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Ok tó ber 3-án dél elõtt „fel avat tuk” a „Ba ba sar kot” a
Könyv tár leg if jabb ol va só i nak rész vé te lé vel. A meg hí vott
ven dé gek át lag élet ko ra nem érte el a 6 hó na pot. Az In for -
ma ti kai és Könyv tá ri Szö vet ség egy kis aján dék kal is ked -
ves ke dett a 2007.jan. 1. és máj. 31. kö zöt ti idõ szak ban szü -

le tett ba bák nak. Az új ol va sók ba ba-ol va só je gyet és egy
Ba ba ol va só köny vecs két vi het tek haza, amely ben a szü le -
ik meg örö kít he tik gyer me kük elsõ köny ves él mé nye it.

Kö szön jük a „Szatymazért” Ala pít vány tá mo ga tá sát!

a Mi La punk

Csöpp sé gek a könyv tár ban
„a mese meg könnyí ti a szí vet, s olyan por ha nyó vá te szi az em ber lel két, hogy az álom mag vai könnyen ki csí ráz hat nak

ben ne.” (Az ezeregyéjszaka leg szebb me séi.)

Te gyünk is mét kör nye ze tün kért!

A Ma gyar Köz út Kht. ál tal szer ve zett Föld - napi or szá gos sze mét gyûj tõ ak ció- me lyen
Szatymaz is részt vett- rend kí vül ered mé nyes volt, 29.505-en gyûj töt ték a hul la dé kot a köz utak
men tén, 5200 zsák és 4500 m3 öm lesz tett sze me tet szál lí tot tak biz ton sá gos le ra kó ba 342 gép ko -
csi val.

A nagy si ke rû ta va szi ak ció kap csán te le pü lé sün kön is fel me rült an nak le he tõ sé ge, hogy az év 
má so dik fe lé ben is mét csat la koz zunk egy ha son ló ak ci ó hoz.

En nek idõ pont ja:

2007. ok tó ber 20-án, 
szom bat 8-14 óra kö zött lesz

Gyü le ke zõ a Pol gár mes te ri Hi va tal elõtt.
Min den részt ve võ szá má ra biz to sí tunk vé dõ kesz tyût, lát ha tó sá gi mel lényt, il let ve a szük sé ges sze mét gyûj tõ zsá ko kat.

Min den kit vá runk, aki szá má ra fon tos egy tisz tább la kó kör nye zet.

 

Kö szö net

A Szatymaz Köz ség Te rü le tén Élõ Idõ sek Gon do zá sá ért Ala pít vány ez úton sze ret né ki fe jez ni kö szö ne tét mind azok -
nak, akik jö ve de lem adó juk 1 %-át fel aján lot ták ré szünk re.

2005 év ben és 2006 év ben fel aján lott össze get - mely össze sen 22.748,- Ft volt- Ala pít vá nyunk az Idõ sek tá mo ga tá sá -
ra for dí tot ta a ka rá cso nyi ün nep ség al kal má val.
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Ma nap ság min den va la mi re va ló köz ség igyek szik tör té -
ne tét fel tár ni, múlt ját fé nyes re csi szol ni, ala pí tá sát mi nél ré -
geb bi idõk re ki tol ni és je len tõ sé gét emel ni.

Az ide lá to ga tók kö zül mind töb ben ér dek lõd nek az iránt,
hogy Szatymaz köz sé get mi kor ala pí tot ták? Bi zony na gyot
néz nek, ami kor meg tud ják, hogy 57 év vel ez elõtt, 1950 ja nu -
ár 1-jén. Tu laj don kép pen a ma gya rá zat tal ké szen is len nék,
ha a kí ván csi ér dek lõ dõ nem ten ne fel újabb kér dést.

Elõ ször is, hon nan a „Szatymazi” név? Má sod szor: itt
1950 elõtt nem volt sem mi, nem lak tak em be rek?

Ilyen kor bi zony meg kell mon da ni, hogy az 1950-es ala -
pí tás alig ha nem a má so dik. A mai köz ség te rü le tén a kö zép -
kor ban egy nem kis te le pü lés lé te zett. En nek egyet len, de
kéz zel fog ha tó ma gya rá za ta a ha tal mas te me tõ, amely ben a
leg sze ré nyebb szá mí tá sok sze rint is ezer nél jó val töb ben
nyu god tak. Ez a ha tal mas te me tõ,- a kö zel ben nem is is me -
rünk ha son lót,- ott volt az ál lo más épü le té tõl észa ki irány -
ban, a Kis Pes ti út mel lett. A he lyen ként 2-3 mé ter ma gas
vo nu lat ki vá ló töl tõ anyag nak bi zo nyult 100 éven ke resz tül.

Ezt a te me tõt nyu gat ról elõ ször az 1853-ban meg épí tett
vas út vág ta át. In nen szál lí tot ták Jánosszállás irá nyá ba a töl -
tést adó föl det, ben ne itt-ott a hol tak csont ja i val. Még 100
év vel ké sõbb is ke rült elõ nagy esõ zé sek kor a töl tés ol da lá -
ból em be ri csont, mun kát adva a rend õr sé gi nyo mo zás nak.
Ki gon dolt már ak kor arra, hogy a vas út ala po zá sá nál hasz -
nált föld a haj da ni te me tõ bõl való.

A vas út épí té sé nek mun ká la tai so rán nem csak át vág ták a 
haj da ni te me tõt és el hord ták a föld egyrészét, ha nem a hol -
tak mel lett ta lált tár gya kat is össze gyûj töt ték. Azt azu tán
öm leszt ve egy sze ge di pin cé ben tá rol ták mind ad dig, míg a
he lyi mú ze um meg nem ala kult.

Az itt épí tõ ket min dig iz gat ta a jó töl tést adó ma gas lat.
On nan hord ták a ká pol na meg épí té sé hez 1900-ban az ala -
pot, de on nan szár ma zott az 1928-ban meg épí tett gaz da sá gi
is ko la (ma óvo da) te rü le té nek meg eme lé sét szol gá ló föld is.
Nem cso da, hogy éve kig ke rült elõ em be ri csont, kü lön bö zõ
mun ká la tok köz ben.

A há bo rú elõtt, a fel ja ví tott 5-ös fõút töl té sé hez is eb bõl
a te me tõ bõl vit ték az anya got. Kes keny nyom tá vú sí nen húz -
ták ki a lo vak a meg ra kott csil lé ket az út épí tés hez. Az ak ko ri 
mun ká sok kul tú rál tan jár tak el, a cson to kat kü lön rak ták és
lo vas ko csin szál lí tot ták ki a te me tõ be. (Ma is tud juk hova
föl del ték el.)

A va la mi ko ri te me tõ ol da lát a mel let te el fu tó csa tor na
vize is nyal dos ta. Nyá ron, az ott lu bic ko ló gye re kek egy -
mást ijeszt get ték a ki mo sott ko po nyák kal.

A te me tõ jó rész ének pusz tu lá sát az 1957-es év hoz ta el.
Új ipar vá gány, gyü mölcs tá ro ló, jég gyár épült a szé lé re.

Bil le nõs, két ke re kû, egy lo vas ko csik hord ták a föl det hó na -
po kon ke resz tül. Szanka Já nos bri gád ve ze tõ irá nyí tá sá val
ha ladt a ki ter me lés mint egy 2 mé te res hom lok fal lal. Egy -
más után csúsz tak a ki ter melt föld he lyén ke let ke zett gö dör -
be a csont vá zak. A mú ze um ér te sí tés után meg je lent kép vi -
se lõ je men te ni pró bál ta a ment he tõt. Nem sok ered ménnyel.
A föld ki ter me lé se folyt. A mun ká sok ké sõbb pénzt kap tak a 
csont vá zak da rab ja i ért, de a pénz ha mar el fo gyott.

A mun ká la tok köz ben,- ak kor már a mú ze um rég el vo -
nult-, ér te sí tet tek,hogy rög tön men jek ki, mert egy sír ban
„sok min dent” ta lál tak. Ami kor oda ér tem a sok „encsöm-
bencsömnek” már rég lába kelt. A ki ter me lés hom lok fa lán
azon ban jól lát ha tó volt, hogy az el ért ré teg ben egy más ra te -
met tek. Volt olyan sír, több is, ahol né gyen is nyu god tak
egy más mel lett, il let ve egy má son. A hol tak el he lye zé sé nek
tá jo lá sa azon ban el tért, ami bõl azt le he tet meg ál la pí ta ni,
hogy nem egy szer re ke rül tek a földbe.

Mind ezek után nem so kat té ve dünk, ha azt fel té te lez zük, 
hogy a mai Szatymaz te rü le tén a kö zép kor ban lé tez ni kel -
lett, még pe dig arány lag hosszú ide ig egy je len tõ sebb te le pü -
lés nek.

A ré gé sze ti meg ál la pí tás fon tos ré sze, hogy a haj da ni te -
me tõ be az utol só ha lot ta kat a ta tár já rás ide jén föl del ték el. A 
te me tõ meg szûn tét a te le pü lés el pusz tu lá sa elõz te
meg.(1241-1242.)

A to váb bi ak ban néz zük meg rö vi den, hogy a Szatymaz
név hon nan és ho gyan ke rült elõ?

