italt visz-
kinek hívnak, erre is rájöt-
tünk. Gyorsan le is húztuk a
váratlan ajándékot, majd
folytattuk a beszélgetést.
Látom, megint feszeleg az
öreg, már tudtam mit akar
mondani, így annyira biz-
tatóan néztem rá, hogy vég-
re kinyögte a varázsszót:
kértek még egyet?
Ekkor már kihozta az üveg-
et, majd a továbbiakban a
másik kettőt is, és így vi-
gadtunk késő éjszakáig,
összeölelkezve, énekelve
egymás dalait, nótáit, meg-
jelent a sah is, az afgán sza-

badság is, Trianon is, vala-
mint testvér népeink összes
ellensége is. Mindezt teljes
néma csendben, végigülte
az egész család, feleséges-
tűl, nagyfiústól…nem vol-
tak boldogok, csak mi it-
tunk, nem is tetszett nekik,
de az Apa tekintélye meg-
követelte. 
Reggelig mesélhetném jó
tapasztalataimat a perzsa
társadalomról, főleg, hogy
egy átlag család minden-
napjait is megismerhettem,
de most csak annyit, hogy
rendes, derék emberek.
És ezt bizony ki kell hang-
súlyoznom, mert az európai
média, lassan még, de már
nekilódult, hogy befeketít-
se, lejárassa ezt az országot,
hogy mire kitör a háború,
az átmosott agyakban ez
maradjon: Irán, a rossz. An-
nak idején Irak megtáma-
dását azzal magyarázták a
közvéleménynek, hogy ve-
gyi fegyvereket birtokol –
azóta egyértelműen kide-

rült, szó sincs ilyesmiről, de
a világ csendben maradt, s
oly’ erős e hazugság, hogy
most is ezt készülnek be-
vetni. A csúnya Irán atom-
fegyvert akar előállítani –
ez a mantra. Pedig milyen
egyszerű a valóság: a meg-
szólíthatatlan világhódító
szerveződésnek egyrészt az
iráni olaj és bankrendszer
kell, másrészt pedig meg
akar szabadulni az egyik u-
tolsó olyan független ál-
lamtól, amely nyíltan bírál-
ja a cionista törekvéseket. 
Sajnálatos, szomorú és dü-
hítő is ez az eset, amely tö-
kéletesen jellemzi a kort,
melyben élünk. A folyama-
tos és nyílt hazugságokkal a
világhatalom jelt adott ma-
gáról: ezen a szinten nincs
már jobb- és baloldal, tá-
mogatók és ellenzők, min-
denki beállt a sorba. Ha
nem lenne internet, teljesen
ki lennénk szolgáltatva a
médiának – az emberek
nagy része így is befolyá-

Görgényi Gábor:  Irány Irán!
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solva van, hisz’ például ha e
sorokban bizodalma is van
valakinek, ha mást mond a
tévéhíradó, inkább annak
hisz. Tehetetlensége miatt
így nehéz helyzetbe került
az igazságosságban, béké-
ben hívő ember. S mit tehet
mégis? A politikában nem
bízhat, akármelyik oldalra
is áll, mindet ugyanaz a

rendszer mozgatja, ezért
csak a hazugságot erősíte-
né. Ha már kaszát nem e-
gyenesít – mert szabadság-
harc is csak akkor lesz, ha
csinálnak nekünk – akkor
marad a mindennapi élet
színtere, a közösségek em-
berhez méltó törvények
szerinti működtetése és
megélése, azaz minden cse-

lekedetünkben és gondo-
latunkban szem előtt tartva
a szeretetet, az együttér-
zést, a türelmet. Talán nyí-
lik az emberek szeme, a jó
irányába tágul a tudat és ta-
lán táptalaj hiányában így
rendül majd meg az egész
hazugság-szerkezet. 
Mondom talán, mert egye-

lőre még ott tartunk, hogy a
külügyminisztérium meg-
tiltotta a magyar nagyköve-
teknek, hogy részt vegye-
nek az Irán nemzeti ünne-
pén tartandó követségi ün-
nepségeken. 
Lehet, jövőre már azt is
megtiltja, hogy szeressük
őket. Meg a pálinkájukat…

