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Dankó Pista magyarnóta-
szerzõ születésének 150. évfor-
dulója alkalmából kiállítás nyí-
lik a mûvelõdési házban, mely
június 10-tõl 15-ig lesz meg-
tekinthetõ. (Megnyitó: 10-én
18 órakor). Június 15-én 15 ó-
rakor kerül sor a Dankó Pista
Mûvelõdési Ház névadó ün-
nepségére, ahol fellép a Ba-
rackvirág Népdalkör. Ezen a
napon 17 órai kezdettel ünnepi

nótaesttel emlékezünk meg a szatymazi szü-
letésû muzsikusról a mûv.ház elõtti téren Kátai
Zsuzsa és Bokor János nótaénekesek közre-
mûködésével.
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Az SZKTT Közoktatási Intézménye
Szatymazi Iskolában a 8. osztályosok bal-

lagási ünnepségét 2008. június 14-én
(szombat) de. 10 órakor tartjuk.

Virágátadás: 915-945 .
Minden kedves hozzátartozót és vendéget

szeretettel várunk.
Az iskola nevelõtestülete

(A búcsúzó osztályok névsorát a 6. oldalon
találják.)
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Szatymaz Községi Önkormányzat és az
Alföldi Repülõklub

tisztelettel meghívja Önt és kedves Családját
a 2008. június 7-én / szombaton / tartandó 

II. Szatymazi Repülõnapra és
Fõzõversenyre

A programról részletesen a 9. oldalon
olvashatnak.
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Egy kis múlt…III.

A vasúti soron elõször elkészült régi házak
közül, a már régen lebontott Neu /Náj/
Sándor -féle épületrõl nem volt eddig  szó.
Ott állott az is a többivel együtt, Király
Mátyás asztalos és Tóth Molnár Ferenc
italmérése és szatócsüzlete között. Vala-
mikor az 1860-as évek vége felé, Grünfeld
vendéglõs építtetett az ottani telkére, az út
mellé, a sorba, egy átlagosnál magasabb
vályog épületet. Ez a ház az italmérésen
túl, szállóvendégek fogadására is alkalmas
volt. A vendéglõ belsõ nagy helyisége so-
káig a Szatymazra kilátogatóknak, az itteni
nyaralóknak kedvelt kikapcsolódási-, talál-
kozási és szórakozási helye volt. Számos
rendezvényével vonzotta a vendégeket. De
itt alakult meg, és itt tartotta összejövetelét
a Szatymazi Gazdakör, a Népkör, itt
üléseztek rendszeresen a vadászok, néha a
szegedi tornászok, itt próbált a dalárda.
Helyt adott a csaknem évente megrendezett
gazdasági kiállításoknak, az azt kísérõ  bor-
és pálinka bírálatnak.

Az épületet a hozzácsatlakozó lakással
együtt Neu /kiejtve:"Náj"./ Sándor vásá-
rolta meg. Az új tulajdonos, a korábbi szál-
lónak használt részében egy nagyobb ve-
gyeskereskedést hozott létre. Akkor még
kedvelt volt az italmérõ helyiség és a bolt
együttes kialakítása, mert így a nyitva tar-
tás is egy idõben zajlott le. Vagyis aki ide-
jét a söntésben töltötte, lehetett akármilyen
késõ, a boltban még bármit vásárolhatott.
Az utcafronton lévõ üzlet és egyéb helyi-
ségeken túl befelé építve, egy üvegteraszos
lakás, majd egy több lovat befogadó istálló
következett. Az istálló a lakóházzal egy te-
tõ alatt volt, azon túl, a kereskedõ kocsijá-
nak helytadó szín állott. A kocsiknak akkor
sok fajtáját ismerték, úgy mint most az au-
tóknak. A legkedveltebb, a legelterjedtebb
a "dorozsmai" kocsi volt itt Szatymazon.
Ezt tartották a legkönnyebbnek, ami a
felépítésébõl is mindjárt látható volt. A
"dorozsmai" szekér oldalának, amit akkor
-"létrának"- hívtak, nem volt  "közfája",
csak alul- felül oldalfája, vagyis "kávája",
és azokat kötötte össze a kocsi elején és
végén a függõleges "záp". A "létra" többi
"foka", kecses, vékony, akácfából készült.
Ez a könnyû kocsi gyorsan futott még egy
lóval is, a homokon.

Akkoriban, a vasárnapi misék végén, a
régi kápolnában, amibõl a nyaralók egy ré-
sze gyakran kiszorult, majd az új
templomban, a hívek rendszeresen eléne-
kelték, a MÁV nyugdíjas Lantos Pista bá-
csi és a nagyothalló Üveges Lõrinc veze-
tésével, kezdetben Simsay István, majd a
mindenkori kántor közremûködésével, a
Szózatot. Ezután indult el a sokaság sétál-
va és beszélgetve, át a ligeten. Az asszo-
nyok innen hazafelé, a férfiak a gye-
rekekkel, az élõ muzsikától hangos vendég-
fogadók felé tartottak. Mire odaértek, a
fiúk már javában kergetõztek vagy golyóz-
tak, a lányok "sántaiskoláztak". Ott azután
a férfiak, a ráérõ hölgyek társaságában,
hallgatták a muzsikát és hozzáláttak "csak
az íze kedvéért", a vasárnapi ebéd elõtt e-
sedékes sörük, vagy fröccsük elfogyasz-
tásához. Hamarosan a Báló vendéglõben
beszélgetõk köréhez csatlakozott Virág
Vince plébános is, aki vasárnap gyakran ott
ebédelt. A déli harangszó után ritkult a
vendégsereg, a rossz "idõérzékkel megál-
dottakért" egy óra után eljöttek a küldön-

cök jelezve, hogy otthon már kész az ebéd. 
Az akkori vasúti soron legalább három

helyen mindig volt italmérés, este szólt a
muzsika, /a gépzenét nem ismerték/ a han-
gulat az éneklés erõsödésével fokozódott. 

A nagyszámú italozók, mulatozók között
mindig akadtak olyanok, akik a régi, vagy
esetleg új sérelmükért ott helyben, kó-
tyagosan, elégtételt próbáltak szerezni. Ez
szóban nem mindig sikerült. Különösen a
szombat és a vasárnap esték voltak ebbõl a
szempontból veszélyesek. A jó "szatyma-
zi", menetrendszerûen megtette hatását.
Így azután nem csoda, hogy a hétvégi bics-
kázások gyakran elõfordultak, nem kevés
munkát adva az akkori körzeti orvosoknak.
Különösen a hosszú ideig Szatymazon élt
és helyben gyógyító dr. Bérczy Béla alapo-
san "elsajátította" a szúrt,- és a vágott se-
bek varrását, kezelését. Néha azonban töb-
ben is bekapcsolódtak a verekedésbe. Ilyen
esetrõl szól az egyik írás l900-ból:
"Szatymazon, a vasúti állomás közelében,

az utcán, duhaj legénycsapatok, órákon ke-
resztül csatároztak , 40-50 revolverlövést is
téve egymásra, nagyban veszélyeztetve a
nyaraló és az állomásra sietõ polgárok éle-
tét."

A verekedéseken, bicskázásokon túl, szá-
mos esetben történtek itt az üzleti soron lo-
pások, rablások is. A legnevezetesebbek e-
gyike ezek közül is az 1900-as évek elején
következett be, amikor Neu Sándor boltját
is kirabolták úgy, hogy a vályogfalon ásó-
val lyukat fúrtak, nem bíbelõdtek a lakattal
és azon át hordták ki a szatócsbolt értékeit.
Akkor már ott állott az üzlet elõtt a Báló
Istvántól lopott kocsi, lovastól, arra rakod-
tak. Valaki szerencsétlenségére abban az
idõben  szédeleghetett ki a Tóth Molnár -
féle kocsmából, ott helyben agyonütötték. 
Ekkor elvitték a kápolna perselyébõl, az
összegyûjtött pénzt is. Sokan Rózsa Sán-
dor bandáját emlegették. De Rózsa Sándor
már több mint húsz éve a szamosújvári rab-
temetõben nyugodott.