A név ere de te va ló szí nû leg vissza nyú lik abba a kor ba,
ami kor az elõb bi ek ben szû ken is mer te tett haj da ni te me tõ lé -
te zett. Mit je lent az a szó, hogy „ Szatymaz”? Csen gé se nem
tel je sen is me ret len a ma gya rul be szé lõk fü lé nek sem. Egy
olyan tö rök szó val ál lunk szem be, amit a „-maz” vég zõ dés -
sel lát tak el. A tö rök nyelv ben lévõ „-maz” vég zõ dést az
elõt te lé võt, a vele egy be ír ta kat ta gad ja. Ak kor pe dig az ere -
de ti leg önál ló, a ké sõb bi ek so rán ta ga dott szó így már csak a
„szat” le het. És itt ér ke zünk el egy olyan pont hoz, ami a haj -
da ni te le pü lés ne vé re is utal.

1266-ban, Ont ve zér Ete fi á tól szár ma zó Bór-Kalán
nem be li Pósa fia Nána, IV. Béla ki rály hoz fel ter jesz tett egy
vég ren del ke zést, ami ben fe le sé gé vel együtt, mi vel utó da ik
nem let tek, a bir to ka i kat a Mar git szi ge ti apá cák ra hagy ják
ha lá luk után.

A ki rály jó vá hagy ja Pósa fia Nána ké ré sét, ami ben a bir -
to kos a sok és job bá ra el pusz tult fal va i nak fel so ro lá sa kö -
zött meg em lít egy Szat nevû te le pü lést is. A „szat” szó
egyéb ként vá sárt, adás-vé telt, ke res ke dést je lent, de je len ti
azt a he lyet is, ahol ezt a te vé keny sé get foly tat ják.(Lásd az
ismert szatócs szavunkat is.)

Ami kor azu tán IV. Béla meg halt Pósa fia Nána az új ki -
rály nak Kun Lász ló nak (A gyor san el hunyt Ist vánt ki hagy -
va) meg is mé tel te tes ta men tu mát 1276-ban.( A vég zést még
a pápa is jóváhagyta.)

Szat köz ség mind két írás ban az el nép te le ne det tek kö zött 
van fel so rol va, ami össze vág a te me tõ hasz ná la tá nak ak ko ri
meg szûn té vel. Az el nép te le ne dett te le pü lés neve a hoz zá -
kap cso ló dó „maz” vég zõ dés sel a ké sõb bi ek ben egészült ki
és a mai napig fennmaradt.

E rö vid és kur ta írás ban azon ban csak azt tud juk a köz -
ség tör té ne te iránt ér dek lõ dõk nek el mon da ni, hogy az
1950-es önál ló so dást egy jó val ko ráb bi is meg elõz te. A
hosszú ide ig lé te zõ elsõ te le pü lés nek azon ban csak a vége (a 
tatárjárás ideje) ismert.

Pál mai Jó zsef

Hely tör té net – Szatymaz köz ség tör té ne té hez



a Mi Lapunk2007/10. 3

A kép vi se lõ tes tü let dön tött ar ról, hogy csat la ko zik az is -
ko la tej-prog ram hoz. A prog ram nagy si kert ara tott a gyer -
me kek kö ré ben, hi szen saj nos na gyon sok gyer mek reg ge li
nél kül in dul is ko lá ba. Az ön kor mány zat 365.256 Ft összeg -
gel tá mo gat ja a prog ra mot, mely hez 191.400 Ft ál la mi tá -
mo ga tást is igény be tud ven ni. 

A to váb bi ak ban mó do sí tot ta a Szatymazért Ala pít vány
Ala pí tó Ok ira tát, az ön kor mány zat Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály za tát.

A kí sér le ti jel leg gel be ve ze tett hosszab bí tott ügy fél fo ga -
dá si ren det az ér dek lõ dés hi á nya mi att 2007. ok tó ber 1. nap -
já tól meg szün tet te és vissza ál lí tot ta az ere de ti ügy fél fo ga dá -
si idõt.

A kép vi se lõ tes tü let szep tem ber hó nap ban két ülést is
tar tott. A szep tem ber 12-i ren des ülé sén na pi rend elõtt Dr.
Kor má nyos Lász ló pol gár mes ter be szá molt a kép vi se lõ tes -
tü let tag ja i nak, a zárt ülé sen ho zott, il let ve a le járt ha tár ide jû 
ha tá ro za tok ról és a két ülés kö zött el telt idõ szak ban vég zett
mun ká já ról. 

Elsõ na pi ren di pont ke re té ben mó do sí tás ra ke rült a
2007. évi költ ség ve té si ren de let, mely 556.250 e Ft be vé te li
és ki adá si elõ i rány zat tal ke rült el fo ga dás ra. 

Má so dik na pi ren di pont ként az I. fél éves vég re haj tás ról
szó ló ren de le tet tár gyal ták meg. Az elõ ter jesz tés bõl meg ál -
la pít ha tó, hogy a fel adat el lá tás hoz szük sé ges mû kö dé si fel -
té te lek az elsõ fél év ben biz to sí tot tak vol tak. Mind két ren de -
le tet elõ ze te sen a szak bi zott ság ok vé le mé nyez ték. Könyv -
vizs gá ló is meg vizs gál ta a ren de le te ket, aki je len té sé ben
meg ál la pí tot ta, hogy a ren de le tek mind szer ke ze ti fel épí té -
sük ben, mind tar tal muk ban a tör vé nyi elõ írá sok nak meg fe -
le lõ ek.

Har ma dik na pi ren di pont ke re té ben a kép vi se lõ tes tü let
ha tá ro zat ban dön tött ar ról, hogy a Mû ve lõ dé si Ház és
Könyv tár ve ze tõi ál lás he lyé re be ér ke zett pá lyá za to kat köz -
mû ve lõ dé si szak ér tõk vé le mé nyez zék. 

Ne gye dik na pi ren di pont ként a kép vi se lõ tes tü let az is -
ko la és az óvo da be szá mo ló ját hall gat ta meg. A kép vi se lõ -
tes tü let 2007. ta va szán dön tött ar ról, hogy csat la ko zik a
Sze ge di Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás hoz. A csat la ko zás
nem kis gon dot je len tett az is ko la ve ze tés szá má ra, hi szen át
kel lett struk tu rál ni az egész in téz ményt. Eh hez azon ban
hoz zá já rult az ok ta tá si tör vény vál to zá sa is. 

A kis tér sé gi köz ok ta tá si fel adat el lá tás ba be kap cso ló dó
in téz mé nyek nek fõ fel ada ta és cél ja, hogy a meg ma rad jon
az in téz mé nyek ar cu la ta, egyé ni sé ge, a meg kez dett ha gyo -
má nyok to vább él je nek, és a meg lé võ prog ra mo kat to vább -
foly tas sák, ter mé sze te sen mind ez a ta nu lók ja vát szol gál va.

A sok mun ka meg hoz ta gyü möl csét, hi szen a tan év
prob lé ma men te sen el kez dõ dött, az is ko la ve ze té se a ne héz -
sé ge ken túl ju tott. 

Az óvo dai el lá tás ban ke ve sebb vál to zás tör tént, ám a
csat la ko zás elõ ké szí té se itt is je len tõs mun kát je len tett az
óvo da ve ze tés szá má ra. A tár su lás sal való együtt mû kö dé -
sük nek kö szön he tõ en a csat la ko zás zök ke nõ men te sen meg -
tör tént és el kez dõd he tett az óvo dai év. 

Az elõ ter jesz té sek na pi ren di pont ke re té ben a kép vi se lõ -
tes tü let dön tött ar ról, hogy csat la ko zik a Bursa Hungarica
Fel sõ ok ta tá si Ösz tön díj pá lyá zat hoz.

Ön kor mány za ti köz le mé nyek

Pá lyá za ti fel hí vás
A Bursa Hungarica Fel sõ ok ta tá si Ön kor mány za ti Ösz tön díj pá lyá zat 2008. évi for du ló já ra

Szatymaz Köz ség Kép vi se lõ tes tü le te 2007. szep tem ber 12. nap ján dön tött ar ról, hogy csat la ko zik a Bursa
Hungarica Fel sõ ok ta tá si Ösz tön díj pá lyá zat hoz. 

A Bursa Hungarica Fel sõ ok ta tá si Ön kor mány za ti Ösz tön díj pá lyá za ton részt ve het az, aki:
a. fel sõ ok ta tá si in téz mény hall ga tó ja, nap pa li ta go za ton, elsõ alap kép zés ben vesz részt  („A” tí pu sú pá lyá zat)
érett sé gi elõtt álló kö zép is ko lás, aki fel sõ ok ta tá si in téz mény ben ta nul to vább („B” tí pu sú pá lyá zat)

és rá szo rult sá gát - a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tás ról szó ló 1993. évi III. tör vény 4.§. /1/ be kez dé sé ben, és 
a 14/2004. (VIII.10.) KT. ren de let 46. §-ában fog lal tak ra fi gye lem mel - iga zol ja. 