A jószerencsém egyszer
régen úgy hozta, hogy egy
jó ideig könyvtárban dol-
gozhattam. Még a kultúra
templomában is születnek
vicces történetek. Ime, az
egyiket most közreadom:
Egy kedves nagymama ko-
rú hölgy, nem tudván vá-
lasztani az iszonyú sok
könyv közül, azzal a kérés-
sel, fordult hozzám, ugyan
segítenénk már neki egy
könyvet választani…
Mi sem természetesebb né-
nikém, végül is azért va-
gyok itt….
-És milyen típusú könyve-
ket tetszik szeretni? Kér-
deztem előzékenyen.
-Ó kedveském én „min-
denevő” vagyok….
-Na de mégis?….
-Hát lehet útleírás! Például

olyan, amiben a sűrű vad
afrikai dzsungelban eltéved
egy New Yorki tőzsdeügy-
nök elhanyagolt felesége és
véletlenül összetalálkozik
egy két méter magas, ki-
sportolt testalkatú ejtőernyő
oktatóval, aki legott védel-
mébe veszi, és hosszú, ve-
szélyes kalandok után lete-
lepszenek a Kilimanjáró lá-
bánál! Ja, és azután boldo-
gan élnek.
-Vagy ha nem ilyen útleí-
rás, akkor lehet egy jó kri-
mi! Például olyan, hogy
egy szegény vidéki tanító-
nőt zaklat egy nagydarab
szatír, és mikor ezt elpana-
szolja vasárnap a reformá-
tus istentisztelet után a lel-
kipásztorának, aki egyéb-
ként egy két méter magas
kisportolt testalkatú gyö-
nyörű kék szemű és halk
szavú intelligens pap, ja és

még nőtlen is, esténként a
paplakban vigyáz rá…majd
összeházasodnak, négy
gyerek, boldogság…
-Vagy ha nem krimi, akkor
lehet tudományos fantasz-
tikus is, mondjuk olyan,
hogy egy indiai származású
atomkutató professzornőt
kell elküldeni egy NASA
Mars expedícióra, mert van
egy olyan elmélete amivel
közelebb lehet hozni a
Földhöz a Marsot, és az űr-
hajón útközben egyszer-
csak megjelenik egy föl-
dönkívüli lény, aki két mé-
ter magas, hatalmas izmok-
kal, igézően átható tekintet-
tel, vállig omló selymes
hajjal, és egymásba szerel-
mesednek és benépesítik a
Marsot .
-Vagy ha nem tudományos
fantasztikus akkor lehet va-

lami régi mitológiai törté-
net. Például olyan amibe
Zeusz egyik eddig eltitkolt
rangon aluli házasságából
született szegény gyenge,
gyámoltalan de nagyon
szép és okos félistennő leá-
nya utazik egy görög gá-
lyán, és ezt a gályát megtá-
madja egy vérszomjas kük-
lopszokból álló kalózbanda
és amikor már majdnem
mindenkit megölnek, a ka-
lózok vezére, egy két méter
magas, csodálatos fekete
göndörhajú, görög félisten,
egycsapásra beleszeret a
lányba, és megmenti, és
boldogan élnek!
Vagy ha ilyenek nincsenek,
akkor adjon nekem ked-
veském valami kis bolon-
dos, romantikus csacskasá-
got…jó lesz az is! 

B. T.

Az influenza figyelőszolgá-
latba bevont orvosok jelenté-
sei szerint a 6. héten me-
gyénkben megemelkedtek az
influenzaszerű megbetege-
dések. A szentesi, illetve
szegedi kistérségi intézete-
ink illetékességi területén
megduplázódott a betegek
száma, és Szegeden elérte a
járványküszöb értékét. Hód-
mezővásárhely, Makó térsé-
gében az influenzások ará-
nya kicsi, a betegség aktivi-
tása is alacsony. A Csongrád
Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigaz-
gatási Szervének Mikrobi-
ológiai Laboratóriumában
egyenlőre a beküldött vizs-
gálati anyagokból influenza
vírust még nem mutattak ki.
A beküldött vizsgálati a-
nyagok egyéb légúti víruso-
kat tartalmaztak. Járvány-
ügyi intézkedésre influenzás
megbetegedések kapcsán ez