Neu Sándor folyamatosan fejlesztette fû-
szerüzletét, kezdetben a vendéglõ kisebb
helyiségeit alakította át és kapcsolta a bolt-
hoz, majd végül az italmérést végleg be-
szüntette. Az akkori kereskedésre szolgáló
nagyobb helyiség közepén egy asztalka
állott két kényelmes székkel. A vevõt gyak-
ran leültették, fõleg ha tudták, hogy gyalog
jött messzebbrõl az üzletbe. Ha nem akadt
beszélgetõ vásárló, akkor legtöbbször Neu
Sándorné Zeisler Irén üldögélt ott és ké-
szítette elõ a napi fõznivalót. Az asztalon
dobozban cukorka állott, amivel a vásárlók
gyermekeit megkínálták, erre még néhány,
"régi fiatal", ma is emlékezik. Az eladópult
mögött, az egész falat elborító hatalmas,
sok-sok fiókból álló szekrény nézett a ve-
võre. A kihúzó gombok mellé oda volt ír-
va, mit lehet bennük találni. A boltba belé-
põ és az édesgyökér rágcsálásához szokott
szájú gyerekeket mindig elkápráztatta a sok
fölaggatott süvegcukor. Ott lógtak sorban
Neu Sándor kereskedõ háta mögött, mint a
kolbászok disznóvágáskor. Alsó felük kék
papírba be volt csomagolva, a felsõ részbe
egy vékony spárgahurok volt beöntve, an-
nál  fogva lettek felakasztva a fiókos szek-
rény vázába erõsített kampókra. Aki cukrot
kért, annak bárddal törték le a kívánt 
mennyiséget a tömör süvegcukorból. A
cukros spárgát azután, némi töredékkel, a
gyerekek "örökölték".

Neu Sándor üzletében úgyszólván min-
dent lehetett kapni. A kereskedõ jó össze-
köttetésének köszönhette, hogy három na-
pos késéssel, a hiányzó árut gond nélkül
beszerezte. Amit a pesti lapok hirdettek,
ajánlottak, a nyári idõszakban itt nyugodtan
kérhette a vevõ. Szatymaz elsõ benzinkútja
is itt üzemelt. Egy udvari, lakattal lezárt
kamrában ott sorakozott a sok kocka alakú,
piros színûre festett, tíz literes bádogkan-
nákban az üzemanyag, innen vitték, vagy
töltötték az autókba. Wagner Adolf, az elsõ
szatymazi autó tulajdonosa, de a nyaralókat
akkor már néha autóval meglátogató ven-
dégek is tudták ezt. A bolt el volt látva nö-
vényvédõ szerekkel, ládákban állt a rézgá-

lic, a légyforgács, hordókban a világításhoz
nélkülözhetetlen petróleum. A nagyobb sú-
lyú megrendeléseket még aznap kiszállítot-
ták kocsin a vevõknek.

Neu Sándor közkedvelt kereskedését a
második világháború törvényei megszû-
nésre ítélték. Elõször a nagy kertet, szõlõt
vették el tõle, majd õt magát feleségestõl
egy éjszaka elvitték Szatymazról. Neu Sán-
dor sokáig nem értette, hogy az a haza, a-
melyet az elsõ világháborúban olyan lelke-
sen védett, miért tekinti õt ellenségnek?
1944 nyarán Auschwitzba szállították õket.
A kereskedés, a korábbi üzlethelyiségben
végleg megszûnt, a vasút során lévõ többi
ház üzletei azonban változatlanul mûköd-
tek, a szokásos átalakulással. Amikor a
bérlõk, vagy a tulajdonosok változtak, leg-
többször az üzlethelyiség jellege is megvál-
tozott, a szövetkezet megalakulása sem ho-
zott ebben változást. A második világhá-
ború után sokáig várták haza Neu Sándo-
rékat, hogy az elvett javaikat visszaszolgál-
tassák, pedig akkor már jól tudták, hogy
Auschwitzbõl nem igen vezetett visszaút.
Az üresen álló épület fontos feladatot ka-
pott, amikor a községre az önállóság rátört.
A "kultúra" központjának szemelték ki és
rajta hatalmas belsõ átépítést hajtottak vég-
re. Egybefüggõ nagy termet alakítottak ki
az utca felõli részen, aminek egyik végében
színpad, a másikban filmek vetítésére alkal-
mas gépterem létesült. Hetenként több na-
pon is volt elõadás a moziban, igaz kezdet-
ben még az áramot is termelni kellett a
mozgókép vetítéséhez, mert a falu villamo-
sítására csak az l954-es évben került sor.
Gyakoriak voltak az átalakított épületben a
színielõadások is. Akkor még a színházból
sûrûn kijártak a falvakba a színészek, hogy
ugyanazt, a városban már legtöbbször a
mûsorról is levett drámát, operettet a falu-
siak, így a szatymaziak elõtt is bemutassák.
Nem volt ritka az amatõr együttesek föllé-
pése sem. A megalakult színjátszó társaság,
de az iskola növendékei is gyakran szóra-
koztatták a mindig nagyszámú közönséget.
Az ünnepségek és a bálok is itt kaptak he-
lyet. Az énekkar itt lépett fel. De nagy-
számú közönséget vonzott a gazdakör va-
sárnap délelõttönként megtartott tudomá-
nyos elõadásai is.

Ebben az épületben nyílt meg 195o-ben,
Komáromy Pálma történelem-földrajz sza-
kos tanár vezetésével a tanítás mellett /aki
elõtte Pesten, a Baár-Madas református le-
ánynevelõ intézetben tanított / az elsõ köz-
ségi könyvtár is. A létrejött "új" kultúrház
rendjének és tisztaságának felelõse az a Ve-
csernyés házaspár volt, akik Kopasz Mi-
hály kereskedõ házának alsó épületébõl let-
tek ide áthelyezve. A házaspár a rendre és
a tisztaságra ügyelt, az intézmény zavarta-
lan mûködését mindenkor nagy igyekezettel
biztosították, az épülethez tartozó nagy
kertet példásan mûvelték. Gyakran meszel-
ték belül fehérre a termet, kívül sárgára a
vályogfalat. A sok rendezvény és az ál-
landó nagyszámú közönség / TV ekkor
még nem volt./ megviselte az intézményt.
A sok falhoz támasztott kerékpár hetenként
ledörgölte a sárga meszet a falról.. A min-
denki által kedvelt öreg Vecsernyés Mi-
hály, aki piros ábrázatával kétlábon járó e-
leven reklámja volt a jó szatymazinak ,
kiíratta, hogy:- " A kerék-PÁRT a falhoz
támasztani tilos!"- Így, csupa nagybetûvel a
pártot. Ezen kezdetben sokan csodálkoztak,
de hamarosan rájöttek, hogy az öreg Ve-
csernyés csak "óvatos". /Rákosi idejében
történt./
Az új, Béke Mûvelõdési Ház elkészültével
/1963/, a Neu Sándor boltjából kialakított
intézmény a kultúra elõtt bezárta kapuit.
Sokáig üresen nem maradt, mert hama-
rosan, az 1948-ban megalakult földmíves
szövetkezet vette meg, késõbb lebontatta és
helyére irodát épített.  A szövetkezet felett
is eljárt az idõ. Az iroda és a Tóth Molnár
-féle ház helyén felépült az  új "100-éves
fogadó", ami a hajdani "üzleti sorról"
kialakult régi képet emlékké varázsolta.