/A csa lád ban az egy fõre jutó jö ve de lem  nem ha lad hat ja meg a 32.556 Ft-ot/ 
Ösz tön díj ban ki zá ró lag a te le pü lé si ön kor mány zat te rü le tén ál lan dó la kó hellyel ren del ke zõk ré sze sül het nek.
Nem ré sze sül het nek Bursa tá mo ga tás ban a rend vé del mi és ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek hall ga tói!

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2007. ok tó ber 31.

A pá lyá za ti ki írás meg te kint he tõ a Pol gár mes te ri Hi va tal hir de tõ táb lá ján 2007. szep tem ber 12. nap já tól.
 A ké re lem és a pá lyá za ti adat lap át ve he tõ a Pol gár mes te ri Hi va tal ban, il let ve le tölt he tõ a www.bursa.hu hon lap ról.

Rész le tes in for má ci ót kap hat nak a 62/583-560/19 te le fon szá mon, il let ve sze mé lye sen is ál lunk ren del ke zé sük re. 

http://www.bursa.hu
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A kép vi se lõ tes tü let zárt ülés ke re té ben bér le ti szer zõ dé -
sek rõl dön tött. 

A kép vi se lõ tes tü let 2007. szep tem ber 24-én rend kí vü li
ülést tar tott. A rend kí vü li ülés fõ na pi ren di pont ja a Mû ve lõ -
dé si Ház és Könyv tár igaz ga tói ál lás he lyé re ki írt pá lyá za tok
el bí rá lá sa volt. A ve ze tõi ál lás hely re négy pá lyá zat ér ke zett
be, mely bõl egy pá lyá zat nem fe lelt meg a jog sza bá lyi elõ -
írá sok nak. Nem ren del ke zett a pá lyá zó fel sõ fo kú szak irá -
nyú vég zett ség gel. A pá lyá zók kö zül a köz mû ve lõ dé si szak -
ér tõk vé le mé nyét fi gye lem be véve, il let ve az Ügy ren di és
Ok ta tá si bi zott ság elõ ze tes vé le mé nye zé se alap ján Kál mán
Já nos ke rült ki ne ve zés re, 2008. ja nu ár 1. napjától.

Dön tött a kép vi se lõ tes tü let ar ról, hogy a részt vesz a
„Sze münk fé nye” prog ram ban. A prog ram lé nye ge az ener -
gia meg ta ka rí tás, mely nek ke re té ben az ön kor mány zat épü -
le té ben vi lá gí tás és fû tés kor sze rû sí tés re ke rül sor.

Az elõ ter jesz té sek na pi ren di pont ke re té ben mó do sí tás ra 
ke rült a jár da épí té si ér de kelt sé gi hoz zá já ru lás ról szó ló
20/2001 (X.25.) KT ren de let.

A kép vi se lõ tes tü let zárt ülés ke re té ben épí té si te lek in -
gat lan ér té ke sí tés rõl, és bér la kás sal kap cso la tos elõ ter jesz -
tés rõl tár gyalt. 

Az Eu ró pai Bi zott ság és a ma gyar 
kor mány kö zött zaj ló tár gya lá so kat
kö ve tõ tár sa dal mi vita ered mé nye -
kép pen 2007 jú li u sá nak kö ze pén az
Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv
(ÚMFT) - az a fej lesz tés po li ti kai do -
ku men tum, amely meg ha tá roz za,
hogy mire for dít suk a 2007 és 2013
kö zött ha zánk ba ér ke zõ, csak nem
hét ezer mil li árd fo rint nyi fej lesz té si
for rást - el nyer te vég le ges for má ját.

Az Új Magyarország Fejlesztési
Terv je len le gi vál to za tá nak el ké szí té -
sé hez tár sa dal mi vita ke re té ben több
száz szak mai, ér dek kép vi se le ti, tár sa -
dal mi szer ve zet, il let ve a gaz da sá gi, az
ön kor mány za ti, a tu do má nyos és a ci vil 
szfé ra szá mos kép vi se lõ je já rult hoz zá
ja vas la ta i val, vé le mé nyé vel.

Ha zánk 2007 és 2013 kö zött 22,4
mil li árd euró uni ós tá mo ga tás ban ré -
sze sül, a leg fej let tebb tag ál lam ok -
hoz való fel zár kó zás ösz tön zé se -
ként. Ez az összeg az uni ós adó fi ze -
tõk hoz zá já ru lá sa i ból te võ dik össze,
mely nek ered mé nye kép pen a tá mo -
ga tás mér té ke a vi dék fej lesz té si tá -
mo ga tá sok kal együtt kö zel 8000 mil -
li árd fo rint. Ez le he tõ sé get biz to sít
ha zánk nak arra, hogy mind gaz da sá -
gi lag, mind a tár sa dal mi szer ke ze tet
te kint ve tény le ge sen fel zár kóz zon a
mo dern Eu ró pá hoz. Az Új Ma gyar -
or szág Fej lesz té si Terv a fej lesz té si
irá nyo kat és a tá mo ga tá sok fel hasz -
ná lá sá nak stra té gi ai el ve it pri o ri tá -
sok és ope ra tív prog ra mok for má já -
ban fog lal ja össze. 

Az ope ra tív prog ra mok ága za ton -
ként ha tá roz zák meg az uni ós for rás -
ból is fi nan szí ro zott pro jek tek kö rét.
2007. au gusz tus el se jé vel a 15 ope -
ra tív prog ram kö zül a Re gi o ná lis Po -
li ti ká ért fe le lõs Fõ igaz ga tó ság hoz
tar to zó 13 prog ram már el nyer te az
Eu ró pai Bi zott ság jó vá ha gyá sát.

Több hó na pos vá ra ko zás után,
2007. szep tem ber 19-én a Nem ze ti
Fej lesz té si Ügy nök ség (NFÜ) köz -
zé tet te az ÚMFT „a kör nye zet
fenn tart ha tó hasz ná la ta” ho ri zon -
tá lis cél já nak vég re haj tá sát szol -
gá ló ope ra tív prog ram ját, a Kör -
nye zet és Ener gia Ope ra tív Prog -
ramot (KEOP). A köz zé té telt kö ve -
tõ en az érin tett ön kor mány zat ok
(Bordány, For rás kút, Sándorfalva,
Szatymaz, Üllés, Zsombó,
Domaszék, Röszke) kép vi se lõi meg -
tet ték az elsõ lé pé se ket a pá lyá za tok
elõ ké szí té sé nek ér de ké ben, en nek
ke re té ben fo lya ma tos egyez te tést vé -
gez nek kü lön bö zõ pá lyá zat író iro -
dák kal, EU pro jekt me nedzs ment
szer ve ze tek kel. El ké szül tek a mû -
sza ki alap ok mány ok ame lyek ben
meg ha tá ro zás ra ke rül tek a be ru há zás 
fõbb ele mei.

Az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si
Terv elsõ kör nye zet vé del mi pá lyá za -
ti cso mag ja tá mo ga tást nyújt a
szenny víz tisz tí tás fej lesz té sé hez, az
ivó víz mi nõ ség ja ví tá sá hoz, az ener -
gia ha té kony ság nö ve lé sé hez, a meg -
úju ló ener gia for rás ok ki hasz ná lá sá -
hoz, meg kez dõd het a meg telt hul la -
dék le ra kók uni ós nor mák sze rin ti re -

kul ti vá ci ó ja, ter mé szet vé del mi prog -
ra mok in dul hat nak, va la mint fe de ze -
tet biz to sít az e-kör nye zet vé de lem
cél ja i ra is.

Ezen prog ram ke re té ben, a Ko hé -
zi ós Alap ból fi nan szí ro zott tá mo ga -
tá son ke resz tül ke rül het sor a tér ség -
ben ter ve zett szenny víz be ru há zás
Eu ró pai Uni ós for rás ból tör té nõ
meg va ló sí tá sá ra is, amennyi ben az
erre irá nyu ló pá lyá za to kat a tag ál la -
mi szer vek és az Eu ró pai Bi zott ság is 
egy aránt be fo gad ja, és az a tá mo ga -
tá si idõ szak ra vo nat ko zó fi nan szí ro -
zá si ke re tet sem lépi túl.

A Ko hé zi ós Alap egy spe ci á lis
szo li da ri tá si alap, ame lyet 1993-ban
hoz tak lét re. Az alap az EU leg sze gé -
nyebb tag ál la mai kö zöt ti, a fej lett sé -
gi szint ben meg le võ kü lönb sé ge ket
hi va tott csök ken te ni. A 2007-2013
kö zöt ti ter ve zé si idõ sza kot az Eu ró -
pai Unió Ta ná csá nak 1084/2006/EK
ren de le te sza bá lyoz za, mely nek ér -
tel mé ben az Ko hé zi ós Alap ból tá mo -
ga tott te vé keny sé gek kö ré be tar toz -
nak a transzeurópai köz le ke dé si há -
ló zat tal össze füg gõ inf rast ruk tu rá lis
be ru há zá so kon túl a kör nye zet vé de -
lem mel kap cso la tos inf rast ruk tu rá lis 
be ru há zá sok (így a szenny víz ke ze -
lés, hul la dék gaz dál ko dás kö ré be esõ
pro jek tek), to váb bá az ener gia ha té -
kony sá got és a meg úju ló ener gi ák
fel hasz ná lá sát ösz tön zõ pro jek tek.

