
a Mi Lapunk

Májusban a festõi Pula városában
(Horvátország) került megrende-
zésre a 6. Hip Hop Solo Világ-
bajnokság, ahol Varga Dorottya
II. helyezést ért el.
Gratulálunk!

Szatymaz díszpolgára
A képviselõtestület kétévente ün-
nepélyes keretek között, a faluna-
pok rendezvénysorozat alkalmával
adja át a díszpolgári címet annak a
köztiszteletben álló szatymazi pol-
gárnak, akit a lakosság javasol
erre a címre.

folytatás a 3. oldalon…

Értesítjük a Tisztelt
Lakosságot, hogy

2008. július 1. napján 
(kedden)

a Polgármesteri Hivatalban
az ügyfélfogadás szünetel!
Megértésüket köszönjük!

A tartalomból:
2. o. Egy kis múlt

3. o. Önkormányzati közlemények

5. o. Jogszabály változás 

6. o. Intézményi hírek

9. o. Sport hírek
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Tisztelt Olvasóink, Kedves szatymaziak!
"A Mi Lapunk" a mi lapunk; a miénk: szatymaziaké. Nekünk és ró-
lunk szól. A tájékoztatás eszköze és egyben a lakosság fóruma is, e-
zért kérjük Önöket, ha úgy gondolják, megosztanák gondolataikat a
falu lakosságával, írjanak nekünk. (Dózsa György u. 42.;
e-mail: milapunk@szatymaz.hu) 

Itt élek Szatymazon

A fõvárosban megélni nehéz,
ezt mondta a tévé szombaton,

és örültem neki, hogy nem vagyok 
Pesten,

mert én itt élek Szatymazon.

A Lánchíd, vagy a Margit-sziget,és
a pesti utcák vonzanak nagyon,

de lakhelyet azért nem cserélnék,
mert én itt élek Szatymazon.

Régi földmûvesek ivadéka vagyok,
bár soha nem ültem traktoron,

szeretem a mezõt, a rétet,
mert én itt élek Szatymazon.

Pesten utazhatsz metrón,taxin,
én itt biciklin vagy lovon,

vagy akár gyalog, mindegy nekem,
mert én itt élek Szatymazon.

Mifelénk a Szeged az Szöged,
én itt így is mondhatom,

nem ütközik meg senki rajta,
mert én itt élek Szatymazon.

Milyen lenne máshol élni?
Fogas kérdés, nem tudom,

de érzem, ha elmegyek, visszavár-
nak,

Mert én itt élek, Szatymazon.

Kormányos Sándor

Július 12-13-án kerül meg-
rendezésre a 2008. évi 
Õszibarack Fesztivál és

Falunapok
a mûvelõdési házban és

annak "környékén".

Fogatos felvonulás, virág és ter-
mény kiállítás, a gyerekeknek
mindkét napon ugrálóvár.

Kedvcsinálóként álljon itt né-
hány név a fellépõk közül: 

Szombaton (12-én) délután 13
órakor az elmúlt évben nálunk is
nagy sikert aratott Csillogó
Gyöngyszemek együttes nyitó
tánca. 14 órakor elindul a fo-
gatos felvonulás, majd színpadra
lép a Stroke együttes. Idén is
lesz divatbemutató. 18 órától
Rokker Zsolti megmozgatja po-
énjaival a rekeszizmokat. 18.30-
tól Roy és Ádám zenél nekünk,
aztán Balázs Palival mulatunk,
végül a Bibuczi együttes ze-
néjére egy fergeteges utcabállal
zárjuk a napot.

A vasárnapi ünnepi szentmisét
követõen délelõtt a gyerekeké
lesz a terep. 9 órától palacsinta
party, gyermekmûsor és légvár
várja a falu apraját… Déltõl a
Dél-alföldi Nyenyere egylet ze-
nél. Kora délután "megmutatják
magukat" a helyi és a térségi
kulturális csoportok is. 1630-tól a
Hattyúdal színház vásári han-
gulatú elõadását láthatjuk, majd
világzenéjével mediterrán tájakra
repít el minket a Perro Negro.
1830-ra várjuk az Irígy Hó-
naljmirigy tagjait… nincs ke-
gyelem a nevetõizmoknak. Este
nosztalgia diszkó, közben tíz
órától tûzijáték .

Részletek a következõ lapszámban.
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Emlékezés Dankó Pistára
Százötven évvel ezelõtt, amikor