idáig nem került sor. 
dr. Tombácz Zsuzsanna me-
gyei tisztifőorvos szerint
még mindig nem késő fel-
venni az influenza elleni ol-
tást, hiszen 10 nap alatt ki-
alakul a védettség. A szük-
séges mennyiségű oltóanyag
rendelkezésre áll. 
Egyéb adatokkal kapcsolat-
ban, további információkért
a tisztifőorvos asszony kell
keresni a 30/207-7858-as te-
lefonszámon. 
Varga Márta
kommunikációs vezető
Csongrád Megyei Kormány-
hivatal
6741 Szeged, Rákóczi tér 1. 
tel: 62/562-604
70/337-2689
30/249-7845
varga.marta@csmkh.hu

Támad az influenza - a megbetegedéseket
egyelőre ismert légúti vírusok okozzák

Február 22. - a bűncselekmények
áldozatainak napja

Az Európa Tanács 1990.
február 22-én tette közzé a
bűncselekmények áldoza-
tainak chartáját. E nap az-
óta a bűncselekmények ál-
dozatainak napja, melyet
1993-tól Magyarországon
is megtartanak. Természe-
tesen valamennyi veszély-
helyzetre nem lehet felké-
szülni, kellő óvatossággal,
odafigyeléssel, megfelelő
vagyonvédelmi eszközök
alkalmazásával azonban
sok esetben elkerülhető
lenne az áldozattá válás.
Ezt támasztja alá a Csong-
rád Megyei Rendőr-főka-
pitányság illetékességi te-
rületén bekövetkezett bűn-
cselekmények elemzése is. 
Az állampolgárok 2011-
ben is főként vagyon elleni
deliktumok sértettjei vol-
tak. Ebben nagy szerepet
játszik, hogy a rendszeres
figyelemfelhívás ellenére

az emberek még mindig
nem elég körültekintőek,
nem fordítanak kellő fi-
gyelmet egymásra (a kör-
nyezet közömbössége), sa-
ját értékeik megóvására, a
szakemberek figyelmezte-
téseire, tanácsaira. Különö-
sen jellemző ez az alkalmi
illetve zseblopások (kerék-
pár, telefon, készpénz, ira-
tok, bankkártya…) eseté-
ben. Az alkalmi lopásoknál
a sértett értékei leggyak-
rabban nyitva hagyott gép-
járműből, iskolai vagy kór-
házi szekrényből, őrizetle-
nül hagyott táskából, bevá-
sárlókocsiból tűntek el.
Lakásbetörések tekinteté-
ben kiemelten veszélyezte-
tettek a gyenge mechanikai
védelemmel ellátott ingat-
lanok, tárolók, valamint a
hétvégi házak, zártkerti in-
gatlanok és tanyák. Jellem-
ző áldozati magatartás,
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hogy az érintettek sokszor
még az alapvető vagyonvé-
delmi intézkedéseket is el-
mulasztják (nem megfelelő
zárszerkezetek, nyitott aj-
tók, ablakok…). Ez leg-
szembetűnőbb a főként
gazdálkodásra fenntartott,
lakatlan tanyákon, földterü-
leteken, telepeken, ahol a
termelőeszközöket, szi-
vattyúkat, kábeleket, ter-
ményeket hagyják őrizet-
lenül tulajdonosaik.    Fen-
tiek mellett még mindig sok
esetben fordul elő trükkös
lopás és a csalás. Az elkö-
vetők főként az idősebb

korosztályt veszik célba,
gyakran valamilyen szol-
gáltató, polgármesteri hiva-
tal, nyugdíjas klub munka-
társának, különböző szer-
vezetek képviselőjének ad-
ják ki magukat, és adatszol-
gáltatásra, túlfizetésre, 
visszajáró pénzösszegre,
nyereményre, ajándékra hi-
vatkozva jutnak be az in-
gatlanba. 2011-ben Csong-
rád megyében 12 087 fő
(55 % férfi, 45 % nő) vált
valamilyen bűncselekmény
sértettjévé. Ki kell emelni
az időskorú sértettek ará-
nyát, amely 19 % volt. A 60