Sándorfalva - Szatymaz
Be ru há zó Víziközmû Tár su lat

Uni ós for rás ból meg va ló sul hat a ré gen várt szenny víz be ru há zás

http://www.nfu.hu/index.nfh?r=&v=4980064945&l=&d=&mf=&p=umfttartalom
http://www.nfu.hu/index.nfh?r=&v=4980064945&l=&d=&mf=&p=umfttartalom
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El telt a nyár, s is mét ki tár ta ka pu it a szatymazi óvo da.
Las san le zá rul a be- és vissza szok ta tás idõ sza ka is.
A hosszú nyá ri szü net után ez nem min den eset ben volt

könnyû fel adat, hi szen a nya ra lás alatt ki ala kult szo ká sok, a
ké nyez te té sek után vissza kel lett tér ni ük a gyer me kek nek az 
óvo dai szo ká sok hoz, fel ada tok hoz.

Az el múlt hó nap ban az új óvo dá sok is meg szok ták már
az új kör nye ze tet, szo ká so kat, - el fo gad ták az óvó né ni ket,
és a tár sa i kat.

Ha ma ro san el kez dõ dik az õszi ki rán du lá sok idõ sza ka,
me lyen a leg ki seb bek ki vé te lé vel, min den cso port részt fog
ven ni. A gyer me kek új él mé nyek kel, is me re tek kel gaz da -
gab ban tér nek majd vissza egy-egy ki rán du lás ról.

Szep tem ber ben már el kez dõd tek az éves terv ben meg ha -
tá ro zott fel ada tok és cé lok sze rint az óvo dá sok fej lesz té sei
is, me lyek hoz zá já rul nak a gyer me kek sok ol da lú, har mo ni -
kus fej lõ dé sé hez.

Szí nes prog ra mokról gon dos kod nak az óvo da dol go zóp.
Az el múlt idõ szak ban min den cso port ban tá jé koz tat ták a 

cso port ve ze tõ óvó nõk a szü lõ ket, az óvo dát érin tõ vál to zá -
sok ról.

Az óvo dá so kat érin tõ prog ra mok ról az óvo da fo lya ma -
to san tá jé koz tat ja a szü lõ ket a fa li új ság okon el he lye zett fel -
hí vá sok kal, közleményekkel.

2007. 07. 01 –el meg vál to zott az óvo da neve:

Sze ge di Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa Köz ok ta tá si
In téz mé nye Szatymazi Óvo da

Az óvo da el ér he tõ sé ge nem vál to zott: 283-114
Óvo da

A szatymazi iskolából a 2007-es tan év ben az aláb bi
kö zép is ko lák ba nyer tek fel vé telt nyol ca di ko sa ink.

Bár sony Ist ván Me zõ gaz da sá gi Szak kö zép is ko la
      és Kol lé gi um 1fõ
Bedõ Al bert Kö zép is ko la, Ásotthalom 1fõ
Cson ka Já nos Mû sza ki Szak kö zép is ko la 
     és Kol lé gi um 4fõ
Deák Fe renc Gim ná zi um                                                                   1fõ
Déri Mik sa Ipa ri Szak kö zép is ko la és kol lé gi um 4fõ
Fo dor Jó zsef Élel mi szer ipa ri Szak kö zép is ko la, 
     Szak is ko la és Kol lé gi um 5fõ
Gá bor Dé nes Gim ná zi um, Mû sza ki Szak kö zép is ko la 
     és Kol lé gi um          3fõ
Kal már Zsig mond Ipa ri Szak kö zép is ko la 
     és Szak is ko la                             1fõ
Kos suth Zsu zsan na Gim ná zi um és egész ség ügyi 
Szak kép zõ Is ko la           1fõ
Kõrösy Jó zsef Köz gaz da sá gi Szak kö zép is ko la 4fõ
Móra Fe renc Szak kö zép is ko la és Kol lé gi um 2fõ
Rad nó ti Mik lós Kí sér le ti Gim ná zi um 1fõ
Ságvári End re Gya kor ló Gim ná zi um 1fõ
Tápai An tal Szak kö zép és Szak is ko la 4fõ
Tö mör kény Ist ván Gim ná zi um, Mû vé sze ti 
     Szak kö zép is ko la és Kol lé gi um 2fõ
Vas vá ri Pál Köz gaz da sá gi Szak kö zép is ko la 2fõ
Ved res Ist ván Épí tõ ipa ri Szak kö zép is ko la 3fõ

Öröm mel ta pasz tal juk, hogy az év fo lyam min den ta nu -
ló ja foly tat ja ta nul má nya it a kö zép fo kú in téz mé nyek va la -
me lyik ében.

Si ke res helyt ál lást kí vá nunk ne kik.
A 2007/2008-as tan év ben az ered mé nyes to vább ta nu lás

érd eké ben ta nu ló ink nak pá lya vá lasz tá si ta nács adást tar -
tunk. Eb ben a mun ká ban is ko lai pszi cho ló gus, pá lya vá lasz -
tá si ta nács adó se gí ti a gye re ke ket, aki a Kis tér sé gi Pe da gó -
gi ai Szak szol gá lat szak em be re. Min den má so dik hé ten fo -
gad ja nyol ca di ko sa in kat ked den dél utá non ként. Ezek re a
fo ga dó órák ra szü lõk kel együtt is vár juk ta nu ló in kat.

Az SZKTT tár sult in téz mé nye ként nö ven dé ke ink nek le -
he tõ sé ge nyí lik az Eöt vös Jó zsef Gim ná zi um 9. év fo lya mán
az ál ta lá nos tan ter vû osz tály ban fel vé te li nél kül to vább ta -
nul ni, amennyi ben érett sé gi vizs gát sze ret né nek ten ni.

Az egy sé ges gim ná zi um 9. év fo lya mán in du ló spe ci á lis
tan ter vû il let ve nyel vi elõ ké szí tõ osz tály ba je lent ke zõ ta nu -
lók men te sül nek a fel vé te li vizs ga alól, fel vé tel ük rõl ta nul -
má nyi ered mé nye ik alap ján dönt az in téz mény.

Ösz tö nöz zük ta nu ló in kat arra, hogy 8. osz tály év vé gé ig
alap fo kú nyelv vizs gát te gye nek an gol nyelv bõl.

Az idei tan év ben az an gol nyelv ok ta tást heti 1 órá ban
anya nyel vi lek tor se gí ti a 7. és 8. osztályokban.

Bódis Mar git
tag in téz mény ve ze tõ

Is ko lánk hí rei

Óvo dai hí rek

A Bába Ki adó aján la ta

100–200 Ft-os áron 
kap ha tók ko ráb ban meg je lent köny ve ink.

Ak ci ós áron vá sá rol hat nak újabb köny ve ink bõl!

Ka rá csony ra ajánl juk:

Bibliaismereti tár sas já ték

Be tû ve tés Köny ves bolt
6724 Sze ged, Pulz u. 14. Tel.: 426-679/470

Nyit va: hétfõ–pén tek: 12–16 óráig
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Ok tó ber
15-19-ig Egész ség hét
27-én Halloween napi bor zon gás

No vem ber 
2-án Egész na pos 

gyer mek fog lal ko zás.
900-1200 Csuhéjazás, 1400-1600  Tánc ház

3-án Sze ge di Akropolis 
Tánc szín ház elõ adá sa 
„Ég és Föld” cím mel
Tánc já ték Ko dály Zol tán
Bu da vá ri Te Deum
c. zenéjére

Nyug dí jas Klub
Min den hó utol só szer da  1700 óra

Ké zi mun ka szak kör
Min den szer da 1700

He lye: Gon do zá si Köz pont

Tor na
Kedd, csü tör tök 1800

He lye: Ál ta lá nos Is ko la

Sakk fog lal ko zás
Min den va sár nap 900-1300 óra
He lye: Mû ve lõ dé si Ház

Ke rá mia fog lal ko zás- ko ron go lás
Min den csü tör tök 1500-1800 órá ig
He lye: Mû ve lõ dé si Ház
Ve ze ti: Ve réb Ju dit

Kó rus pró ba
Min den hét fõ, csü tör tök
He lye: Mû ve lõ dé si Ház

Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár

PILATES
Egy új moz gás for ma!!! 

„Min den ki nek vele szü le tett joga a fi zi kai tö ké le tes ség!”
Joseph Pilates

Szatymazon a Mû ve lõ dé si Ház ban
(Szatymaz, Dó zsa Gy. u. 42.)

Nyílt nap ke re té ben be mu ta tóórá mon sok sze re tet tel
vá rok min den ked ves ér dek lõ dõt.

Idõ pont ja: 2007. no vem ber 05 (hét fõ) 18 óra

Ter ve zett idõ pont ok:
Hét fõ: 1800-1900, Szer da: 1800-1900, Pén tek: 1800-1900

Aján lom:
– Már nem na gyon em lék szel mi kor spor tol tál utol já ra.

– Nem vagy már húsz éves
– Ki nem áll ha tod az „ugri-bugri” tor nát

– Új don sült anyu ka ként ma gad ra van
a leg ke ve sebb idõd és ener gi ád

(pe dig de jó len ne ha mar újra for má ba len dül ni!)
– A sok ülõ mun ká tól vagy álló mun ká tól

bi zony-bi zony néha ér zed a há tad
 vagy majd „le sza kad” a de re kad!