1858-ban, Dankó Istvánné, született
Mijó Rozália, a "homokon", az
egyetlen hivatalos okirat szerint
"Szegedfelsõtanyán", a mai Szaty-
mazon, világrahozta elsõszülött
gyermekét, még álmában sem gon-
dolt arra, hogy valaha majd Szeged
városában, közadakozásból, szobrot
emelnek a fiának. De arra sem gon-
dolt, hogy majd a késõbbi  hamis
"madárjósok", akik nem a jövõt,
hanem a múltat kutatják, majd
megidézik, a gyermek  keresztle-
velébõl hiányzó születési helyet- és
idõt és azt abba, a maguk "regényes"
elképzelésének megfelelõen, belema-
gyarázzák. Mindez nem volna  baj,
de az új "magyarázók" okfejtésébõl
hamar kiszûrhetõ az a, néha tudat
alatt meghúzódó, eléggé el nem ítél-
hetõ gyakorlat, hogy a butaságot a
szegénységhez kötik. Szerintük nem
jól emlékezhettek Dankóék az elsõ
gyermekük születésének idejére, de
fõleg a helyére és utólag, a Mû-
vészeti Lexikonnal és a kortársakkal
szemben, "tudományosan" az "új he-
lyet" meghatározták. Lassan már
nem csak a Dankó Pista születésének
helyet adó házat "ismerik fel", /Mert
szerintük akkor minden anya otthon
szült, ki sem lépett az udvarból,
nehogy a gyermek a kerítésen túl
lássa meg a napvilágot./ hanem a
bölcsõjét is felmutatják. A Szaty-
mazon született gyermek nagyapja
talán még vályogvetõ cigány volt.
Okos ember lehetett, mert fiainak,
hogy könnyebb legyen majd az
életük, és hogy a muzsikus cigányok
életét válasszák, kiváló hegedûket
vásárolt. Így lett a családban Dankó
Pista apja, az idõs Dankó István,
megcsodált olasz hegedûjével, ze-
nész. Nem lehetett túl nagy tehetség,
mert nem örökölte, hanem úgy ta-
nulta, másoktól leste el a hegedülés
bonyolult fortélyát. Amikor munkát
keresett, a cigányzenész bandáknál
nem volt betöltetlen hely, de a szín-
ház kapva-kapott a lehetõségen,
hogy alkalmazza. Nem a "legjöve-
delmezõbb" állást sikerült kifogni
mert mint tudjuk, akkoriban sokszor
még a színészek is nyomorogtak.
Ritkán az is elõfordulhatott, hogy a
színészi szerephez a jelmezt vala-
mely nézõtõl kérték az elõadás ide-
jére kölcsön. A színház csak télen,
legfeljebb 4-5 hónapon keresztül
mûködött, és csak arra az idõre tu-
dott jó esetben fizetni, természetesen
ha volt elegendõ nézõje az elõadá-
soknak. Így nem csoda, hogy Szeged
város színháza is, mint a korabeli
többi, a jegyek és bérletek árából
befolyt összegeken túl, a támogatók,
az adományozók pénzére is kényte-
len volt támaszkodni. A színház az
aránylag rövid színi évad végén,
nyári fizetés nélkül, elbocsájtotta al-
kalmazottait. Ilyenkor, minden ta-

vasszal Dankó Istvánnak is váltania
kellett. Mivel a városi vendéglátó
helyek cigányzenészei között álta-
lában  minden hely be volt töltve,
csak néha lehetett volna valakit ide-
iglenesen helyettesíteni, ezért kény-
telen volt a városhoz közel lévõ ta-
nyák csárdáiban zenéléssel a nyári
szünetet áthidalni, a megélhetést biz-
tosítani. Így szorult ki rendszeresen
a nyári szünetekben a színi évad után
Szatymazra, legtöbbször néhány ze-
nésztársával együtt. 

Az akkori vendéglõk, csárdák és
ivók, élõ zene nélkül egész nap
"süketek" lettek volna. Legalább egy
cimbalom-, vagy egy hegedû hangjá-
nak mindig hallatszani kellett, hogy
a hûsölni, beszélgetni, netán inni
vágyó vendég szívesebben betérjen
és ott jól érezze magát. Az így,
egész napra felfogadott zenész, vagy
zenészek, a csárda tulajdonosától ét-
kezést és szállást /a szénapajtában/
kaptak, bevételt csak a vendégkörtõl
muzsikálhattak össze. /Sok pénz nem
volt a forgalomban, mivel a bért, a
munkadíjat, ekkor még jobbára ter-
mészetben fizették ki. / Mindezt az
"ellátást" Szatymazon kiegészítette
az a  kereset, amit hétvégeken az itt
nyaraló és az ide kilátogató mula-
tozni vágyóktól lehetett összemu-
zsikálni.
Nem csak a csárdák voltak hangosak
különösen szombaton és vasárnap,
hanem az egyre gyarapodó számú
nyaralókban is "vidám élet folyt". A
nyaralókat, villákat birtokló sze-
gediek a különbözõ családi- és egyéb
rendezvényeiket, néha igen nagy lét-
számú meghívott vendégseregtõl
látogatva, akiknek száma olykor a
százat is meghaladta, ott tartották
meg "összevontan", a nyári idõszak-
ban. /A szegedi lakásba annyian nem
fértek volna be./ Ezeken a nívósabb
zenét, legtöbbször a kéznél lévõ és a
színházból "szabadságolt-" és a ren-
dezvényre meghívott zenészek, köz-
tük Dankó István és néhány társa
szolgáltat.
Valamikor az l857-es évben, még a

színházi elõadások megkezdése elõtt,
Dankó István házasságot kötött a
már évszázadok óta szegediként nyil-
vántartott Mijó nevû  cigány család
egyik lányával, Rozáliával. A kö-
vetkezõ télen, amikor a színháznál
hegedülni kellett, addig ifjú fele-
ségével a szülõknél húzták meg
magukat, de amikor azután l858 ta-
vaszán az évad vége újra elérkezett,
István a Szatymazon már jól ismert
helyét gyorsan elfoglalta. Az idõ
javulása mind többeket csalt ki a
városból. Vonzotta a vendégeket az
is, hogy a  gyarapodó nyaralók és
tanyák mellett abban az idõben, már
volt egy kisebb-nagyobb szõlõskert
és vele együtt pince, borral. A ta-
vasz beköszöntével mind nagyobb
lett a csárdák és ivók forgalma. Kü-
lönösen a nyári hétvégek elképzel-
hetetlenek lettek volna Szatymazon,

a mulatozásra csábító cigányzene
nélkül. A melegedõ idõ, az aránylag
biztos "ellátás", a könnyû konyhai
munka, az elsõ utódját váró fiatal-
asszonyt, Mijó Rozáliát, hamarosan
a férje mellé csalogatta. Így azután
nem csoda, hogy elsõszülött gyerme-
két "Pistát", itt, Szatymazon hozta a
világra.