Pálmai József

Helytörténet
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Önkormányzati közlemények
Május 5-én megnyílt a hulladékudvar

HELYREIGAZÍTÁS
A mûködtetõtõl kapott tájékoztatás alapján elõzõ lapszámunkban tévesen jelent meg néhány információ. Az alábbiak-
ban a javított közleményt olvashatják (a javításokat aláhúzással kiemeltük).
1.Napi bevihetõ mennyiség maximum 1m3, mely nem lehet háztartási  hulladék (kommunális), csak a mellékelt cso-
portosítás szerint szelektált hulladékfajta.  
Kivételt képeznek a következõ hulladékok: építési törmelék és a lom hulladék, melyeknek maximum behozható men-
nyisége 5 m3/háztartás/ év.
A hulladékok átvétele ingyenes mindenki számára, aki Szatymaz község területén hulladékszállítási szerzõdéssel ren-

delkezik és azt igazolja is az átadáskor.
A fentiekkel kapcsolatban érdeklõdni lehet a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-nél az alábbi telefon-

számon:(62)777-266

Új, egységes szemeteskukák
Több ciklussal ezelõtt kerültek be-
szerzésre a közterületeken és köz-
épületek elõtt álló fém hulladék-
gyûjtõk. Az évek során nagyon le-
pusztult állapotba került gyûjtõk le-
cserélése -korszerûbb, az igénybe-
vételt jobban bíró szemetesekre- az
elmúlt hetekben elkezdõdött. Az ön-
kormányzat dolgozói folyamatosan
végzik a munkát, mely legkésõbb a
Falunap idõpontjáig befejezõdik.
A belterületi buszmegállókban is i-
lyen új típusú kukák kerülnek felsze-
relésre.
A halaszthatatlan beruházást az ön-
kormányzat önerõbõl valósítja meg.

polgármester

Szatymazért Alapítvány
2007. évi közhasznúsági jelentése

Költségvetési támogatás felhasználása:
2006. évben a Szatymazért Alapítvány nem részesült költ-
ségvetési támogatásban.

Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
A Szatymazért Alapítvány vagyona 2006. évben  508 e Ft
volt. Befektetései nincsenek.
2007. év végére 493 e Ft , ami az elõzõ évhez képest
csökkenést mutat.
A csökkenés az 1 %-os utalásoknak írható be.
Az alapítvány nem vásárolt az év folyamán sem kis értékû
tárgyi eszközt, sem mást.
A vagyon egy részét, 450e Ft-ot pályázat kiírása  útján osz-
totta szét:
Szatymazi Nyugdíjas egyesület 30.000 Ft-ot kapott
Községi Könyvtár 100.000 Ft-ot kapott
Kapcsolat Int. Szoc. Alapszolg. Kp. 40.000 Ft-ot kapott
Szatymazi Mûv. Ház és Könyvtár 55.500 Ft-ot kapott
Ált. és Mûvészeti Isk. Szatymaz 120.000 Ft-ot kapott
SZAFT 30.000 Ft-ot kapott
Szatymazi Sakkbarátok Köre 20.000 Ft-ot kapott

Védõnõi Szolgálat 54.500 Ft-ot kapott
Az alapítvány 2007. évben célszerinti juttatásban nem

részesült.
Kapott támogatások:

Központi költségvetési szervtõl: nem kapott
Az elkülönített állami pénzalaptól: nem kapott
A helyi önkormányzattól: 100e Ft-ot kapott, ez az összeg a
fentiekben részletezett pályázatokra kiosztásra került.
Kisebbségi települési önkormányzattól: nem kapott
települési önkormányzatok társulásától és ezek szerveitõl:
nem kapott
Továbbutalási céllal kapott támogatás: 448e Ft-ot kapott

Az alapítvány a falunapi rendezvényre kapott 448 e Ft-ot,
ami a következõ személyektõl szervektõl érkezett:
Káló Sándor 5.000 Ft
Kormányos László dr. 50.000 Ft
Paragi Pálné 20.000 Ft
Lehotai KFT. 50.000 Ft
Cs.M. Agrár KHT 25.000 Ft
Alföld 2005-start Ker. K 50.000 Ft
Rácz István Lászlóné 5.000 Ft

MEGHÍVÓ FALUGYÛLÉSRE
Szatymaz Község Képviselõ-testülete tisztelettel meghívja a község lakosságát 2008. május 22. napján /csütörtök/

18 órától a Mûvelõdési Házban tartandó falugyûlésre. 
Napirend:

-Tájékoztató az önkormányzat 2007. évi munkájáról és a 2008. évben tervezett fõbb feladatokról.
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Falugyûlésen minél többen vegyenek részt!

Dr. Kormányos László  polgármester



P Á L Y Á Z A T
A " SZATYMAZÉRT ALAPITVÁNY" kuratóriuma pályázatot hirdet az alábbi kiemelten támogatott prog-

ramokban:
-"Szatymaz biztonságáért" közbiztonság, közrend,tûzvédelem

-"Szatymaz kultúrájáért" oktatás, közmûvelõdés, szabadidõ hasznos kihasználása.
"Az egészséges életmódért" megelõzés, szûrés, sport.

Pályázati f e l t é t e l e k:
Pályázatot nyújthatnak be intézmények, egyesületek, civil szervezõdések.

Szervezetenként egy pályázat nyújtható be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. június 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. július 15.

A pályázatok díjazására a kuratórium 350.000.-Ft-ot kíván felosztani.

A pályázatokat a "Szatymazért Alapítvány" Kuratóriuma részére, de Szatymaz Községi Önkormányzatához,
(Szatymaz, Kossuth u. 30.) kell benyújtani, 2 példányban.

A pályázatok terjedelme legfeljebb 2 oldal lehet.
A pályázókat a kuratórium, a döntést követõen értesíti.

Szatymaz, 2008. május 6.
"Szatymazért Alapítvány" Kuratóriuma nevében

Kálmán Gábor
Kuratórium Elnöke
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Gyuris Vince 10.000 Ft
Ágoston István 20.000 Ft
Becsei Ferenc Mihály 20.000 Ft
Kávai László 5.000 Ft
Kónya László 30.000 Ft
Birgés László 15.000 Ft
Budai Sándor 20.000 Ft
Németh Nándorné 30.000 Ft
T-Hús 2000 Kft. 10.000 Ft
LPG-net (Gyõrffy László) 15.000 Ft
Vrec-Co Export-Import KFT. 20.000 Ft
Bihari Tibor 000 13.000 Ft
Sárközi Ernõ 20.000 Ft
Szanka Ferenc 10.000 Ft
Szatymazért Alapítvány 5.000 Ft    

Ezen összeget az alapítvány átadta a rendezõ szervnek, vagyis
az Önkormányzatnak további felhasználásra.

Apeh utalás 1%-os hozzájárulás: 290.560 Ft
Lakossági hozzájárulás: 40.000 Ft
Fülöp Józsefné 2.000 Ft
Baloghné Deák Szilvia 4.000 Ft
Dékányné Dr. Balogh Andrea 4.000 Ft
Ilyés Eszter 2.000 Ft
Sipos Fülöp Eszter 2.000 Ft
Tóthné Barta Szilvia 2.000 Ft
Marótiné Balogh Zita 2.000 Ft
Oláh Ferenc 2.000 Ft
Nagy István 2.000 Ft
Veréb Csilla 6.000 Ft
Bosch Ale Pieter 2.000 Ft
Fejes István 4.000 Ft
Madlovitsné Tóth Zsuzsanna 2.000 Ft
Molnár Attila 2.000 Ft
Tápai Mária 2.000 Ft

A közhasznú  szervezet vezetõ tisztségviselõinek nyújtott jut-
tatások értéke ill. összege:

Az alapítvány kuratóriumának tagjai nem részesülnek semmilyen
juttatásban, társadalmi munkában végzik tevékenységüket.

Tartalmi beszámoló a 2007. évi közhasznú tevékenységrõl

A Szatymazért Alapítványt Szatymaz Község képviselõtestülete
hozta létre a 35/1991. számon. A Csongrád Megyei Bíróság
a Pk.60.219/1991/18. sz. végzésében a 191.sz. alatt vette
nyilvántartásba. Az alapítók kezdeményezték az alapítvány

közhasznúvá minõsítését, amit 2001. január 10-én jóvá is
hagyott a Cs. M. Bíróság.

Az alapítvány, mint közhasznú szervezet célja:
Szatymaz biztonságának megõrzése, a kultúra fejlõdése és az

egészséges életmód.

Ennek érdekében minden évben - bevételtõl függõen - pályáza-
tot ír ki a szatymazi civilszervezetek számára a következõ
témakörben:
Szatymaz biztonságáért
Szatymaz kultúrájáért
Az egészséges életmódért

Az alapítvány e célokra 2007-ben 450.000 Ft-ot tudott szétosz-
tani.