Ér dek lõd ni le het: 
Kovácsné Bán Krisz ti ná nál 

a 06/70-948-1581-es te le fon szá mon

Tán col junk együtt!

Tár sas tánc tan fo lyam in dul!
Gye re kek nek 18 éves ko rig kez dõ és ha la dó szin ten,
fel nõt tek nek ré szé re kü lön cso port ban kez dõ szin ten.

A kez dõ tan fo lya mon a kö vet ke zõ tán cok sze re pel nek:
an gol ke rin gõ, cha cha cha, szam ba , salsa, boogie, rock and  roll . 

Aki  meg ked ve li  ezt a  kel le mes idõ töl tést, ké sõbb foly tat hat ja to vább tán co lást. 
A ha la dó cso port fel té te le zi az alap ve tõ tán cok alap lé pé se i nek tu dá sát:

An gol ke rin gõ, bé csi ke rin gõ quickstep, cha-cha-cha, samba, jive.
A tan fo lyam hely szí ne: Szatymazi Mû ve lõ dé si Ház

Elsõ meg be szé lés és fog lal ko zás: 2007.10.24. 17. óra

Régi és új ta nít vá nyit sze re tet tel vár ja:  Zsilák Zsu zsan na

Agyag mû ves sé get ked ve lõk fi gyel mé be!

Min den ér dek lõ dõt sze re tet tel vár a szatymazi Mû ve lõ dé si Ház ke rá mia köre,
ahol agya go zást, fel ra kást, ko ron go lást, má za zást ta nul hat fel nõtt, gye rek.

Fog lal ko zá sok ide je csü tör tö kön ként 1500-1800.

Ér dek lõd ni: A Mû ve lõ dé si Ház ban sze mé lye sen, vagy a 583-520-as te le fon szá mon.
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Dankó Pis ta gyerök ze nész csa lád sar ja,
Nyá ri szünetökben ki-ki járt Szatymazra.
Apja után ját szott Zsótér An dor la kán,
Hogy ki csit enyhítsön ko mor

gyerökkorán.

Ki lenc éves ár ván örö költ he ge dût,
Apja szá raz fá ját, azt a zöld fö de lût,
Lévötte a falrúl, nó tá kat csalt elõ,
Véz na kisgyerökbûl lött ke nyér ke re sõ.

Szé pen he ge dül te, amit csak kí ván tak,
El húz ta nó tá ját le gé nyek, le ány nak.
Jár ta is ko lá it, amennyi re ju tott,
A nagy ár víz elõl szin tén ide fu tott.

Be fo gad ták õket kocs más jóembörök,
Szé pen he ge dül get az asz ta lok kö zött.
Jós zö mû men to ra segítött, nem tré fált,
Lász ló Gyu la lát ta: csi szo lat lan gyé mánt!

Annyi ra ki ta nult, hogy már nó tá kat írt,
Bús ér zel me i vel úgy is csak alig bírt.
Al ko tó tár sa lött Békefi, Szaávai,
Versöket írt neki Pósa és Gár do nyi.

Nó tá ról nó tá ra bõ vül tek a kot ták,
Ötö sé vel fog va nyom dá ban ki ad ták.
Ki vá ló prí má sok ját szot ták utá na,
El is dicseködték: a Pis ta nó tá ja.

Igen sok kí ván ság telt ki az urak ból,
Erõs-ka pa to sak löhettek olyan kor.
Szer te len han gu lat, ne ve tés és sí rás,
Volt, ami kor kút ból he ge dült a prí más.

Vagy ép pen föl mász tak a nagy epörfára,
On nan hal lat szott lé hall ga tó nó tá ja.
A tö rött he ge dût sok szor el ját szot ta,
Rú zsi Rú zsi mi ba jod? szé pen szó lí tot ta.

Szi go rú apó sát nem tud ta mögnyerni
Szögény Joó Ilon kát mög köllött szök tet -

ni.
Más nap égybekéltek, be tel je sült álma:
Bol dog ság te rült a szögedi ha tár ra.

Ze né szi si ke rét kül föld ön is vötték,
Mög is hó dí tot ta nagy orosz sztyep pét.
Báló-kocsma föld je ma is iga zol ja,
Nem volt na gyobb ze nész ak kor tájt e

hon ba.

Pest re mönni kár volt, in kább ma radt vol -
na,

Gyak ran hí vo gat ták szál ló ba, sza lon ba.
Nem utasítitt el egyet len hí vást,
Már úgy süvegölték, mint leg el sõ prí -

mást.

Mint a zsönge fû szál ha ta vasszal ki kel, 
Meg ál lít ha tat lan volt az a nagy si ker.
Hall ga tó ság ból mind ön ki sír-ne vet,
Így szörözte Pita azt a nagy hír ne vet.

Nem kí mél te ma gát, igen túl haj tot ta,
Be tét da lo kat írt ze nés da ra bok ba.
Szin te egyvágtában élte a vi lá gát,
Kétvégén éget ve élte gyer tyá ját.

Göre Gá bor nó ták nagy si ke re melett
Sa ját dal mû vet írt, a Ci gány sze rel met,
Át me ne ti si ker, nincs ré sze sok jó ban,
Kú rál tat ja ma gát messzi San.Remóban.

Tü dõ be teg sé ge las san utol ér te, 
Negy ven öt évé vel igen nagy kár érte!
Ép pen túl ha lad ta éle té nek de lét,
Már is rá szö gez ték gyá szos szem fö de lét.

Szü le tõ ben volt még szá mos Dankó nóta,
öt száz dala után kin csek löttek vóna.
El is bú csúz tat ták ahogy neki ki jár,
Több száz ezer híve volt a Nyu ga ti nál.

Tes tét ha za hoz ták a jó anya föld be,
Lel ke da la i val fönn ma rad örök re.
Te me té sén hosszan szólt a zene, ima,
Diszsírhelyen nyug szik a Bel vá ro si ba!

Mély sögénységbõl jött, mély ér zés sel
tel ve, 

Amit igaz nak vélt, szõt te dal ba, vers be.
Kap tunk fris set, csár dást, bús nó tá kat

tõle,
Sokrul ki de rült, hogy nép dal lött be lõ le.

Ol va só ink ír ták – Dankó Pis ta em lé ke (1858-1903)

Szaf tos hí rek

A Szatymazi Fi a ta lok Tár sa sá ga kö szö ni az adó
1%-felajánlásokat, az így be folyt össze get to váb bi szín vo -
na las prog ra mok meg va ló sí tá sá ra kí ván juk fel hasz nál ni. 

Nyug dí jas Egye sü let köz len dõi

Az ok tó ber havi össze jö ve tel 31-én (szer dán) 17 óra kor
lesz meg tart va, Vá runk min den ta gun kat.

Rácz Ist ván el nök

K Ö S Z Ö N T Õ
 Az Idõ sek Vi lág nap ja al kal má ból sze re tet tel kö szönt jük köz sé günk idõs ko rú la kó it és az 

aláb bi Illyés Gyu la vers sel kí vá nunk jó egész sé get mind nyá juk nak. 

 „Az öre ge ket di csé rem, a böl cset, a gyö nyö rût,
A tü rel mest, a csen des sza vút,
Az öre ge ket di csé rem, kik nek sza vá ra fi gyelj! –
Mö göt tük áll maga az élet.”
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Moz gás kor lá to zot tak Szatymazi

Egye sü le te köz len dõi
Egye sü le tünk im már 10. al ka lom mal ren dez te meg ha gyo -

má nyos szü re ti fi á ke res fel vo nu lá sát és bál ját. Most lás sunk egy
kis vissza te kin tõt a elsõ fel vo nu lás ide jé re. Meg ala ku lá sunk kor
Hódi Jó zsef fel mint ve ze tõk, azon töp reng tünk, mit is kel le ne
szer vez nünk, ami re ér dek lõ dés sel meg moz dul a falu ap ra ja-
nagy ja. Édes anyám ból özv. Gera Istvánnéból „ is te ni szik ra ként
„ pat tan ki az öt let: „Tud já tok mit? Ren dez ze tek fi á ke res szü re ti
fel vo nu lást, ki egy ta nyá ra , ma gyar ru hás csõsz lá nyok kal. Mi -
kor én lány vol tam, 60 éve ak kor volt Szatymazon utol já ra ez a
ha gyo mány, ele ve nít sé tek fel Ti újra!” És áradt be lõ le a mese és
az em lék, ho gyan is kel le ne csi nál ni. Ra gyo gó nak tar tot tuk az
öt le tet és azon nal fel is ke res tük Vass Fe renc szatymazi fi á ke -
rest. Õ jó nak tar tot ta az el kép ze lést, és rög tön fel aján lot ta a se gít -
sé gét a szer ve zés ben. A fi á ke res csa pat to bor zá sá ra, meg hí vá sá -
ra kér tük fel, és tíz év óta min den év ben az õ büsz ke sé ge, hogy
min dig több fo ga tos és lo vász vesz részt ün nep sé gün kön. Az óta
min den év ben meg ren dez zük ezt a ha gyo mány õr zõ fel vo nu lást,
ami egye sü le tünk és köz sé günk büsz ke sé ge is. Ezért a te vé keny -
sé gün kért már Or szá gos El is me rõ Ok le ve let is kap tunk. 