A gyermek megkeresztelése a föl-
sõvárosi ciszterciek-rendjének /tagjai
fehér talárist, fekete skapulárét és
övet viseltek/ templomában történt,
egy hétfõi napon, l858 június l3-án,
Szent Antal napján. Azt el kell mon-
dani, hogy abban az idõben több
mint ötven éven keresztül, minden
Szatymazon született gyermeknek
/l894-ig/ a fölsõvárosi plébánián
szolgáltatták ki a keresztséget, így
más lehetõség a Pista elõtt sem volt.
Azt is nyugodtan állíthatjuk, hogy a
gyermek nagy valószínûséggel nem a
keresztelõ napján, 13-án született,
amit elõléptettek a születés napjává,
hanem korábban. Már akkor sem
volt divat /a nagybeteg gyermekek
kivételével,/ kellõ elõkészület nélkül
keresztelõt tartani.  Maga a hétfõi
nap is beszédes, hogy-hogy a gyer-
mek akkor születik meg, amikor az
apa  "ráér?

A gyermek Dankó Pistát az apja,
születésének elsõ percétõl, muzsi-
kusnak szánta. Ezt a célt szolgálta az
a gyakorlata is, hogy amíg élt /Pista
9 éves apja halálakor./ a nagyob-
bacska, növekvõ gyermeket vitte
magával amikor zenélt, ott volt vele
télen a színházban, nyáron pedig
Szatymazon. Dankó Pista, amikor
gyermekként rácsodálkozik a világ-
ra, ez a zenei kettõs hatás éri. A
színházi- és a népi muzsika. A nép-
dal- és a mûdal határán munkálkodik
a dalköltõ egész életében, úgy halad
a két muzsika között meghúzódó
keskeny mezsgyén, hogy hol az e-
gyik-, hol a másik zenébõl merít töb-
bet- vagy kevesebbet, hol az egyik-
és hol a másik zenét gyarapítja, és
hol az egyik-, hol a másik irányzat
képviselõje dicséri, vagy marasztalja
el. 

A család és benne Pista igazi
tragédiája akkor következik be, a-
mikor apja, idõsebb Dankó István
"átköhögi" magát a másvilágra
/1867/. Csak az olasz hegedû és
négy apró gyermek, a 9 éves leg-
idõsebb Pista fiú és az utána született
három lány maradt az anyjára. Mijó
Rozáliának kellett, némi nagyszülõi
segédlettel, apjuk kiesõ keresetét va-
lamilyen munkával pótolni, és a
négy "apróságot" mellette felnevel-
ni. A kilenc éves Dankó Pistától
ehhez nem sok "segítséget" kapha-
tott. A fiú hamarosan kimaradt az is-
kolából, az anyja szerint hiába fenyí-
tette és zárta be az ólba, "csavargás-
ra" adta a fejét. Mibõl állt a gyer-
mek "csavargása"? A még ismerõs
és rokon zenészek pártfogásában to-
vábbra is elment a színház minden

Helytörténet
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Önkormányzati közlemények

esti elõadására, legtöbbször a késõ
este vetette haza és ilyenkor rendsze-
resen délig aludt, nem volt használ-
ható semmire. Dankó Pista nem csak
a színházi zenélést figyelte meg, ha-
nem magába szívta az elõadás elõ-
készítésének és lebonyolításának né-
hány mozzanatát és fortélyát is. Ál-
mában sem gondolt még akkor arra,
hogy valamikor dalszerzõ lesz, szín-
házat, elõadást, komédiát akart már
gyermek fejjel "csinálni", rendezni.
Ez a gyermeki "álma" azután soha
nyugton nem hagyta, állandóan min-
den idegszálával arra törekedett,
hogy komédiát, elõadást,színházat
"csináljon", hogy társulatot hozzon
össze, és az általa szervezett "elõ-
adások" sikeresek legyenek. Köz-
ben, csak úgy "mellesleg" ez idõ a-
latt a szerepekhez, az új nóták száza-
it pengette ki élete során hegedû-
jébõl.

Ahogy véletlennek tekinthetõ Dan-
kó Pista születésének helye, úgy már
nagyon tudatos volt a gyermeknek az
a törekvése, hogy oda iparkodjon, a-
hol apját is ismerték és becsülték. A
kamaszodó gyermek hamarosan tár-
saiból egy zenélgetõ bandát szervez
és megjelenik velük Szatymazon. De
az "álma" nem sokáig hagyja nyug-
ton. És azután egyre-másra szervezi
és rendezi meg a szatymazi közön-
ségnek, hol a vendéglõk helyisé-
geiben, hol a szabadban, kezdetleges
"mûsorát", a hosszabb-rövidebb nó-
tákkal tûzdelt nevetséges vígjátékát.
Itt Szatymazon bontakozik ki Dankó
nótaszerzõi tulajdonsága. Nagy te-
hetség volt, a tehetség azonban nála
hihetetlen szorgalommal is járt, a
kettõ együtt hozta számára a hírne-
vet. Nem csak a nappalokat, de sok-
szor az éjszakákat is a dalok kom-
ponálására fordította. Dalaiból gyak-
ran a puszta madarainak hangja is