A kiutalt pénzek útját mindig figyelemmel kíséri, vagyis elszá-
molási kötelezettségei vannak a nyertes pályázóknak.

Szatymazi Általános Iskola: 2 db kerámia-acél tábla,   
Védõnõi Szolgálat: Anyatejes Világnap- üdítõ, 

élelem, kiegészítõk,
Szatymazi Sakkbarátok köre: sakkóra, játszmalap,
Kapcsolat Integrált Szociális Kp.: kirándulás Ópusztaszerre, 

színházlátogatás
Községi Könyvtár: Kölcsönzõpult készítés, 

könyvtár szépítés
SZAFT: Szabadidõs tevékenység-

paint-ball
Mûvelõdési Ház és Könyvtár: Népiruha készítés
Nyugdíjas Egyesület: kulturális tevékenység- 

útiköltség

Minden szervezet a  Szatymaz kultúrájáért meghirdetett pro-
gramra nyújtotta be pályázatát, tehát 450.000 Ft került
kiosztásra e célra 2007-ben.

Ezen kívül az évente megrendezendõ Falunapi rendezvényre
érkezõ összeget átutalja a rendezõ szervnek, vagyis az
Önkormányzatnak.

Az alapítvány évente két ülést tart.
Egyszer a közhasznúsági beszámoló elfogadtatásáért és a

kiosztható pénz megállapításáért, másodszor pedig a
beérkezõ pályázatok elbírálására.

2007-ban minden pályázó elküldte az elszámolását, tehát min-
denki teljesítette a pályázattal kapcsolatos feladatát.

Az alapítvány sikeresen mûködik. Tartozása nincs.
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Meghívó író-olvasó találkozóra

Beszélgessünk a költészetrõl, az iro-
dalomról, a fényrõl, a homályról…és
úgy általában az élet dolgairól. Budai
István elsõ kötetének címe: Fényben
és homályban. Második kötete már a
nyomdában van, és várhatóan június-
ban jelenik meg. 

Szeretettel várunk minden kedves
érdeklõdõt egy kötetlen beszélgetésre
május 30-án 17 órakor! Találkozzunk
a könyvtárban!

Feketéné Bárkányi Ilona

Dankó Pista Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Június 10-15. :Kiállítás Dankó Pista

születésének 150. évfordulója
alkalmából

Június 15. 1700 : Ünnepi nótaest.
Fellépõ mûvészek: Kátai Zsuzsa
és Bokor János.

Nyugdíjas Klub
Minden hó utolsó szerda 1700 óra
Sakk foglalkozás
Minden vasárnap 900-1300 óra
Helye: Mûvelõdési Ház
Kerámia foglalkozás- korongolás

Minden csütörtök 1500-1800 óráig
Helye: Mûvelõdési Ház
Vezeti: Veréb Judit

Kórus próba
Minden hétfõ, csütörtök
Helye: Mûvelõdési Ház
Vezeti: Kónya Géza

Pilates torna
Hétfõ, péntek:1800

Helye: Mûvelõdési Ház
Vezeti: Kovácsné Bán Krisztina
Szerdánként az Általános Iskola
tornatermében 1830-tól 

Társastánc
Minden csütörtök 1700-1900

Helye : Mûvelõdési Ház
Vezeti : Zsilák Zsuzsanna

Kondi terem
Hétfõtõl péntekig 0730-1900

"Kormányos Sándor vagyok, 1968.
május 21-én születtem Szegeden.
Jelenleg Szatymazon élek, nõs va-
gyok, van egy lányom és egy fiam.
Semmiféle irodalommal kapcsolatos
végzettségem nincs, fizikai munkás-
ként dolgozom. Szabadidõmben ol-
vasok, és verseket írok."- Ezt a rö-
vid tájékoztatást találjuk a Zúgó fák
alatt címmel megjelent verseskötet
szerzõjérõl egy internetes oldalon.
Velõs, tömör bemutatkozása szûk-
szavúnak tûnik ugyan, ám annál be-
szédesebbek költeményei. Álljon itt
egy mû ízelítõül elsõ kötetébõl:

Kormányos Sándor: 
Mint napfény és esõ

Mint napfény , és esõ a virágnak,
hiszem, hogy én is kellek a világnak,
nem ok nélkül jöttem, mikor megszülettem,
s célja volt annak is, hogy éppen ember lettem.

Apró csavar vagyok egy nagy-nagy gépezetben,
vagy talán egy eszköz kozmikus kezekben,
homokszem szél hátán, kint a sivatagban,
vagy lehetek egy betû, suttogó szavakban.

Mint napfény , és esõ a virágnak,
hiszem, hogy én is kellek a világnak,
nem ok nélkül jöttem, mikor megszülettem,
s célja volt annak is, hogy éppen ember lettem.

Része vagyok a végtelennek, és részem a végtelen,
és úgy érzem, minden más lenne nélkülem,
szelíd vagyok, és haragos, vad, mint kéklõ tenger,
utánozhatatlan és csodálatos, úgy mint
minden ember.

Mint napfény, és esõ a virágnak,
hiszem, hogy én is kellek a világnak.

Akik hírünket viszik...
A közmûvelõdési munka fontos része
kulturális értékeink tisztelete, a népi ha-
gyományok ápolása a régmúlt szokásai-
nak, tárgyainak és szellemiségének meg-
õrzése Fõ kifejezõ eszközei a népdal,
népzene, a néptánc és a népi kismester-
ségek.

Szatymazon három lelkes csoport ápolja
hagyományainkat:
A népdalokat a Barackvirág Népdalkör
gondozza. Több mint 500 népdal van tar-
solyukban. Egyre messzebb és messzebb
viszik el kis községünk hírét fellépése-
ikkel, nemcsak hazánkban, hanem a ha-
táron túlra is. Fejlõdésük megalakulásuk
(1998.) óta felfelé ívelõ. 
Ez év áprilisában az Országos Minõsítõn
már második alkalommal érdemelték ki
az Arany Páva Díjat, mely alapján
meghívást kaptak az Arany Páva Díjasok
Országos Gálájára.

Eredményes fellépésüket Díszoklevél
bizonyítja.

A kézmûvesség hagyományait a gölön-
csér (kerámia készítõk) és a népi hímzõk
gondozzák. Számos zsûrizett munkával
büszkélkedhetnek.
Az elmúlt hónapban Bózsó Sándorné és
Gáspár Józsefné munkái közül  8 alkotás
kapott zsûri számot és került kiállításra a
Megyeháza aulájában. A zsûrizett mun-
kákat vándorkiállítás keretében lehet
majd megtekinteni.

Köszönjük lelkes munkájukat, további
szép eredményeket és sikert kívánunk.

Szerkesztõi üzenet! Mindhárom csoport
szeretettel várja azokat, akik szeretnek
énekelni, illetve indíttatást éreznek akár
melyik kézmûvesség gyakorlására. Biz-
ton jó közösségekre találnak.

Burkus Andrásné

BBoozzssóó  SSáánnddoorrnnéé  mmuunnkkááii GGáássppáárr  JJóózzsseeffnnéé  mmuunnkkááii
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Csanádi Imre : Májusdícsérõ
Május
mosolygó
békák torkát
megoldó,
gyönyvirág- nyitogató,
cserebogár- zúgató.
Röptetsz 
madarat,
meghozod a nyarat,
pölyhös
fecskét,
fára cseresznyét !

Május az év egyik legszebb hónapja.
Virágba borulnak a fák, mézédes vi-
rágillat száll a levegõben, és a csicsergõ
kismadarak tánca mosolyt csalogat min-
den ember arcára. 

Ez a hónap ismét a szeretetrõl, a gon-
doskodásról, az összetartozásról szól. 

Mint minden évben, most is szeretettel
várjuk óvodánkba óvodásaink szüleit,
nagyszüleit az anyák napi megemlé-
kezések alkalmából. Minden csoportban
családias hangulatban köszöntik a gyer-

mekek édesanyjukat, nagymamájukat,
május második hetében.