év felettiek elsősorban va-
gyon elleni bűncselekmé-
nyek (besurranásos illetve
alkalmi lopás, trükkös lo-
pás, csalás) szenvedő ala-
nyai voltak. Mivel általá-
ban kevésbé gyanakvóak,
könnyű tévedésbe ejteni ő-
ket, könnyen válnak csalók
áldozatává, emellett anyagi
helyzetük, tájékozottságuk,
hiányos technikai ismerete-
ik behatárolják a maguk
vagy ingatlanuk, értéktár-
gyaik védelmében alkal-
mazható eszközök körét.
Az érintettek megelőzéssel

illetve az áldozatok számá-
ra nyújtható segítséggel
kapcsolatos információkért,
tanácsokért személyesen,
telefonon vagy e-mail-ben
a rendőrség (megyei ren-
dőr-főkapitányság, rendőr-
kapitányságok) áldozatvé-
delmi referenseihez is for-
dulhatnak.  
Szeged, 2012. február 21.
Csete Ágnes r. őrnagy
CSMRFK BMO -  áldozat-
védelmi referens
(barka@csongrad.police.hu)

A MÁTRIX Közhasznú A-
lapítvány tehetségtámogató
programja révén 2012-ben
is rászoruló családban élő,
10-14 év közötti gyerekek
kapnak komplett (használt,
de még használható) szá-
mítógépet.
A támogatói programra je-
lentkezhet minden olyan
10-14 év közötti gyermek,
akinek 2 vagy több kiskorú
testvére van, tanulmányi át-
laga a 4,5-et eléri, otthoná-
ban nincs számítógép, és az
egy főre jutó jövedelmük a
létminimum (71736 Ft)
alatt van.
A pályázatnak a következő-
ket kell tartalmaznia:
- szülői / gondviselői aláí-
rással nyilatkozni kell a
hátrányos helyzetről (árva-
ságról, nagycsaládban élés-
ről, és arról, hogy a család-
ban nincsen számítógép), 
- meg kell adni a pontos a-
datokat (gyermekek és a
szülő nevét, gondviselő cí-
mét, telefonját, pontos elér-
hetőségét),
- mellékelni kell a gyermek
félévi vagy év végi bizo-
nyítványát,
A pályázó gyermek osz-
tályfőnök tanárának az a fe-
ladata, hogy egységes szer-
kezetbe foglaltan a szülői
nyilatkozatot és a gyermek
tanulmányi eredményét be-
mutató bizonyítvány iskola
által hitelesített másolatát
be kell küldenie az alapít-
vány címére (a pedagógus a
pályázatot beküldő sze-
mély). 
A félévi vagy az év végi bi-
zonyítvány beküldésével
lehet pályázni
A 2012-es "Számítógép Á-

lom" programban idén is a
félévi vagy az év végi bi-
zonyítvánnyal lehet pályáz-
ni. Egy pályázathoz elég
csak az egyik bizonyítvány
másolatát elküldeni. Egy
évben, egy diák csak egy
alkalommal vehet részt az
adományozó programban. 
A támogatásban részesített
gyermek gondviselőjének
vállalnia kell, hogy a 
komplett számítógépet az
alapítvány székhelyén ki-
próbált állapotban veszi át.
Az adományozott gépeket a
támogatottak harmadik fél
számára tovább nem adhat-
ják. Visszaélés észlelése e-
setén az alapítvány a támo-
gatottal szemben eljárást
kezdeményez. 
A támogatói programra a
jelentkezési határidő:
2012. július 11., szerda (a
jelentkezési lap postára
adásának legkésőbbi dátu-
ma)
A pályázatot a következő
címre kell elküldeni:
"Számítógép Álom 2012"
MÁTRIX Közhasznú Ala-
pítvány
6701 Szeged, PF: 929.
A programot adományaik-
kal segíteni szándékozó cé-
gek és magánszemélyek je-
lentkezését a MÁTRIX
Közhasznú Alapítvány ö-
römmel fogadja a mat-
rix@zug.hu e-mail címen.
Kérjük az adományozókat,
hogy csak működőképes
állapotú dolgokat (számí-
tógépet, monitort, laptopot,
kiegészítőket) adományoz-
zanak. Együtt csodákra va-
gyunk képesek, segítőink
támogatását hálásan kö-
szönjük!