kihallatszik, a hegedû, a harangszó
mellett. A korabeli szatymazi közön-
ség olyan emberekbõl állott, akik
szerint "nem a harangozó zenél a
legmagasabb szinten". A nóták jó ré-
szét legfeljebb egy-két hegedûvel kí-
sérték és legalább ketten, tercelve /
az alaphangtól számított harmadik
hangon is/ adták elõ. Ez a korabeli
éneklési mód még az l950-es évek-
ben is divatos volt Szatymazon. Dan-
kó Pistát, ha nem szerez annyi nótát,
talán most mint kiváló zenészt ünne-
pelnénk. Amikor már társulatával
járta az országot, hegedûszólójával
mindig nagy hatást ért el, a közönség
szeme gyakran átnedvesedett. Az
emberi bánat és szomorúság meg-
foghatatlan szépsége, az amit csak a
zene tud igazán visszaadni, a hege-
dûjébõl mint forrásból a viz, bugyo-
gott ki. A korabeli hallgatóság között
meghúzódó írással foglalkozó embe-
rekre is olyan hatással volt, hogy tol-
luk "szárazon" nem maradt. Pedig
zenészi pályája "nehezen" indult.
Még gyerek, amikor az apja, aki elõ-
ször hegedülni tanította, elhunyt. E-
gyedüli fiúként a sokak által megcso-
dált olasz hegedûjét megörökölte.
Nemsokára Erdélyi Náci világhírû
prímás / aki még a Fehér Házban is
muzsikált/, a család jóbarátja, pró-
bálta hegedülésre fogni a Pista gye-
reket, de hamar elzavarta azzal,
hogy kár veszõdni vele, nem lesz be-
lõle soha muzsikus. Amikor Dankó
Pista kamaszként Szatymazra kike-
rült, elsõsorban idõs Báló István
vendéglõs, aki maga is hegedült, is-
merte fel benne  a meghúzódó tehet-
séget. A Báló -féle kimérõbe, kez-
detben csak az apjára való tekintettel
fogadta be bandájával Pistát a tulaj-
donos, de késõbb már ragaszkodott
hozzá. Hiába mondta oly gyakran
Dékány Veronika férjének, a foga-

dósnak: "-Küld már innen haza ezt a
cigánygyereket!-"  nem volt foganat-
ja. Olyankor a "gyerek" maraszta-
lását a különös és érdekes, de hatá-
sos hegedülésével indokolta. Így a-
zután nem csoda, hogy az elsõ új
cipõjét  és új ruháját is, ami nagy szó
volt még akkor, és amit Dankó Pista
egész életében emlegetett, Báló Ist-
ván vette. Az ifjú  zenész, nem úgy
mint az apja, inkább koplalt, de pén-
zért nem hegedült. De élete során
bárhol, amikor szerzett dalaiból min-
den elõzetes felkészülés nélkül rög-
tönözni /improvizálni/ kezdett,  "-
szem nem maradt szárazon-."

Most, amikor Dankó Pista szüle-
tésének százötvenedik évfordulóján
a kiváló nótaszerzõre, a káprázatos
tehetségû hegedûmûvészre, és a mû-
kedvelõ elõadások szorgos rendezõ-
jére, életének néhány mozzanatának
felelevenítésével visszagondolunk,
nem felejthetjük el azt a tényt, hogy
Dankó Pista milyen erõsen kötõdött
és ragaszkodott születésének és elsõ
sikereinek helyéhez, a hajdani Fölsõ-
tanyához, a mai Szatymazhoz. Itt
serdült felnõtté, innen választotta é-
lete párját. Nem csak a gondolata
járt "haza", de itt volt még utoljára
a halála elõtti nyáron is, amikor az
új Vasút utcai Báló -féle vendéglõ
elõtt lévõ akácfának támaszkodva a
fényképész megörökítette. Szatyma-
zon, a kultúrház bejárata mellett a
falon lett elhelyezve, a Lapis András
szobrászmûvész által alkotott dom-
bormû, amely nem csak emlékezteti
az utókort arra, hogy Dankó Pista
milyen erõsen kötõdött e tájhoz, de a
felnövekvõ nemzedéknek hirdeti a
tehetség és a szorgalom találkozásá-
ból fakadó nehéz, de sikeres életet
is.

Pálmai József

Tisztelt szatymazi Lakosok!
Kétévente ünnepélyes keretek között, a falunapok rendezvénysorozat alkalmával kerül átadásra a díszpolgári cím
annak a köztiszteletben álló szatymazi polgárnak, akit a lakosság javaslatára a képviselõtestület e cím adományo-

zásával kitüntet.
Ez évben a július 12-13-án tartandó falunapok keretében a képviselõtestület nevében adom át e megtisztelõ címmel

járó emlékplakettet és oklevelet az Önök által javasolt személynek. 
A képviselõtestület által alkotott rendelet alapján a díszpolgári cím adományozására bárki tehet írásban javaslatot,

mely javaslathoz a képviselõtestület megválasztott tagjai legalább egynegyedének ajánlása is szükséges.
Kérem Önöket, hogy tegyenek javaslatot arra a személyre, aki településünkért végzett munkája alapján méltó a

díszpolgári cím viselésére. 
Javaslataikat írásban tehetik meg 2008. június 30. napjáig, melyet az önkormányzat titkárságán adhatnak le.

dr. Kormányos László
polgármester

Falugazdász közlendõi
Tájékoztatás!

A falugazdász június, július, augusztus hónapokban szerdai napokon 7.30-tól 16.00-ig tart fogadóórát.

Szarvasmarha tartók Figyelem!
Az anyatehén tartáshoz kötött támogatás beadási határideje 2008. június 1-jétõl 2008. július 31-ig

Az igénylés feltételei az elõzõ évivel azonosak.



Szépül a falu
Bizonyára mindenki látta már, hogy a Kossuth utcán több helyen muskátlival beültetett virágkonténereket

helyeztünk ki. Kérjük a tisztelt ingatlantulajdonosokat, vállalkozókat, szépítsék környezetüket, és csatlakozzanak a
település virágosításához, parkosításához. Az önkormányzat nevében ezúton fejezem ki köszönetem Csillagvári

Gusztáv vállalkozónak, aki 40.000 Ft értékû virággal hozzájárult a falu szépítéséhez. 
Dr. Kormányos László

Polgármester
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Szatymaz Község Képviselõtestülete
2008. május 21. napján tartotta rendes
ülését. Dr. Kormányos László pol-
gármester - napirend elõtt - beszámolt a
képviselõtestület tagjai részére a zárt
ülésen hozott, illetve a lejárt határidejû
határozatokról és a két ülés között eltelt
idõszakban végzett munkájáról.