A gyermekek ismét ellátogatnak a Kap-
csolat Központba, ahol anyák napi mû-
sorral köszöntik a központ lakóit.

Évrõl évre megrendezzük óvodánkban a
családi gyermeknapot, melyen kik is le-
hetnének a fõszereplõk, mint a gyerme-
kek.

Változatos ,színes programokkal örven-
deztetjük meg óvodásainkat, melyek re-
ményeink szerint hozzájárulnak a közös
délelõtt sikeréhez. Önfeledt gyermeke-
ket és büszke szülõket szeretnénk látni,
akik megosztva a délelõtt minden per-
cét, kéz a kézben töltenének el egy o-
lyan napot, ahol semmi sem fontosabb,
mint maga a gyermek!

Május a kirándulások hónapja.  

A Katica és a Mackó csoportos óvodá-
sok ellátogatnak Ópusztaszerre, ahol a
Madarak, fák napja- alkalmából egy já-
tékos felfedezõ úton vesznek részt. Re-
méljük, hogy sok hasznos információval
gazdagabban térnek vissza a kirándulás-
ról.

Süni csoportos óvodásaink a Vadaspark-
ba látogatnak el, a Méhecske, és Mókus
csoportos gyermekek pedig vonatos ki-
ránduláson ismerkedhetnek meg Szeged
nevezetességeivel.

Varázslatos mûsorral kápráztatja el is-
mét gyermekeinket Szûcs László bû-
vész.

A középsõ csoportosok május 27-án el-
látogatnak a Kövér Béla Bábszínházba.

Május utolsó napjaiban már az iskolába
lépés megkönnyítése az egyik legfon-
tosabb feladatunk. A leendõ elsõ oszá-
lyosaink óvónõk kíséretével meglátogat-
ják az elsõ osztályosokat.

Lassan vége a tanévnek. Visszatekintve
az idén negszervezett programjainkra,
azt gondoljuk, hogy lehetõségeinkhez
képest mindent megtettünk azért, hogy
óvodásaink mindennapjait szinesebbé, é-
letüket gazdagabbá tegyük.

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a kedves
szülõket, hogy április 30-án kullancs-
fertõzés megelõzése érdekében perme-
teztek az óvodában.

8.a

Osztályfõnök:Kálmán Gábor

Borbély István
Csányi Sándor Zoltán
Géczi Bálint László
Guba Henrietta Alíz
Jakus Nóra
Jani Márk
Kálmán Gábor
Kálmán Krisztián
Kormányos Julianna
Márta Lajos
Paragi Vanessza
Szabó Sándor József
Szilágyi Mercédesz Roxána
Szili Viktória
Tóth László

8.b

Osztályfõnök: Csányiné Üveges
Mária

Ámont Tibor
Darázs Mónika
Halász Karolina
Kondász Nikoletta
Lipták György
Márki Patrik
Marsal Márk
Németh Angéla
Nyári Zsolt
Tari István
Tóth Krisztián
Varga Roland
Vidács Krisztina
Zámbó Henrietta
Zavoianu Viktória

8.c

Osztályfõnök: Kálmán Gáborné

Barta Dániel
Fehér Máté
Gál László
Kávai László
Kertész Krisztián
Kónya Viktória
Kósa Tímea
Koza Gábor
Maróti László
Masa Tímea
Szõke Tamás
Takács Szandra
Uhrik Evelin
Dahmane Amina
Zavoianu Róbert

Óvodánkból

Iskolánkból
Ballagó osztályok

Íme néhány kép az áprilisban megrendezett sportnapról, mely palacsintázással zárult.
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Alsós tanulóink március, április hónapban területi és megyei versenyeken vettek részt, ahol
iskolánk jó hírnevét öregbítették. Gratulálunk a versenyzõknek és felkészítõ tanárainknak!
Verseny Tanuló Osztály Helyezés Felkészítõ tanár
Megyei versmondó Kálmán Anna Zsófia 3.b IV. Nikolényi Miklósné
Területi helyesírási Pataki Alexandra 3.a I. Völgyesi-S.Gabriella

Koch Laura 3.a V. Völgyesi-S. Gabriella
Szabó Vivien 4.b IV. Dékányné dr Balogh Andrea 
Kalmár Fanni 4.b VI. Dékányné dr Balogh Andrea
Dani András 2.a VI. Veres Tiborné 
Kovács Kornél 2.a VIII. Veres Tiborné

Megyei helyesírási Pataki Alexandra 3.a IV. Völgyesi-S. Gabriella
Területi Kazinczy
szépkiejtési Palotás Gyöngyi 3.b II. Nikolényi Miklósné

Bozsics Bettina 3.a különdíj Völgyesi-S. Gabriella
Megyei Kazinczy
szépkiejtési Palotás Gyöngyi 3.b IV. Nikolényi Miklósné

Varga Dorottya 4.b IV. Dékányné dr Balogh Andrea
Bonifert megyei
matematika Tóth Molnár Réka 3.b élmezõny Nikolényi Miklósné

Kõhegyi Ágnes 4.a középmezõny Bozsó Éva
Zrínyi Ilona
matematika Tóth Molnár Réka 3.b élmezõny Nikolényi Miklósné

Kõhegyi Ágnes 4.a középmezõny Bozsó Éva
Kalmár László
megyei matematika Tóth Molnár Réka 3.b IV. Nikolényi Miklósné 

Kõhegyi Ágnes 4.a középmezõny Bozsó Éva
Területi
matematika Tóth Molnár Réka 3.b III. Nikolényi Miklósné  

Koch Laura 3.a VI. Völgyesi-S. Gabriella

"Magyaros" hírek:
Március 18-án Sándorfalván rendez-
ték meg a kistérségi iskolák 7. és 8.
osztályosai számára a prózamondó
versenyt. Iskolánkat Masa Tímea 8.c
osztályos tanuló képviselte. Eredmé-
nyes szerepléséért könyvjutalomban
részesült.
Április 16-án már "hazai pályán"
folytatódott a versengés. Ekkor ke-
rült sor a nálunk már sok éves ha-
gyománnyal rendelkezõ versmondó
versenyre. Az izgalmat fokozta,
hogy a kistérség öt iskolájából ti-
zenöt 5. és 6. osztályos diák hozta
magával a választott verseket. A zsû-
rit igazánnehéz helyzetbe hozta a sok
-szívet melengetõ- vers…hosszas ta-
nácskozás után a következõ ered-
mények születtek:
1.helyezett: Mucsi Barbara-Deszk-,
aki Zelk Zoltán Van az asztalfiók-

ban címû versét szavalta.
2.helyezett Szabó Renáta -Szatymaz-
Arany János A falu bolondja címû

versével.
3.helyezett Szuda Ágnes-Szõreg-
Õ Arany János Juliska elbujdosása

címû mûvét mondta el.
A verseny végén mindenki elégedet-
ten távozott, örülve a sok szép vers-
nek, az apró ajándékoknak és a
szíves vendéglátásnak. 
Ezúton köszönjük a szatymazi 

gyógyszertárnak, Bartucz Gézának
és a kollégáknak, hogy hozzájárultak
a verseny sikeres lebonyolításához.

az iskola magyartanárai

Matematika munkaközösség hírei:
A Zrínyi Ilona Matematikaverseny
megyei fordulóján induló tanulóink
közül Prágai Benedek (5.a) érte el a
legjobb eredményt, így a makói díj-
kiosztó ünnepségen gratulálhattunk a
11. helyezéséhez. A versenyen dere-
kasan helytálltak és szépen teljesítet-
tek: Dékány László (5.a) , Vass Fri-
gyes (5.a) , Tóth Molnár Anna (6.a),
Varga Roland (8.b), és Vidács
Krisztina (8.b).
Kis csapatunkkal indultunk a Kalmár
László Matematikaversenyen is. A
megyei fordulón I. helyezést ért el
Prágai Benedek (5.a). Bízunk benne,
hogy pontjai alapján részt vehet az
országos döntõn is. 
Évfolyamán második helyezett lett
Vidács Krisztina (8.b) .
A versenyen indultak még - kitûnõen
teljesítettek és az élmezõnyben vé-

geztek - : Dékány László (5.a), Vass
Frigyes (5.a), Tóth Molnár Anna
(6.a), Varga Roland (8.b).
Felkészítõ tanáruk : Ott Endréné.
A szép eredményekhez gratulálunk!