Iz ga tot tan vár tuk az idei na pot is a régi ta pasz ta la tok kal.
Zene és nó ta szó val vár tuk a lo vas csa pa tot , akik Vass Fe -

renc cel az élü kön ér kez tek meg. El jöt tek a szatymazi,
sándorfalvi, balástyai, for rás kú ti, kis te le ki, domaszéki, bor dá -
nyi, tiszasziget, mórahalmi, sze ge di, dóci fi á ke res és lo vas csa -
pat ok. Fi nom ebéd del, pá lin ká val és sze re tet tel fo gat tuk õket.
Majd el in dult a fi á ke res fel vo nu lás a köz ség ut cá in. Nóta és ze -
ne szó val vo nul tunk ki Ki rály Mi hály és csa lád ja ta nyá já ra, aho -
va már szin te „ ha za já runk.” A Ki rály csa lád ha gyo má nyos ven -
dég sze re te té vel fo ga dott min ket hi szen ná luk is már 6.-ik al ka -
lom mal ven dé ges ked tünk. Most is mint min dig, már kint a ka -
pu ban várt ben nün ket a Ki rály csa lád min den tag ja fi nom ita lok -
kal, jó kedv vel és na gyon nagy sze re tet tel. Több mint 100 fõs
csa pa tunk nem gyõz te vé gig kós tol ni Ki rály né Ma ri ka néni me -
leg tú ros ré te sét a sok féle fi no mabb nál fi no mabb sü te ményt és a 
fel kí nált ita lo kat. A ze ne kar húz ta, a talp alá va lót, han gu lat fe lejt -
he tet len volt. Csa pa tunk alig akart el vál ni a csa lád tól, de mi vel
es te le dett, in dul nunk kel lett. Ha za fe lé még hi va ta lo sak vol tunk
egy ven dég lá tás ra. Ördögh Antalné és csa lád ja már iz ga tot tan
várt min ket üz le tük ka pu já ban. Csa pa tunk nó ta szó tól ki szá radt
tag ja it ita la ik kal kí nál ták, így a jó ked vû nó tá zást újult erõ vel
foly tat tuk. Vissza tér tünk a Mû ve lõ dé si Ház hoz, ahol hosszas

bú csú zás után el kö szön tünk a lo vas csa pat min den tag já tól. Este
pe dig foly ta tó dott a jó han gu la tú bál haj na lig. Ez úton mon dunk
kö szö ne tet a lo vas csa pat min den tag já nak, hi szen õk ren dez vé -
nyünk büsz ke sé gei, to váb bá Ki rály Mi hály és csa lád já nak a szí -
ves, sze re tõ fo gad ta tá sért, Ma ri ka né ni nek kü lön a fi nom
sütikért. Kö szön jük Ördögh Gabinak, György Lász ló nak a szí -
ves ven dég lá tást. Kö szö net tá mo ga tó ink nak Széll Jó zsef nek és
csa lád já nak, Kó nya Ist ván nak, Kó nya Lász ló nak és csa lád já nak, 
Dékányné dr Ba logh And rea al pol gár mes ter nek, Hodács Zol -
tán nak a Hodács Pék ség tu laj do no sá nak, Bérczi Bé lá nak, Rácz
Istvánnénak a Kati bu tik tu laj do no sá nak, Pesztalics Már tá nak,
La ka tos Má ri á nak, Monostoriné Széll Má ri á nak, Kordásné Fo -
dor Zsókának tá mo ga tá su kért, Mikusné Zsu zsi nak, Maróti Sán -
dor zsombói cuk rász mes ter nek a sok fi nom sá gért, Ba logh Jó -
zsef nek, Bagány Jó zsef nek, Már ta Sándornénak a szõ lõ ért, Rácz 
Istvánnénak, ifj.Kó nya Fe renc nek az asz ta lok szál lí tá sá ért.
Bódis Mar git ká nak az asz ta lo kért. Kü lön kö szö net a gyö nyö rû
ma gyar ru hás lá nyok nak, Kor dás Li zá nak, Kiss Timeának, Kiss
Be á nak. Tóth- Mol nár Gé zá nak a vi de ó zá sért a pol gár õr ség nek
a biz ton sá gért. Kö szö net min den ki nek aki mun ká já val is hoz zá -
já rult a ren dez vény si ke ré hez. Kö szön jük a Pos ta ko csi Csár da
fel szol gá ló i nak a fi nom ebé det, va cso rát és fel szol gá lást.

Ren dez vé nye ink:
Ok tó ber: 22-én hét fõ Rok kan tak Vi lág Nap ja
Vár juk tag ja ink meg je le né sét, bõ veb ben hír mon dónk ba

tá jé koz ta tunk min den kit.
Gera Anna el nök

Sû rûn ké rik da lát mai zenészöktõl,
Sír va-vi ga doz nak jó ma gya rok et tõl.
Ér zel me ket adó,mint va la mi jó bor,
Tisztöli em lé két a há lás utó kor.

Utca örzi ne vét Szögedön, Szatymazon,
Dom bor mû ve ott áll a Kul túr ház-fa lon.
Vasútunk is godolt a nó ta mes ter re
Dankó Pis ta IC-t írt a me net rend be.

A ha lász csár dá ban gyûj tött em lék szo bát
Dankó Ala pít vány, a sok nó ta ba rát.
Õr zik a kot tá it, mind ön kis em lé két,
Ad jon az Úr is ten Neki örök bé két!

Mar gó Ede mûve álla aStefánián,
Aki szob rot ka pott, az egyet len ci gány.
Ko pott he ge dû jét szí ve fö lött tart ja,
Ked ves-bús da lát csak Joó Ilon ka hall ja.

Sza bó Gyu la

Hó nap so ro ló
JA NU ÁR hoz za a sze ren cse pat kó kat,
FEB RU ÁR a jel me zes lur kó kat,
MÁR CI US vi rág ba öl töz te ti a ter mé sze tet,
ÁP RI LIS el bo lon dít ja a gyer kõ cö ket,
MÁ JUS a jobb je gyek haj szá ja,
JÚ NI US a szün idõ nyi tá nya,
JÚ LI US a cse me ték ön fe ledt va ká ci ó ja,
AU GUSZ TUS a szü net utol só stá ci ó ja,
SZEP TEM BER nyit ja az is ko la ka pu it,
OK TÓ BER szü re te li a tan év kin cse it,
NO VEM BER me leg szo bá ba ûzi a ne bu ló kat,
DE CEM BER hó ból épít ne kik kuny hó kat.

Ka to na Mar git

Ja ví tás: Az elõ zõ havi (X. évf.9.) lap szám ban meg je lent 2007 Nya ra c. vers 3. sora he lye sen: „Ár nyék ba hú zó dott hû -
söl ni a szol ga.”

Szerk
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Jú li us 30. és au gusz tus 08. kö zött a Szatymazi Sport -
egye sü let judósai a he lyi le he tõ sé ge ket ki hasz nál va tíz na pos 
edzõ tá bor ban vet tek részt kö zö sen a Sze ge di Judo Is ko la SE 
né hány fi a tal cselgáncsozójával. A  prog ram ban napi há rom
edzés sze re pelt, reg gel fu tás és erõ sí tés volt a menü, dél elõtt
és dél után pe dig két szer más fél órá ban a ta ta min csi szol ták
tu dá su kat a ver seny zõk. A ke mény fel ké szü lés so rán a fi a ta -
lok mind erõn lét ben, mind tech ni kai tu dás ban na gyot lép tek
elõ re. Az itt meg szer zett fi zi kum és ügyes ség már az õsz ele -
ji ver se nye ken ér mek for má já ban is meg mu tat ko zott.

A tá bort tá mo gat ta: Szatymazi Ál ta lá nos és Alap fo kú
Mû vé sze ti Is ko la, Hodács Pék ség, Lesz Vi gasz ven dég lõ,
Kó nya Lász ló. 

Au gusz tus 18-án Ba ján ren dez ték a dél-ke let ma gyar or -
szá gi ré gió idei har ma dik re gi o ná lis baj nok sá gát. A vi a da -
lon elsõ he lyen vég zett Guba Hen ri et ta, Guba Sza bolcs és
Gá bor Ádám, ezüst ér met nyert Ko pasz Ben ce, Ko vács
Ákos, Báló Nor bert, Sza bó Ist ván és Veszelovszki Kevin,
míg Be csei At ti la a do bo gó har ma dik fo ká ra áll ha tott .

Szep tem ber 01-jén Sik ló son ke rült sor a Tenkes Kupa
nem zet kö zi után pót lás ver seny küz del me i re. A szatymazi
ver seny zõk kö zül Gá bor Ádám, Ko vács Ákos, Báló Nor bert 
és Sza bó Ist ván meg nyer te súly cso port ja küz del me it, Ohát
Za lán és Ohát Ottó a má so dik, Guba Sza bolcs pe dig az ötö -
dik he lyen vég zett.