Elsõ napirendi pont keretében a község
közbiztonsági helyzetérõl szóló beszá-
molót hallgatta meg és fogadta el a
képviselõtestület. A képviselõtestületi
ülésen részt vett Kónya Zsolt közlekedési
osztályvezetõ és Jaksa István sándorfalvi
õrsparancsnok. A beszámolóból kiderült,
hogy a környezõ településekhez képest
Szatymazon a legmagasabb az elkövetett
bûncselekmények száma, melyek fõleg
vagyon elleni bûncselekményekbõl tevõd-
nek össze. 
Sajnálatos módon a községben - fõleg
hétvégén - egyre több a rongálások
száma, illetve a fiatalok randalírozása.

Második napirendi pont keretében a
Polgárõr Egyesület munkájáról Minyó
Zoltán számolt be.  2008. április 1. óta a
külterületen élõ idõs egyedülálló gondo-
zottaknál jelzõrendszer mûködik, mely
munkaidõben a tanyagondnoki szolgálat
munkatársainál jelez, délután 16 óra és
reggel 8 óra között pedig a polgárõrség
fogadja a jelzéseket. Péntek délután 16

órától hétfõ reggel 8 óráig szintén a pol-
gárõrség van ügyeletben. 
A beszámolót a képviselõtestület egy-
hangúlag elfogadta. 

Harmadik napirendi pont keretében
beszámolt a Szélmalom Kábeltévé Zrt a
kábeltévé üzemeltetési tapasztalatairól. A
képviselõtestületi ülésen Tímár Lajos és
Ballai Ferenc a Szélmalom Kábeltévé Zrt.
munkatársai is részt vettek.  
A kábeltévé üzemeltetõ részérõl Ballai
Ferenc elmondta, hogy a közelmúltban
reprezentatív felmérést végeztek az elõ-
fizetõk 10 %- ánál . Internet szolgáltatást
csak a hálózat felújításával tudnának biz-
tosítani a lakosság részére. 
Jelenleg 21 csatorna érhetõ el a hálóza-
ton. A lakosság körében azonban igény
merült fel csatornabõvítésre is. 
Sajnos a kábeltévé hálózat rossz mûszaki
állapota miatt gyakoriak az adáskimaradá-
sok, a napi rendszerességgel elõforduló
hibák, melyek miatt egy év alatt 6%-kal
csökkent az elõfizetõk száma. 
A hálózat mûszaki korszerûsítése nem
halogatható, ezért a képviselõtestület
rövidesen foglalkozni fog ezzel a témá-
val.

Negyedik napirendi pont keretében
tájékoztatót hallgattak meg a Szatymazi
Napok elõkészületeirõl. Az idén

motocross verseny nem lesz, azonban
több vendégmûvész fog fellépni a ren-
dezvényen. 
A negyedik napirendi pont keretében a
képviselõtestület megtárgyalta és elfogad-
ta a falugyûlés vitaanyagát és módosította
az önkormányzat 2008. évi költségvetési
rendeletét. 

Elõterjesztések napirendi pont keretében
megtárgyalták és elfogadták a Mesevár
Családi Napközi beszámolóját. A családi
napközi hét férõhellyel mûködik, az
elmúlt idõszakban mintegy 41 gyermek
ellátását és felügyeletét oldották meg.
Csúri Gábor a feladatellátást eddig szo-
ciális vállalkozóként végezte, azonban a
továbbiakban egyesületi formában -
Szatymazi Gyermekekért Közhasznú
Egyesületként - kívánja mûködtetni a
családi napközit.  Ennek alapján az ön-
kormányzat és a családi napközi közötti
ellátási szerzõdés módosításra került. A
képviselõtestület döntött arról is, hogy az
egyesületet 350 ezer forint összeggel
támogatja. 

Döntött a képviselõtestület arról, hogy
pályázatot nyújt be a belterületi csapadék
elvezetésének megoldására.  A beruházás
összege mintegy 60 millió forint, melyhez
az önkormányzatnak 10 %-os - 6 millió
forintos - önerõt kell biztosítania.

A falugyûlésrõl röviden

A falugyûlésre 2008. május 22-én 18
órakor a Dankó Pista Mûvelõdési Ház
nagytermében került sor. 

A megjelent lakosok a polgármester
beszámolóját hallgathatták meg, majd
kérdéseket lehetett feltenni. A kérdé-
seket, illetve az arra adott válaszokatt az
alábbiakban ismertetjük: 
-A Mi lapunk helyi újság sokat fejlõdött
az utóbbi idõben, de még nem az igazi.
Mennyibe kerül ez a lap az önkormány-
zatnak?
Az újságban a falu életérõl, a képviselõ-
testületi döntésekrõl többet és részlete-
sebben kellene írni. 
A falugyûlési meghívót ki kellett volna
rakni az újság elejére, valószínûleg so-
kan nem értesülhettek róla, mert kevesen
jelentek meg.
Javaslat az újság fõszerkesztõjének, hogy