"Tesis" hírek:
Március 19-én Szõregen a Kossuth
Kupán a kézilabdás lányok és a ko-
sárlabdás fiúk is II. helyezést értek
el.
Április 11-én magasugró bajnoksá-
got rendeztünk, ahol sok versenyzõ
vett részt a kistérségi iskolákból.
Április 25-én kézilabdás lányaink I.
helyen végeztek a Tisza-Maros szög
Kupán.
Ápr. 24-én, a Labdarúgó Diákolim-
pián a II. korcsoportban iskolánk 3-
4.osztályos "focistái" a dobogó leg-
tetejére állhattak, majd a  megyei
döntõrõl a II. helyezést hozták haza. 
A csapatok felkészítõi: Szalma János
és Zsoldi Ernõ.

Angol munkaközösség:
Kálmán Gábor 8.a osztályos tanu-
lónk (felkészítõ tanára Doszpod End-
réné) bejutott a Shakespeare Mûfor-
dító Verseny döntõjébe, ahol a me-
gye legjobb 25 mûfordító diákja
mérheti össze fordítói képességét.. A
döntõ helyszíne a Rókusi Általános
Iskola.



Mesevár hírek
A szél, mint
a rétisas ki-
tárt szár-
nyakkal söp-
ri az idõ ho-
mokszemeit.

Nemrégiben még a tél vaskos
subája nyomta vállunk, és má-
ra már a gólyák mossák cingár
lábukat a szatymazi láposok-
ban. A május hónap legszebb
eseménye, amikor az édes-
anyákat köszönthetjük. A Me-
sevár lakói is nagyon készül-
tek erre az eseményre. Min-
den gyermek készített egy ké-
peslapot, amit nagy örömmel
adott át az édesanyjának.
Engedjék meg, hogy a gyer-
mekek nevében, egy kis vers-
sel köszöntsek minden éde-
sanyát.

Az édesanya
Nincsen a gyermeknek      
Olyan erõs vára,
Mint mikor az anyja
Õt karjaiba zárja.
Nincsen õrzõbb angyal
Az édesanyánál,
Éberebb csillag sincs
Szeme sugaránál.
Nincs is annyi áldás
Amennyi sok lenne,
Amennyit az anya
Meg ne érdemelne.

( ismeretlen)

Csúri Gábor
üzemeltetõ

További képek a honlapunkon:
www.mesevar.szatymaz.hu    
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Isten legfiatalabb világvallása Szatymazon 

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Szatymaz
lakóit. Egy idézettel kezdeném a Bahá'í Vallás
bemutatását: "Bizony, Õ mindenkit megsegít,
aki Õt megsegíti, és senkit sem felejt el, aki Õt
el nem felejti. Errõl tanúskodik ez az Üzenet,
mely Urad az Örökké Dicsõ, az Örökké
Lenyûgözõ szeretõ jóságának ragyogását sugá-
rozza szét." Bahá'u'lláh

A legfiatalabb világvallás, a Bahá'í
vallás, 165 éve született Perzsiában, és legfõbb
tanítása az emberiség egysége. Mi bahá'íok
mindenkor az egységre törekszünk, tiszteljük
minden ember vallását, és elfogadjuk a többi
Isteni Megnyilvánulást is. Szeretnénk ha a val-
lások kibékülnének egymással, és harcok, és
viták helyett a közös pontokat keresnénk, bé-
kében imádhatnánk együtt Istent, és együtt dol-
gozhatnánk a világ újjáélesztésén, javításán,
szépítésén.

Isten létezése ugyan messze meghaladja
megértésünket, szeretete azonban állandóan

árad felénk, soha nem hagy minket magunkra,
és nem hagy bennünket útmutatás nélkül. A
bahá'íok szerint minden Isteni Megnyilvánulás
egyenrangú, Könyveik és Tanításaik mind Is-
tentõl származnak, csak az emberiség változik,
fejlõdik, és ahogyan egy gyermek halad elõre
az iskolában a tanulmányaival, idõnként új
tanárt kapva, így kap az emberiség is korsza-
konként újabb Tanítót.
Végül szeretnék én magam is bemutatkozni,
Varga Tiborné Emese vagyok, családommal
1990-ben költöztem Szatymazra. Három fiam-
mal, kislányommal és férjemmel most is itt
élünk. A foglalkozásom kézmûves, gyapjú fali-
szõnyegeket készítek kézi szövéssel. Jelenleg a
Magyarországi Bahá'í Közösség 9 tagú Orszá-
gos Szellemi Tanácsának vagyok az egyik
tagja.
Ha valaki többet szeretne tudni a Bahá'í
Vallásról, vagy annak tanításairól, szívesen ál-
lok rendelkezésére. 
Szeretettel és tisztelettel: Varga Tiborné Emese
(tel.: 283-815) www.bahai.hu

Táborozz velünk!
Szeretettel várunk minden
alsó tagozatos diákot, aki tar-
talmasan szeretné eltölteni a
szünidõt. A tábort kis lét-
számmal heti ciklusokban
folyamatosan indítjuk 2008.
július 16-tól augusztus 15-ig
szakképzett tanítónõk veze-
tésével.
Programok: hipp-hopp tánc,
kézmûves foglalkozások, já-
tékos tanulás és ismeretter-
jesztés, tábortûz szalonna-
sütéssel, és további izgalmas
meglepetések.
Bõvebb információ:  
06/20-533-4965 telefonon,
vagy a www.mesevar.szaty-
maz.hu honlapon
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Sakk hírek
Áprilisban két megye 1-es és egy me-
gye 2-es forduló maradt hátra a baj-
nokságokban. Az elsõ osztályban e-
lõbb a Röszke látogatott el hozzánk.
Csapatuk régi "mumusunk", eddig
minden évben vereséget szenvedtünk
tõlük. Sajnos most sem volt ez más-
képp, örvendetes azonban, hogy nem
sok hiányzott a "bravúrhoz", elég lett
volna egyik vesztõ játékosunknak dön-
tetlent elérnie ahhoz, hogy az egész
csapat döntetlent érjen el. Kiemelendõ,
hogy Tóth Péter ismét mesterjelölt el-
len remizett (döntetlen) az elsõ táblán.
Pontszerzõk: Tóth Péter (0,5), Ora-
vecz Mátyás (1), Jurasits Miklós (0,5),
ifj. Filep Miklós (1), id. Tóth Sándor
(0,5), Ábrahám László (1)
Végül Hódmezõvásárhelyre látogatunk
annak reményében, hogy jó szereplés
esetén akár a dobogóra is feljuthatunk
több éves megye 1-es tagság után. A
lehetõség kapujában többünk játéka
görcsössé vált, a túlzott nyerni akarás
rosszul sült el, így pont fordított ered-
mény született, mint amire titkon
számítottunk: 6-4-es gyõzelem helyett
6,5-3,5-re ki-kaptunk.