Számítógép Álom 2012 TAPPANCS    LEVELEK

latosan pontos
felvilágosítást adnak az állatorvosi ren-
delőkben, de a Tappancs Állatvédő Ala-
pítvány munkatársai is készséggel áll-
nak a felelős kutyatartók rendelke-
zésére.
És végezetül a Tappancs Tanya kutya és
cica lakói gyönyörűek, okosak, szocial-
izáltak. Oltva, féreghajtva és ivarta-
lanítva várják a gazdik jelentkezéseit,
hiszen nincs más vágyuk, mint hogy
hűségesen szolgálják az embert. Azt,
aki megszelídítette és aki felelősséget
vállalt érte. 

Zádory V. Zóra
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S P O R T

A Családsegítő Szolgálat tájékoztatója

Az idei évben igen korán
megkezdődött a versenyé-
vad a cselgáncsozóknál.
Épphogy vége lett az ala-

pozásnak, máris az első fel-
nőtt országos rangsorver-

senyen léptek tatamira a
szatymazi judosok január
14.-én Budapesten. A még
junior korú Veszelovszki

Kevin új súlycsoportjában,
a 81 kg-ban remekül helyt

állt és az ötödik helyen vég-
zett. 
Két héttel később került
megrendezésre az ifjúsági
korosztály hasonló verse-
nye, ahol Kopasz Bence a
66, míg Nyima Tibor a +90
kg-ban szerzett bronzérmet. 
Február 18-án ismét az ifik
következtek, immár az or-

szágos bajnokságon. A re-
mek mezőnyöket felvonul-
tató versenyen Gábor Á-
dám és Nyima Tibor egy-
aránt a dobogó harmadik
fokára állhatott súlycso-
portjában!
Február utolsó szombatján
Miskolcon, a nemzetközi
ifjúsági EBMEX Kupa ke-
retében küzdöttek fiatal-
jaink, ahol 60 kg-ban Ko-
vács Ákos a második, míg
Gábor Ádám az ötödik he-
lyen végzett, a nehézsúlyú-
ak küzdelmét Nyima Tibor
a negyedik helyen zárta. 

Másnap Budapesten junior-
jaink is megkezdték 2012
évi szereplésüket az első
országos rangsorversenyen,
ahol Veszelovszki Kevin a
bronzéremért folyó mérkő-
zésen csak minimális kü-
lönbséggel, bírói döntéssel
maradt alul és így ötödik
helyezett lett. 
A Szatymazi SE cselgáncs

szakosztálya szeretettel
vár minden judo iránt
érdeklődő 7 és 12 év kö-
zötti lányt és fiút az ál-
talános iskola tornater-
mében tartott edzéseire.
Edzésidőpontok:
hétfő 1715-1815, 
péntek 1600-1700.
Érdeklődni:
Kovács Szabolcs 
/20-555-0629/ edzőnél.
HAJRÁ SZATYMAZ!

KÉT BRONZÉREM AZ IFJÚSÁGI ORSZÁGOS BAJNOKSÁGON!

Gábor Ádám (jobbról)

Nyima Tibor (jobbról)

Kovács Ákos a dobogó második fokán

A Családsegítő Szolgálat tájékoztatja a lakosságot arról, hogy A Magyar Máltai szeretetszolgálat az EDF DÉMÁSZ
Zrt. támogatásával pályázatot hirdet az áramszolgáltató szolgáltatási területén (Bács–Kiskun, Békés, Csongrád
megyék teljes területén valamint Pest megye bizonyos részén) élő, szociálisan hátrányos helyzetű személyek/csalá-
dok részére. A program célja a pályázók felhalmozott áramtartozásának rendezése, továbbá a kikapcsolt fogyasztók vis-
szacsatolása a villamos-energiafogyasztásba, valamint hogy a támogatott fogyasztókat segítse abban, hogy elkerüljék a
hátralék újraképződését. 