nyissanak egy olyan oldalt, ahová bárki,
bármilyen véleményt beírhat, pld. olva-
sóink írták címmel. 
Dr.Kormányos László:
-A Mi Lapunk helyi újság havi 90 e Ft-
ba kerül az önkormányzatnak. Ebben az
összegben csak az újság technikai díjai
(tördelési, nyomdai díjai) szerepelnek. A
szerkesztõbizottság tagjai nem kapnak
anyagi kuttatást.
A falugyûlési meghívót valóban a címla-
pon kellett volna megjelentetni, erre a
késõbbiekben oda fognak figyelni. A fa-
lugyûlés idõpontjának a jövõben a május
hónapot tartanám ideálisnak.
-A kábeltévé mûszaki állapota kritikán
aluli. A kábeltévé rendszert minél elõbb
el kell adni. Fejlesztések, csatornabõví-
tések szükségesek, még akkor is, ha az
elõfizetõknek többet kell fizetni érte. Az
eladásra pályázatot kellene kiírnia az ön-
kormányzatnak, illetve külsõs segítséget
kellene igénybe venni, ha nem tudnak ve-
le mit kezdeni. 
K.L:.-A kábeltévé témaköre a közel-
jövõben a képviselõtestület elé fog kerül-
ni, megpróbálják megoldani a mostani
lehetetlen helyzetet.
-A csapadékvíz elvezetés nincs megoldva.
A Hunyadi-Jókai sarkán az áteresz ala-
csonyan van, ami napi karbantartást
igényel.
K.L:-Csapadékvíznél megoldására pályá-
zatot ad be az önkormányzat, melynek

elkészítése jelenleg folyamatban van.
-Szatymaz községnek is csatlakozni kelle-
ne a monoki polgármester ötletéhez. Szo-
ciális segélyben csak az a személy ré-
szesüljön, aki közmunkán vesz részt.
K.L:Véleményem szerint a monoki kez-
deményezés még nem forrta ki magát, de
amennyiben több önkormányzat is csatla-
kozik, Szatymaz is csatlakozni fog. 
-A foghíjtelkek beépítésére több figyelmet
kellene szentelnie az önkormányzatnak.
Szorgalmazni kellene azok beépítését,
illetve a gaztalanítást. 
K.L:A foghíjtelkek problémáját telekadó
bevezetésével próbáljuk megoldani. A
telekadó csak a beépítetlen telkekre vo-
natkozna.
-Indokolt lenne az útjavítás a Jókai, Hu-
nyadi és a Kis utcákban.
K.L:Az útjavítást közhasznú munkások-
kal és az önkormányzat tulajdonában álló
gléderrel folyamatosan javítjuk. A Jókai,
Hunyadi és Kiss utcákat ellenõrizni fog-
juk. 
-A szennyvíz pályázat hogyan áll, mikor
valósulhat meg Szatymazon? A pletykák
szerint Szatymaz már nem Sándorfalvá-
val közösen pályázik.
K.L:A szennyvízberuházásnál Szatymaz
és Sándorfalva közösen pályázik, nem
váltunk szét, várhatóan a másik négy te-
lepülésrõl válunk majd le. A következõ
pályázat elbírálása június hónapban lesz. 
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Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
24/2008. (IV. 29). számú rendeletével módosította az
építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási
és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról szó-
ló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendeletet. 
A módosítás a bejelentés alapján, illetve bejelentés és é-
pítési engedély nélkül fóliasátor építésére vonatkozó épí-
tési tevékenységekre vonatkozik. A régió területén jel-
lemzõen jelentõs számú lakosságot érintõ változásról van
szó, ezért fontos az építésügyi hatósági ügyintézõk fi-
gyelmét felhívni a módosításra. 
A rendelet 1. számú mellékletének második fejezete, a-
mely a bejelentés alapján végezhetõ építési tevékeny-
ségekrõl szól (az I. és III. fejezetben foglaltak kivételé-
vel), kiegészült az alábbiakkal: 
Bejelentés alapján végezhetõ a fóliasátor építése 
a.) beépítésre nem szánt területen - a mezõgazdasági te-
rület kivételével - méretkorlát nélkül, amennyiben nem
idényjellegû (állandó, több mint hat hónapra felállított), 

b.) beépítésre szánt területen, ha nem idényjellegû (ál-
landó, több mint 6 hónapra felállított), vagy az 500 m2

bruttó alapterületet meghaladó vagy 7,0 m-es építmény-
magasságnál nagyobb méretû. 

A rendelet 1. számú mellékletének III. fejezete, amely a
bejelentés és építési engedély nélkül végezhetõ építési te-
vékenységekrõl szól, kiegészült az alábbival: 
Nem kell bejelentés és építési engedély fóliasátor építé-
séhez, amennyiben 
a.) beépítésre nem szánt területen belül mezõgazdasági
területen idõ- és méretkorlát nélkül, egyéb övezetben
idényjelleggel (nem állandó, legfeljebb 6 hónapra felál-
lított), méretkorlát nélkül, 

b.) beépítésre szánt területen 

o idényjelleggel (nem állandó, legfeljebb 6 hónapra
felállított), és bruttó 500 m2 vagy annál kisebb alap-
területû és 7,0 m vagy annál kisebb építménymagasságú, 

o ha nem idényjellegû (állandó, 6 hónapnál hosszabb i-
dõre felállított) és 3,0 m vagy annál kisebb építményma-
gasságú. 

A módosítás érinti a bejelentési eljáráshoz kötött építési
tevékenységek egy részénél a benyújtandó mûszaki
dokumentációk tartalmát is, erre a tervezõknek kell
figyelni. 
Fontos tudni, hogy a beépítésre szánt terület nem azonos
a belterülettel, a beépítésre nem szánt terület pedig nem
azonos a külterülettel. Ezeket a fogalmakat az épített
környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény (Étv.) 2. §-a tartalmazza. (Beépítésre
nem szánt terület: a település közigazgatási területének a
zöldterületi, a közlekedési, a mezõgazdasági, az erdõ-
mûvelési, illetõleg az egyéb célra szolgáló része. Beépí-
tésre szánt terület: a település közigazgatási területének
a beépített, illetve a további beépítés céljára szolgáló te-
rületrésze. Belterület: a település közigazgatási területé-
nek - jellemzõen a település történetileg kialakult, elsõ-
sorban összefüggõ, beépített, illetõleg beépítésre szánt
területeket tartalmazó - kijelölt része. Külterület: a tele-
pülés közigazgatási területének belterületnek nem minõ-
sülõ, elsõsorban mezõgazdasági, erdõmûvelési, illetõleg
különleges (pl. bánya, vízmeder, hulladéktelep) célra
szolgáló része.)