Pontszerzõk: Tóth Péter (0,5), id.
Filep Miklós (1),  id. Tóth Sándor (1),
Vajsenbek Péter (1)
A bajnokság végeredménye: 1. Szeged
II. (30,5), 2. Szeged I. (27,5), 3.
Röszke 25,5), 4. Szatymaz (23,5), 5.
HMVH (21), 6. Szentes (20)
Összességében a 4. hely is szép ered-
mény abban a mezõnyben, ahol raj-
tunk kívül mindegyik csapatnak NB/II-
es csapata is van.
Az egyéni teljesítmények közül leg-
jobb volt Tóth Sándoré (80%) és Áb-
rahám Lászlóé (70%).
Egy héttel késõbb a megye 2 utolsó
fordulójában gyakorlatilag minden
megismétlõdött. Annak tudatában u-
taztunk a biztosan utolsó Szegedhez,
hogy némi szerencsével akár elsõk is
lehetünk, de a második hely teljesen
reális. Az Algyõ - mintha csak nekünk
akart volna segíteni - megtette azt,
amire nem számítottunk: 4-1-re verte
az elsõ helyen álló Mórahalom csapa-
tát, így "csak" hasonló arányban kel-
lett volna nekünk is nyernünk. Ahogy
az már lenni szokott, minden épp for-
dítva sült el, 3-2-es vereséget szenved-
tünk az egyébként nem lebecsülendõ,
de nem is legyõzhetetlen szegedi ifik-

tõl. A sors fintora, hogy ennek "kö-
szönhetõen" a sûrû mezõny miatt nem-
csak elsõk nem lettünk, de még a do-
bogóról is lecsúsztunk.
Pontszerzõk: id. Filep Miklós (1),  sr.
Tóth Sándor (1)
A bajnokság végeredménye: 1. Mó-
rahalom (22,5), 2. Algyõ (21,5), 3.
Üllés (21), 4.Szatymaz (20,5),
5. Szeged (14,5)
Jövõre mindenképp szeretnénk javíta-
ni, és a dobogón végezni minél elõ-
rébb, mindkét bajnokságban!
Szintén áprilisban rendeztük meg az is-
kolai sakkversenyt, egy napon, de kü-
lön-külön csoportban az alsó illetve
felsõ tagozatosoknak. 
Élmezõny a nagyoknál: 1. Vass Fri-
gyes (5.a), 2. Guba Szabolcs (6.a), 3.
Toldi Attila (5.b)
Élmezõny a kicsiknél: 1. Toldi Péter
(3.a), 2. Guba Levente (3.b), Árpási
Péter (4.a). Különdíjas lett Hrivnák
Letícia (2.a)

Továbbra is várjuk a sakkozni szeretõ
gyerekeket - és felnõtteket is! - vasár-
naponként a kultúrházba délelõtt 9.15-
13.00 között.

Ifj. Filep Miklós

VI. SZAFT kupa
A május 2-án megrendezett SZAFT
kupa ismét kellemes meglepetéseket
okozott a szervezõknek. A tavalyi
évbõl tanulva idén is három pályán
vártuk a focizni vágyókat. Az idén
15 csapat mérte össze tudását szín-
vonalas mérkõzéseken melyek a
játékosoknak és a nézõknek is
egyaránt maradandó élményt nyúj-
tottak. Érdemes megemlíteni, hogy a
közel negyven mérkõzésen végig a
sportszerû és lelkes játék volt
jellemzõ.

A SZAFT kupa végeredménye a
következõképp alakult:
I. Veteránok (Szeged)
II. Reál Margit (Szatymaz)
III. Mólés Legyek (Szatymaz)

A SZAFT ezúton köszön meg min-
den segítséget, - a Szatymaz SE
vezetõségének, a játékvezetõknek, a
Zsemberi fivéreknek, és természete-
sen minden SZAFT- tagnak

Sport
A 2008. június 7-én / szombaton / megrendezésre kerülõ

II. Szatymazi Repülõnap és Fõzõverseny részletes programja
A Repülõnap helyszíne: Szatymazi Repülõtér / megközelíthetõ a Neszürjhegyi útról /
Programok:
830-900 Megnyitó
900-tól Motoros és vitorlázó modellezõ bemutató
1000-tõl      Katasztrófavédelmi bemutató / mentõk, tûzoltók, rendõrök, kommandósok /
1045- 1430 Ejtõernyõs és repülõ bemutatók / AN-2 kötelék, Vörös Sólymok kötelék,
vitorlázó mûrepülõ bemutató Ferenc László romániai bajnokkal, ultra light bemutató, vitorlázó
bemutató a világ egyik leghosszabb szárnyú vitorlázó gépével, mely 24 méter, "lufi vadászat"
motoros repülõgéppel, autogiro bemutató, "légitraktor" bemutató, sárkányrepülõ bemutató,
vitorlázó vontatás /
1330 BESENYEI PÉTER VILÁGBAJNOK MÛREPÜLÕ BEMUTATÓJA
1500-tól A fõzõverseny eredményhirdetése
Egésznap sétarepülési lehetõség 2 személyes és 12 személyes gépekkel. 
Repülõgép vezetés kipróbálása - Tandem ugrás - Ejtõernyõs ugrás megtekintése repülõgéprõl
Sétarepülés autogiroval és MOVIT-tal

Mindenkit szeretettel várunk! 
A rendezõség
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REJTVÉNY
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) május 31-ét Nemdohányzó Világ-
nappá nyilvánította, hogy felhívja az emberek figyelmét a dohányzás egész-
ségkárosító következményeire. 
Ehavi rejtvényünk is e témán alapszik, hiszen Mark Twain szavait idézi
megfejtésünk, aki fanyar humorral érzékeltette, mennyire is nehéz búcsút
mondani e káros szenvedélynek. De érdemes (PHD)!

Vízszintes: 1.Félév! 2.Twain gondolatá-
nak második, befejezõ része 9.Fran-
ciaország császára, leghíresebb hadvezére
11.Kurta méter 12.Páratlanul márkás!
13.Egynemû Léna! 14.Híres angol sör
16.Fõverõér 18.Kérdõszócska 19.Közé-
pen megy! 20.Greenwichi középidõ is-
mert rövidítése 21.Fehér és fekete szülõk
félvér utódja 24.Azonosak! 26.A Nagy-
tavak egyike 27.Római ezer 28.Trópuso-
kon õshonos gyíkfajta 31.Tanulóvezetõ
jele 32.Italozgat 35.Komputertomográf
36.Itt vagyok, ragyogok, mint a fekete…
37.Ez 39.Metrómegálló jele
Függõleges: 1.Twain gondolatának elsõ
része: "A dohányzásról pofonegyszerû le-
szokni… 2.Ókoi görög katonai városállam
3.Véghangzó! 4."Az … én vagyok."

(XIV. Lajos) 5.A buddhizmus japán ága 6.NaCl 7.Hátul vézna! 8.A legkerekebb
betû 10.Íz, zamat 15.Becézett Letícia 17.Tárgyrag 18.Középen szelektál! 22.Urán
vegyjele 23.Román terepjáró 25.Ókori görög piactér 29.Megkevert Lego!
30.Brazil focista, övé lett 2007-ben az Aranylabda 33.Fél Szeged! 34.Sötét
kis sarok, odú 35.Római kilencszáz 37.Kutya 38.Belgium autójele            

PHD
Áprilisi rejtvényünk helyes megfejtése: Anna örök. Áprilisi nyertesünk
pedig: Katona Margit

Horgászok figyelem!

Sándorfalva Városüzemeltetési Kht. üzemelte-
tésében megnyílt a 22 hektáros Orchideás I-II-es
horgásztó (volt bányatavak).
A tavakon történõ horgászathoz szükséges az álla-
mi jegy megléte. A horgászrend betartása minden-
ki számára kötelezõ!
A napi jegy ára 1200 Ft.
A megfogott hal a horgászrendben szabályzott
árakon megvásárolható.

A napi jegyek kaphatóak:
Városüzemeltetési Kht.
6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.
Hétfõtõl-Csütörtökig 730-1600-ig
Pénteken 730-1330-ig

Valamint a tavaknál a nap 24 órájában a halõröknél

Elérhetõségeink:
62/572-970 (Kht. iroda)
20/777-12-10 (Orchideás tavak-halõrök)

Várjuk a kedves horgászokat!
Sándorfalva Városüzemeltetési Kht.

Megújult készlettel, árkedvez-
ményekkel várjuk kedves vásár-
lóinkat a zöldségbolt mögötti kí-
nai üzletünkben.

Vegyes
Eladó 2 db Thermotéka 45-ös kazán
(az Egészségház régi kazánjai).
Érdeklõdni lehet az 583-560-as tele-
fonszámon (polgármesteri Hivatal).