A ve szett ség gyó gyít ha tat lan, em ber nél, ál lat nál egy -
aránt ha lá los ki me ne te lû be teg ség.

A be teg ség leg fõbb ter jesz tõ je a róka.
A csal étek ki he lye zé se kis ma gas ság ból re pü lõ gép rõl

tör té nik. 
A csal étek be he lye zett vak ci na em ber re, ál lat ra ár tal mat -

lan, VESZÉLYT NEM JELENT. A ki he lye zett csal étek hez
en nek el le né re NEM SZABAD HOZZÁNYÚLNI! Sem mi
eset re sem sza bad fel vág ni, vagy szét tör ni, mert a vak ci na
ví rus a bõr be, száj ba, szem be, orr ba, seb be ke rül het.
Amennyi ben ez még is meg tör té nik az aláb bi biz ton sá gi elõ -
írá so kat kell al kal maz ni:

- Ha a vak ci na ép bõr fe lü let re ke rül ele gen dõ a jód tar tal -
mú fer tõt le ní tõ szer rel vagy en nek hi á nyá ban 70%-os al ko -
hol lal tör té nõ le mo sás. Mind ket tõ be sze rez he tõ a gyógy -
szer tá rak ban. A jód tar tal mú fer tõt le ní tõ szer hasz ná la ta so -
rán ke let ke zett bar nás folt szap pa nos le mo sás sal el tá vo lít ha -
tó. Ilyen jel le gû érint ke zés ese tén vé dõ ol tás ra nincs szük -
ség.

- Ha az ol tó anyag friss seb be vagy nyál ka hár tyá ra ke rül,
ha la dék ta la nul or vos hoz kell for dul ni.

A he lyi vak ci ná zá si kam pány meg kez dé sé tõl szá mí tott
21 na pig az ebe ket meg köt ve, zár va kell tar ta ni (eb zár lat),
és csak pó rá zon sza bad köz te rü let re vin ni. A jel zett idõ szak
alatt a ke zelt te rü le ten ti los a le gel te tés! Ezek a kor lá to zó in -
téz ke dé sek el sõ sor ban a vak ci ná zást se gí tik az zal, hogy a
kó bor ló ebek vagy le ge lõ ál la tok ne ve hes sék fel a róka szá -
má ra ki he lye zett csa lét ke ket.

Aki a vak ci ná zott te rü le ten el hul lott va don élõ, vagy há -
zi ál la tot ta lál, a te te met hagy ja érin tet le nül és ér te sít se a leg -
kö ze leb bi ál lat or vost, a he lyi ön kor mány za tot vagy a va -
dász tár sa sá got.

Kér jük, hogy a fen ti ek rõl a gyer me két is tájékoztassa!
To váb bi fel vi lá go sí tás sal az Önök kör ze té ben élõ ál lat -

or vos ok és or vo sok szol gál hat nak.

A he lyi vak ci ná zá si kam pány idõ pont ja:
2007. ok tó ber 6-11-ig.

FVM Élel mi szer lánc-biz ton sá gi, ál lat 
és Növényegészségügyi Fõ osz tály.

Ve szett ség el le ni vé de ke zés

Sport – Csel gán csos hí rek

A csa pat

Küz de lem köz ben



a Mi Lapunk10 2007/10.

Ötö dik al ka lom mal ren dez tük meg a Szatymaz Kupa
sakk ver senyt. A ku pát újra in dí tot tuk, mert 2006-ban Szalai
Kor nél ma kói sakk mes ter har mad szor nyer te el, így vég leg
az övé lett.

A ver seny meg ren de zé se egy kis ne héz ség be üt kö zött,
ugyan is a mi ál ta lunk meg hir de tett idõ pont meg egye zett a
sze ge di sakk ver sennyel. Emi att „csak“ 26 fõ vett részt. Jö -
võ re idõ ben egyez tet ni kell a sze ge di ek kel. Et tõl füg get le -
nül a ver seny el ér te cél ját, mert a szatymazi sakk csa pat ból
ket ten is tel je sí tet ték a FIDE (nem zet kö zi) ér ték szá mot. Je -
len leg ha tan ren del ke zünk FIDE ér ték szám mal.

A ver seny vég ered mé nye:
„A“ cso port: 1. Csirik And rás, 2. Mikó Va lér, 3. Oláh Já -

nos - mind hár man a Maróczy SE (Sze ged) já té ko sai.
Kü lön dí ja sok: leg jobb ifi Kain Sán dor (Sze ged), leg jobb 

senior Áb ra hám La jos (Röszke), leg jobb 2000 ér ték szám
alat ti Sza bó Zol tán (Szatymaz), leg jobb szatymazi ifj. Filep
Mik lós

„B“ cso port: 1. Vér Imre (Röszke), 2. Rácz Gá bor
(Deszk), 3. Mol nár Jenõ (Szatymaz)

Arany ér me se ink:

Szep tem ber 16-án Pak son ke rült meg ren de zés re Atom
Kupa né ven egy nagy sza bá sú nem zet kö zi csel gáncs ver -
seny. Az igen erõs, hat or szág ver seny zõ it fel vo nul ta tó vi a -
da lon ver seny zõ ink egy arany, két ezüst és há rom bronz ér -
met sze rez tek. Ohát Za lán nem ta lált le gyõ zõ re a ver se nyen,
test vé re, Ohát Ottó és Sza bó Ist ván ezüst ér met nyert, Kó nya
Vik tó ria, Gá bor Ádám és Be csei At ti la a har ma dik, Guba
Hen ri et ta, Guba Sza bolcs, Ko vács Ákos és Báló Nor bert pe -
dig az ötö dik he lyet sze rez te meg.

A Szatymazi SE csel gáncs szak osz tá lya sze re tet tel vár
min den judo iránt ér dek lõ dõ 6 és 12 év kö zöt ti lányt és
fiút az ál ta lá nos is ko la tor na ter mé ben tar tott edzé se i re.

Edzés idõ pont ok: hét fõ 17.00-18.00, pén tek
16.30-17.30.

Ér dek lõd ni Ko vács Sza bolcs /20-555-0629/ edzõ nél. HAJRÁ SZATYMAZ!

Sza bó Ist ván

Ér me se ink /bal ról jobb ra/: Sza bó Ist ván Ohát Ottó, 
Kó nya Vik tó ria, Ohát Za lán Tér del: Gá bor Ádám.

A kép rõl hi ány zik Be csei At ti la Edzõ: Ko vács Sza bolcs.

Báló Nor bert

Gá bor Ádám

Sakk hí rek

Ko vács Ákos
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Az elõ zõ szám ban Ká dár Né meth Bet ti na édes ap ja
neve té ve sen (Ká dár Né meth Tün de) je lent meg. Az apa
neve he lye sen: Ká dár Né meth Jó zsef. 

A hi bá ért el né zést ké rünk.

Ked ves szü lõk!

Amennyi ben sze ret nék, hogy új szü lött jük 

be ke rül jön a „Mi La punk ba” kér jük,

ér te sít se te le fo non

Bérczy Sa rol ta vé dõ nõt. 

Tel.: 06/30-536-7622.

Kü lön dí ja sok: leg jobb ifi Csirik Já nos (Sze ged) és
Vajsenbek Pé ter (Szatymaz), leg jobb senior Áb ra hám Lász -
ló (Szatymaz)

Kö szön jük az ön kor mány zat tá mo ga tá sát, a mû ve lõ dé si
ház nak és az is ko lá nak pe dig azt, hogy ter met biz to sí tot tak a 

két hét vé gés ren dez vény hez. Kö szön jük dr. Kor má nyos
Lász ló pol gár mes ter úr és Báló Ist ván anya gi tá mo ga tá sát.

Ok tó ber ben újra in dít juk az is ko lá ban a sakk szak kört,
mi nél több gye rek je lent ke zé sét vár juk.

idõ sebb Filep Mik lós

Ro man ti ka Virág-Ajándék Sza lon

Ked ves le en dõ ven dé ge im, öröm mel te szem köz zé,
hogy 2007. ok tó ber 08-án (hét fõn) reg gel 0800 óra kor

meg nyi tot tam üz le te met: 
Szatymaz, Dó zsa György u.49. szám alatt,

 a Gyógy szer tár ral szem ben.
Vá rom sze re tet tel min den ked ves ér dek lõ dõ met
ott ho nos kör nye zet ben, igé nyes ki szol gá lás sal.

Kí ná la tom: 
vá gott vi rá gok – cse re pes vi rá gok 

kü lön le ges aján dék tár gyak – ke rá mi ák, kas pók
mi nõ sé gi ita lok – édes sé gek

ék sze rek – il lat sze rek – já té kok

Szol gál ta tás:
vi rág kö té sze ti ter mé kek

dísz cso ma go lás
egye di aján dék tár gyak ké szí té se

ren dez vé nyek teljeskörû dí szí té se
    ( üz le ti ren dez vé nyek, es kü võk)

Nyit va tar tás: HÉTFÕTÕL – SZOMBATIG : 0800 - 1700

                    VASÁRNAP   : 0800- 1200

Ren de lés fel vé tel: 
sze mé lye sen vagy az aláb bi te le fon szá mon

Csamangó Ani ta ok le ve les vi rág kö tõ
Te le fon: 06/30-680-86-27

Vál la lunk:

- szo ba fes tést - má zo lást - ta pé tá zást

- la kás fel újí tást - hom lok zat fes tést

Sári Já nos szo ba fes tõ, má zo ló

Tel.: 06-20-595-5903

 
Gó lya hí rek

Bosch Bá lint Tjeerd 2007.08.13.
Szü lei: Kon koly Éva Ale Pieter Bosch

MEGNYÍLT!