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2008. július 1-jétõl a Szatymaz Községi Önkor-
mányzat számlavezetõje a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
Sorszám Számla neve KHB

Giro szám
1 Községi Önkormányzat Költségvetési Elszámolási Számla 10402142-50495355-55501004

belvízhitel törlesztés
kamatmentes hitel visszafizetése
igazgatási szolgáltatási díj
lakbér
közterület használat
bérleti díj
sírhely
tovább számlázott szolgáltatások
vízrákötés
haszonbérleti díj

2 Önkormányzati lakás-, lakbér árbevétel elszámolási számla 10402142-50495355-55501011
lakbér (Ady E. u. 34/A-H)
lakbér (Kossuth u. 10/A-B)

3 Társadalmi összefogással megvalósuló közmûfejlesztés lebonyolítási
számla 10402142-50495355-55501028

új közmû hálózat kiépítése (járdaépítés, útépítés, vízhálózat építés)
4 Kábeltelevízió számla 10402142-50495355-55501035
5 Egyéb elkülönített elszámolási számla 10402142-50495355-55501176

telek vételára

Adókhoz  kapcsolódó számlák
6 Magánszemélyek kommunális adója 10402142-50495355-55501042
7 Vállalkozók kommunális adója 10402142-50495355-55501059
8 Idegenforgalmi adó vendégéjszaka után 10402142-50495355-55501066
9 Szatymaz Község Eljárási Illeték 10402142-50495355-55501073
10 Iparûzési adó beszedési számla 10402142-50495355-55501080
11 Bírság és önellenõrzési pótlék számla 10402142-50495355-55501097
12 Adó késedelmi pótlék bevételi számla 10402142-50495355-55501107
13 Idegen bevételek elszámolási számla 10402142-50495355-55501114
14 Termõföld bérbeadásából származó jövedelem adója 10402142-50495355-55501145
15 Egyéb bevételek elszámolási számla 10402142-50495355-55501152
16 Gépjármûadó beszedési számla 10402142-50495355-55501169

2008. JÚLIUS 1-JÉTÕL A KORÁBBAN KIADOTT CSEKKEK ÉRVÉNYTELENEK!

Tájékoztató a fóliasátor építésére vonatkozó szabályozás változásáról 
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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

Társastánc
Minden csütörtök 1700-1900 óráig
Helye : Mûvelõdési Ház
Vezeti : Zsilák Zsuzsanna

Kondi terem
Hétfõtõl péntekig 0730-1900

Óvodai hírek
Ismét eltelt egy tanév.
Hamarosan elbúcsúzunk 43 kisgyermek-
tõl, akiket három, illetve négy évvel
ezelõtt bízott ránk az a szorongó éde-
sanya, aki talán számtalanszor feltette
magának azt a kérdést, hogy:
- Jól döntöttünk-e?
Reméljük, hogy az elmúlt évek alatt ezek
az édesanyák megnyugvó szívvel jelent-
hetik ki, hogy:- Igen, jól döntöttünk!
Három - négy, éven át fogtuk a kezüket,
kísértük át, fedeztük fel az ismeretlen vi-
lágát együtt kézen fogva. Leltünk cso-
dákra, s számtalan kérdésre találtunk vá-
laszokat.
Csodálatos évek teltek így el. A közösen
eltöltött évek alatt, a kisdedekbõl iskola-
érett gyermekek váltak, akik hamarosan
kilépnek az óvoda békés, nyugodt szige-
térõl, s belépnek az iskola csodákkal teli
világába.
Elengedjük a kezüket, de nem hagyjuk
magukra õket, hiszen a tanító nénik foly-
tatják majd azt, amit mi elkezdtünk.
Fogják majd a gyermekek kezét továbbra
is, és vezetik õket a tudományok világá-
ba.
2008. június 07-én, szombaton fél kilenc-
tõl mutatkoztak be az SZKTT
Közoktatási Intézménye Szatymazi
Óvoda - középsõ és nagy csoportosai,
akik színes, mosolyt csalogató kis
mûsorukkal köszöntek el az idei tanévtõl.

Az óvoda nyitva tartása a nyári szünetben
nem változik. Takarítás miatt az óvoda
augusztus 01- tõl zárva lesz!
Nyitás: augusztus 25-én!
Az óvoda elérhetõsége kibõvült. Infor-
mációkhoz juthatnak a kedves érdeklõdõk
a "Mi Óvodánk Alapítvány Szatymaz"
honlapján,- a www.miovink.hu  - web
oldalon.

A ballagó ovisok névsora:
Katica csoport:
Csáki Imre
Darázs Dominik
Gémes Kitti
Hegedûs Henrietta
Király Diána
Kura Domonkos
Lakatos Enikõ
Takács Patrik
Tóth Gergely
Mókus csoport:
Becsei Ádám
Csehó Martin
Csúri Liliána
Farkas Martin
Farkas Richárd
Kiss Cintia
Kiss Dorina
Kiss György
Kopasz László
Lippai Petra
Náczi Kitti
Német István

Méhecske csoport:
Balog Tamás
Bozsics Tímea
Dévits Dániel
Hódi Gergõ
Kormányos Ádám
Kormányos Gergõ
Kormányos Patrik
Kovács Balázs
Kovács Máté
Koza Dávid
Maróti Nikolett
Mészáros Tamás
Molnár Éva
Nagy László
Nickmann Ádám
Nyeste Borbála
Orosz Petra
Pölös Helga
Toldi Brigitta
Tóth Milán Ferenc
Vajda Dávid
Vékás Mihaéla