Keresünk június 01. és novem-
ber 30. közötti foglalkoztatásra
szakképzett kombájnosokat
NEW HOLLAND kombájnok-
kal történõ munkavégzésre.
Díjazás megegyezés szerint.
Írásos jelentkezéseket kérjük a
6758 Pf:33-ra 
Jelige:" szakképzett"

Felhívás

A kötelezõ éves veszettség elleni eboltás idõ-
szaka megkezdõdött. A 30/9451-386 telefon-
számon egyeztetve helyszínre kiszállva is le-
hetséges a beavatkozás elvégzése. A meghirde-
tett rendelési idõben bármikor fogadom az ol-
tandó kutyusokat. E lehetõségeken túl a követ-
kezõ idõpontra rendes összevezetéses eboltást
hirdetek meg.

2008. május 17. szombat 1000 - 1100

Állatorvosi Rendelõ

Az akció gördülékeny lebonyolítása
érdekében kérem a gazdikat minél hamarabb
éljenek a felajánlott lehetõségekkel. 

Tisztelettel:

Dr. Martinek Vilmos
körzeti állatorvos

Üvegezés
Szilágyi László

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

Biztosító felé számlát adok!



2008/5. a Mi Lapunk 11

Orvosok rendelése:
Dr. Lengyel Andrea (tel: 283-
101) Hétköznap: 800-1100.
Egészségház, Szatmaz, Ady u.
32.
Dr. Lengyel Dezsõ (tel: 283-
130) Hétköznap: 800-1100.
Szatymaz, Kossuth u. 6.

Gyermekorvos rendelése:
Dr. Szilágyi Katalin (tel. ren-
delési idõ alatt: 283-101)
H,K,Cs,P: 800-1100, Szerda:800-
1000. Mobil: 06-30/905-3546.
Egészségház, Szatymaz, Ady
u. 32.

Csecsemõ tanácsadás:
Szerda 1200-1400. Egészség-
ház, Szatymaz, Ady u. 32.

Védõnõk fogadóideje:
Bérczi Sarolta fogadó óra: 800-
930. Tel: 06-30/536-7622
Igazné Herkó Mária hétköz-
nap 830-930 Egészségház,
Szatymaz, Ady u. 32. tel:
283-101
Csecsemõ- és gyermek tanács-
adás: Szerdánként: 1200-1400.
Terhes tanácsadás: Csütörtö-
könként: 1200-1400.
Általános iskola
Szatmaz, Petõfi S. u. 6.
(tel:283-149)
Fogorvosi rendelés
Dr. Brandl Erzsébet (tel.:283-
101) Egészségház, Szatymaz,

Ady u. 32. Hétfõ, szerda:
1400-1900, kedd (iskola
fogászat) csütörtök: 830-1400,
péntek: 830-1230.

Gyógyszertár:
Szatymaz, Ady u. 32. (tel.:
283-110) Hétköznap: 730-1530.

Állatorvosi ügyelet:
Május
17-18-án
Dr. Sípos Attila
(06-30-487-3838)
24-25-én
Dr. Huszár Péter
(06-30-487-4030)
Június
7-8-án
Dr. Martinek Vilmos
(06-30-9451-386)
14-15-én
Dr. Kunstár Pál
(06-30-488-0267)

Állatorvosi rendelés:
Dr. Martinek Vilmos (tel.:
06-30-9451-386) Szatymaz,
Rákóczi u. 50. Hétköznap:
730- 830, 

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

Polgármester: Dr.
Kormányos László telefon-
szám: 06/20-9571-128
Jegyzõnõ: Mákos Istvánné
telefonszám: 06-30-9670-850

Mûvelõdési Ház
Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.
(tel.: 583-520)
Nyitva tartás:
Hétfõ-péntek: 730-1900

Szombat: rendezvénytõl füg-
gõen

Könyvtár nyitva tartása:
Kedd, csütörtök: 900-1730

Szerda, péntek: 1300-1730

Szombat: 900-1300

(Hétfõ: szünnap)

Rendõrség:
Szatymaz, Kossuth u. 30.
Andódi Tamás: 06-20-2095-
307
Csóti József: 06-20/209-
5302

Polgárõrség:
Telefonszáma: 06-30-6234-
262

Falugazdász fogadóideje:
Halászné Ács Éva (tel.: 583-
520, 06-30-6189-788) 
Szatymazi 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)
Szatymazi Mûvelõdési Ház,
Dózsa u. 42.
Csütörtökönként: 1330-tól.

Mozgáskorlátozottak
egyesülete.
Fogadóóra: kedd, csütörtök,
péntek: 800-1200

Tel.: 06-20-9352-896

Tanya gondnokok:
Rózsa Zoltán tel.: 06-20-
260-0750
Tóth István tel.: 06-20-539-
4292
Gubáné Kovács Szilvia
tel.:06-20-533-5488

Kapcsolat Integrált Szociá-
lis Alapszolgáltatási
Központ
Tel.: 283-169
Makra Sándorné
Tel.: 06-30- 3034-487

A Családsegítõ- és Gyer-
mekjóléti szolgáltatás ügy-
félfogadási ideje 2008. feb-
ruár 1-jétõl a következõ-
képpen módosult:

Családsegítõ Szolgálat
Tel.: 06-62/283-169
Radeczkiné Draskovics
Márta 

Ügyfélfogadási idõ
Hétfõ: 9.00-13.00
Kedd: 13.00-16.00
Szerda: 13.00-16.00
Csütörtök: 9.00-13.00
Péntek: szünnap
Ügyeleti idõ  kedd: 1600-1800

Gyermekjóléti Szolgáltatás
Tel. 06-62/283-169
Szüts Gabriella

Ügyfélfogadási idõ
Hétfõ: 12.00-16.00
Kedd: 9.00-13.00
Szerda: 9.00-13.00
Csütörtök: 12.00-16.00
Péntek: szünnap

Vízmû hibabejelentés
Csúri István: 06-70-270-
0552

Temetéssel kapcsolatos
teljes körû ügyintézés,
koporsó árusítással is!
Érdeklõdni. Patak János
sírásónál
Tel.: 06-30-278-0017

Teleház
Nyitva tartás
Hétfõtõl péntekig  1320-1900

Szombat 900-1530

Vasárnap zárva
Tel.: 283-115

Felelõs kiadó: Mûvelõdés Ház és Könyvtár. Fõszerkesztõ: Kálmán János. Szerkesztõbizottság tagjai: Barna Károlyné, Kasza
Ágnes, Kordásné Petrács Ágnes, Bácsi Antalné, Mákos Istvánné, Pálmai József. A szerkesztõség címe: Mûvelõdési Ház és
Könyvtár Szatymaz, Dózsa György utca 42. E-mail:milapunk@szatymaz.hu  Következõ lapzárta: június 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 fel-
nõtt ügyeleti rendelõben /bejárat a Szilágyi utca felõl/.

GYERMEK:
Hétköznap: 1100-1600 helyi gyermekorvos közremûködésével
sürgõsségi ügyelet a 06-30/905-3546-os telefonszámon 
1600-730 mentõállomáson.
Szombaton, vasárnap, valamint munkaszüneti napokon: 
0730-0730

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

Közérdekû információk
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Fazekas Zita 2008.03.15.
szülei: Fazekas Gyula és Kátai Katalin

Tóth Debora Anna 2008.03.25.
szülei: Tóth Ferenc és Gáll Irénke

Konkoly Alex Róbert 2008.04.06.
Szülei:Tóth Mónika és Konkoly Róbert

Hegykõi Dominik 2008.03.11.
szülei: Hegykõi Péter és Monostori Edit

Dankó Vivien 2008.03.22.
Szülei: Kothencz Ildikó és Dankó Péter

Nagy Bercel Sándor 2008.02.05.
Szülei: Nagy Sándor és Dobora Edit

Búcsúzunk tõlük

Csányi András (I. körzet 4/B.)
Kopasz Mária Ilona 
(II. körzet 168/A.)

Németh Antalné (Kossuth u. 24.)
Rovó Ferenc (I. körzet 1510.)

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

Gólyahírek

Kedves szülõk
Amennyiben szeretnék, hogy újszülöttjük belekerüljön a "Mi Lapunkba", kérjük értesítsék 

telefonon Bérczy Sarolta védõnõt. Tel.: 06/30-536-7622.

Az Arany Páva Díjas Barackvirág NépdalkörAz Arany Páva Díjas Barackvirág Népdalkör