KÍNAI DISZKONT

Szatymaz, Kos suth. u. 33/b szám alatt

- Rend kí vül ala csony árak kal

- Ol csó ci põk 500-Ft-tól

Min den nyá ri áru

50% ked vez ménnyel

Nyit va tar tás: hét fõ–pén tek: 9–12, 13–17-ig

   szom bat: 9–12-ig
MEGNYÍLT!

Vég zõs egye te mis ta né met nyelv bõl
kor re pe tá lást, nyelv vizs gá ra és pót vizs gá ra

fel ké szí tést va la mint for dí tást vál lal!

Érd.: 06/30-499-4208
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Or vo sok ren de lé se:
Dr. Len gyel And rea (tel:
283-101) Hét köz nap: 800-1100.
Egész ség ház, Szatymaz, Ady u. 
32.
Dr. Len gyel De zsõ (tel:
283-130) Hét köz nap: 800- 1100.
Szatymaz, Kos suth u. 6.

Gyer mek or vos ren de lé se:
Dr. Szil ágyi Ka ta lin (tel. ren de -
lé si idõ alatt: 283-101) H, K, Cs, 
P: 800-1100, Szer da:800-1000.
Mo bil: 06-30-905-3546. Egész -
ség ház, Szatymaz, Ady u. 32.

Cse cse mõ ta nács adás: 
Szer da 1200-1400. Egész ség ház,
Szatymaz, Ady E. u. 32.

Vé dõ nõk fo ga dó ide je:
Bérczi Sa rol ta fo ga dó óra
8.00-9.00 Tel..: 06/30-536-7622
Igazné Herkó Má ria, (tel.:
283-101) Hét köz nap: 830- 930.
Egész ség ház, Szatymaz, Ady
u. 32.
Cse cse mõ- és gyer mek ta nács -
adás: Szer dán ként: 1200-1400.
Ter hes ta nács adás: Csü tör tö -
kön ként: 1200-1400.
Ál ta lá nos is ko la
Szatymaz, Pe tõ fi S. u.6. (tel.:
283-149)

Fog or vo si ren de lés
Dr. Bandl Er zsé bet (tel.:
283-101) Egész ség ház,
Szatymaz, Ady u. 32. Hét fõ,
szer da: 1400-1900, kedd (Is ko la
fo gá szat) csü tör tök: 830-1400,
pén tek: 830-1230

Gyógy szer tár:
Szatymaz, Ady u. 32. (tel.:
283-110) Hét köz nap: 730-1530.

Ál lat or vo si ügye let:

Ok tó ber
20-21-23-án
Dr. Martinek Vil mos
(Szatymaz, 06-30/ 9451-386)
27-28-án
Dr. Gom bos Lász ló 
(Balástya, tel.:278-502 )

No vem ber
01-03-04-én
Dr. Szi ge ti Gá bor
(Sándorfalva, tel.: 30/2974-435)
10-11-én
Dr. Martinek Vil mos
(Szatymaz, 06-30/ 9451-386)
17-18-án
Dr. Szán tó Vin ce
(Sándorfalva, tel.:251-260)

Ál lat or vo si ren de lés:
Dr. Martinek Vil mos (tel.:
06-30-9451-386) Szatymaz,
Rá kó czi u. 50. Hét köz nap: 730-
830, kedd, csü tör tök: 1800-1900.

NVT ta nács adás
Min den hét fõn 13-17 óra
Dr. Tóth Mi hály ügy fél fo ga dá -
sa
He lye: Mû ve lõ dé si Ház

Pol gár mes te ri Hi va tal ügy fél -
fo ga dá sa és az el sõ fo kú épí té si
ha tó ság ügy fél fo ga dá sa:
Szatymaz, Kos suth u. 30. (tel:
583-560) Hét fõ, pén tek:
800-1200, szer da: 800-1600. El sõ -
fo kú épí té si ha tó ság: szer da:
800-1600, pén tek: 800-1200

Pol gár mes ter: Dr. Kor má nyos
Lász ló te le fon szám:
06/20-9571-128
Jegy zõ nõ: Má kos Istvánné te le -
fon szám: 06-30-9670-850

Csa lád se gí tõ és Gyer mek jó lé -
ti Szol gá lat
Szatymaz, Kos suth u. 11. (tel.:
06-30-403-19-11)

Mû ve lõ dé si Ház
Szatymaz, Dó zsa Gy. u. 42.
(tel.: 583-520)
Nyit va tar tás:
Hét fõ-pén tek: 730-1900

Szom bat: ren dez vény tõl füg gõ -
en

Könyv tár nyit va tar tá sa:
Kedd, csü tör tök: 900-1730

Szer da, pén tek: 1300-1730

Szom bat: 900-1300

(Hét fõ: szün nap)

Rend õr ség:
Szatymaz, Kis u. 2.
Andódi Ta más:
06-20-2095-307

Pol gár õr ség:
Te le fon szá ma: 06-30-6234-262

Fa lu gaz dász fo ga dó ide je:
Halászné Ács Éva (tel.:
583-520, 06-30-6189-788)
Szatymazi Mû ve lõ dé si Ház,
Dó zsa u. 42. Szer da: 730-1600,
pén tek: 730-1330

Ká bel-TV hi ba be je len tés:
Szél ma lom Ká bel té vé Rt.
Tel.: 463-444/101

Ser tés fel vá sár lás fo ga dó ide je:
Kiss Ist ván (tel.: 583-520)
Szaty mazi Mû ve lõ dé si Ház,
Dó zsa u. 42. Csü tör tö kön ként:
1330-tól.

Moz gás kor lá to zot tak egye sü -
le te.
Fo ga dó óra: kedd, csü tör tök,
pén tek: 800-1200

Tel.: 06-20-9352-896

Ta nya gond no kok: 
Ró zsa Zol tán tel.:
06-20-260-0750
Tóth Ist ván tel.:
06-20-539-4292
Gubáné Ko vács Szil via
tel.:06-20-533-5488

Gon do zá si Köz pont
Tel.: 283-169
Ve ze tõ: Mak ra Sándorné tel.:
06-30- 3034-487

Víz mû hi ba be je len tés
Csúri Ist ván: 06-70-270-0552

Te me tés sel kap cso la tos 
tel jes körû ügy in té zés,
ko por só áru sí tás sal is!
Ér dek lõd ni. Pa tak Já nos
sír ásó nál
Tel.: 06-30-278-0017

Teleház
Nyit va tar tás
Hét fõ tõl pén te kig  13.20-19.00
Szom bat 9.00-15.30
Va sár nap zár va
Tel.: 283-115

SÜRGÕSSÉGI ORVOSI ÜGYELET
FELNÕTT:

Hét köz nap:  1100-1600 he lyi há zi or vos ok köz re mû kö dé sé vel a
06-30-383-0237-telefonszámon 

1600-730 a 104-es te le fon szá mon
Szom ba ton, va sár nap, va la mint mun ka szü ne ti na po kon:

0730-0730

El ér he tõ sé gi te le fon szám/la kás ra hí vás: 104-es in gye nes te le -
fon szá mon

Ren de lõ he lye: Sze ged, Kos suth L. sgt. 15-17. szám alat ti fel -
nõtt ügye le ti ren de lõ ben / be já rat a Szil ágyi utca fel öl /.
GYERMEK: 

Hét köz nap: 1100-1600 he lyi gyer mek or vos köz re mû kö dé sé vel
sür gõs sé gi ügye let a 06/30-905-3546-os te le fon szá mon. 1600-730

men tõ ál lo má son.
Szom ba ton, va sár nap, va la mint mun ka szü ne ti na po kon:

0730-0730

El ér he tõ sé gi te le fon szám/ la kás ra hí vás: 104 in gye nes te le fon -
szá mon

Ren de lõ he lye: Sze ged, Kos suth L. sgt. 15-17. szám alat ti
gyer mek ügye le ti ren de lõ ben / be já rat a Szil ágyi utca fel öl /

Köz ér de kû in for má ci ók

Fe le lõs ki adó: Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár. Fõ szer kesz tõ: Kál mán Já nos. Szer kesz tõ bi zott ság tag jai: Bar na Károlyné, Ka sza
Ág nes, Kordásné Petrács Ág nes, Bá csi Antalné, Má kos Istvánné, Pál mai Jó zsef. A szer kesz tõ ség címe: Mû ve lõ dé si Ház és Könyv -
tár Szatymaz, Dó zsa György utca 42. Nyom dai elõ ké szí tés: Kre a tív Nyom dai Eelõkészítõ 1994 Bt. Nyom ta tás: Bába és Tár sai Kft.
Sze ged, Cserzy Mi hály utca 11.; Fe le lõs ve ze tõ: dr. Majzik Ist ván