A pályázat során kötelező a szociális alapszolgáltatást/alapszolgáltatásokat nyújtó szervezet vagy önkormányzat
együttműködése. (Szatymazon a Családsegítő Szolgált van kijelölve)

A pályázat beadásának határideje: 2012. február 15-től  2012. június 30-ig. Mivel a pályázatok elbírálása folyam-
atosan történik, így a pályázati felületet - a támogatási alap kimerülése miatt - 2012. június 30. előtt is lezárhatja a
pályázat kiírója

A pályázathoz szüksége dokumentumok: 

személyes adatok , jövedelem igazolás Démász fogyasztási hely azonosító,ügyfél azonosító TAJ szám
Radeczkiné Draskovics Márta
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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: 06-20/941-07-24. 

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

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:
Március
10-11. Dr. Sikter András
06/20-936-42-08
15-18. Dr. Sipos Attila
06/30-998-82-36
24-25. Dr. Dakó Zoltán
06/70-424-44-55
Április
31-01. Dr. Martinek
Vilmos
06/30-935-13-86
07.-08-.09 Húsvét
Dr. Szigeti Gábor
06-30/297-44-35

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.
Elnök:  Szilasi Tiborné,
Tel.: 06/30/433-61-19

Tanya gondnokok:
Rózsa Zoltán 

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

tel.: 06-30-5000-532
Csányi András:

tel.: 06-20/497-0040
Vidácsné Lukucza Éva

tel.: 06-30/229-7123
Csányi Imre 

tel.: 06-20-404-2024
Bérczi Tamás 

tel.: 06-20-539-4370
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 ISSN 1789-7165 (Nyomtatott) ISSN 1789-7173 (Online); Következõ lapzárta: április 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/.

Közérdekû információk

Búcsúzunk tõlük

Vér Antal, 
II.kerület 120.

Szűcs Ferenc, 
II. kerület 64.

Simon Kálmán, 
I. kerület 127.

A Szilánk Zrt. lehetőséget

biztosít megváltozott mun-

kaképességű szatymazi la-

kosok részére munkaválla-

lásra takarítói pozícióban.

Jelentkezési lehetőség:

karrier@szilank.hu 

vagy személyesen

Szegeden, a 

Pulcz u. 46. sz. alatt.
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A szerkesztõség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött írásokat rövidítve, illetve szerkesztve közölje. 
Az újság az olvasók fóruma, a közölt levelek, cikkek tartalmával a szerkesztõség nem feltétlenül ért egyet.

Kedves szülõk!
Amennyiben szeretnék, hogy újszülöttjük fotója megjelenjen a "Mi Lapunkban", kérjük, az adatokat küldjék

el e-mailben a milapunk@szatymaz.hu címre, vagy személyesen hozzák el a szerkesztõségbe.

Gólyahírek

Czernák Levente 2011.12.08
Bitó Mónika, Czernák József

Gégény Béla,  2012.01.04-
Gégény Béláné, Gégény Béla

Lengyel István Kristóf, 2011. 11. 30.
Illés Katalin, Lengyel István

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

A Szatymazi Fakanál Klub ezúttal a  Szegedi Pálinka Fesztiválon képviselték Szatymaz színeit.  A fesztiválon
megrendezett főzőversenyen toroskáposztával, óriáspalacsintával, és vegyes sertéspörkölttel indult a Rácz Laciból,

Kőrös Reniből és Nacsa Zoliból álló csapat ezúttal a harmadik helyezést érte el.
Újabb sikerükhöz mi is gratulálunk!

Ovis farsang
Óvodásaink a deszki
versmondó versenyen

Csipet-csapat+
családi farsang