Óvodánkból

Könyvajánló helyett
Végérvényesen megérkezett a nyári szünet gyermekeink nagy örömére. Több
mint két hónapjuk van az ifjaknak, hogy kikapcsolódjanak, feltöltõdjenek, hogy
azután szeptemberben újult erõvel kezdhessék meg a következõ tanévet. Bizto-
san akad olyan, aki az egész "szabadságát" nyaralással tölti, vagy a "messzi
mamánál"…de hosszú a nyár és nekünk szülõknek nagyon fontos, hogy a
gyerekek tartalmasan töltsék el ezt az idõt. Ezért gondoltuk azt, hogy a
Könyvtár mögötti hatalmas nyárfa alatt- a hûvösön barkácsolhatnánk, beszél-
gethetnénk, megismerkedhetnénk különbözõ kézmûves technikákkal (például
kavicsfestés, decoupage), aki elfáradt olvasgathatna, a kicsik képes könyvet
nézegetnének. A fentiekbõl látható, hogy nem csak az iskolásokat várjuk sze-
retettel, hanem a kistesókat, anyukákat, meg mindenkit. A tervek szerint a kö-
vetkezõ idõpontokban történne mindez:

Június 27.(péntek) délelõtt,
júl. 4. (péntek) délelõtt,
A többit majd meglátjuk…
Az óvodás és kisebb korosztályt mindenképpen felnõtt kísérettel kérjük…az
iskolásokat már el lehet engedni egy kis elemózsiával .
Találkozzunk a könyvtárban!

Feketéné Bárkányi Ilona

Dankó Pista Mûvelõdési Ház és Könyvtár

Intézmény bõvítés
A Mûvelõdési Ház egykori mozigépházában kialakításra került egy új közösségi tér. A 2007-ben megjelent köz-
kincs pályázaton nyert támogatás felhasználásával sikerült megoldanunk azt a helyhiányt, mely az elmúlt években
folyamatosan jelentkezett intézményünkben. Kialakításánál fontos szempont volt, hogy akár mûvészeti csoportok,
elõadások, képzések civil szervezetek összejövetelei is megvalósulhassanak ebben a térben.  
A két és félmilliós projekt eredményeképp több rendezvénynek, foglalkozásnak, képzésnek, tudunk otthont biztosí-
tani, hiszen így akár párhuzamosan egymást nem zavarva zajlanak majd a rendezvények, programok. 

Dankó Pista Mûvelõdési Ház
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Mátyás megkoronázásának 550.
évfordulójára rendezett vetélkedõ

A tavaszi szünet után hirdettünk ver-
senyt a felsõ tagozatosoknak a rene-
szánsz éve alkalmából. 25 csapat ne-
vezett szebbnél szebb pályamunkák-
kal, amelyben zenei, irodalmi, tör-
ténelmi ismeretek mellett a korabeli
gasztronómiát is ismerni kellett.
Természetesen a címerkészítés is a

feladatok között szerepelt. A döntõ-
be a 10 legjobb csapat jutott, mely-
nek megrendezésére május 21-én
került sor. Itt már a lovagi erények
"bemutatása" is napirenden volt- a
királylányért kellett kötélre mászniuk
a versenyzõknek. A gyerekek bele-
kóstolhattak a reneszánsz tánc külön-
leges hangulatába. A verseny végén
a fiúkat lovaggá ütötték, a lányokat
udvarhölggyé fogadták Mátyás ki-
rály utódai.
Köszönjük a támogatóknak a kedves
ajándékokat, az önkormányzattól ka-
pott ismertetõket, a Mozaik Kiadótól
kapott könyveket.
A verseny szervezõi, akik Mátyás
utódai  

Mátyás megkoronázásának 550.
évfordulója

Nagyon jó és érdekes volt a vetél-
kedõ. Nekünk az tetszett a legjob-
ban, amikor elõ kellett adni a projek-
teket, de a többi feladat is nagyon jó
volt. Mivel a reneszánsz korhoz kap-
csolódtak, volt olyan feladat is, a-

melyben egy kötélen lógó királylányt
kellett megmenteni. Egy csomó jó
feladat volt még ezeken kí-vül, de
azok inkább írásbeliek vol-tak. Mi
nagyon jól éreztük magun-kat.
Nagyon színvonalas és szoros volt a
verseny. A második helyen lan-
doltunk.

az UDVARHÖLGYEK , 6.b

Alsós gyereknap 

Június negyedikén a Simsay iskola és
a focipálya adott helyet az alsósok
gyereknapi kavalkádjának, ahol a ne-
bulók próbára tehették ügyességüket,
kitartásukat, megismerkedhettek a
nemezeléssel. A sportpályán a kö-
vetkezõ ügyességi játékok várták a
lelkes gyerekeket: zsákbanfutás, ta-
licskatolás, kötélhúzás, gólyalába-
zás. A feladatok teljesítésében a szü-
lõk segítettek (Kovács Sándor, Csúri
Gábor, Vágó István, Tiszavölgyi Ro-
land).
Az iskola udvarán aszfaltrajz-ver-
senyt rendeztünk, a hosszú kerítést
pedig kreppapír-képekkel díszítették
a gyerekek.
A nap zárásaként Rácz Laci bácsi
látta vendégül a résztvevõket egy-
egy palacsintára. 
Köszönjük a segítséget a szülõknek

(Pappné Krisztának, Sinkovics Ka-
millának, Palotásné Melindának).

Gyermeknap a felsõsöknél

Június negyedikén a Diákönkor-
mányzat szervezésében egy vidám
délelõttöt töltöttünk együtt.  Külön-
bözõ állomásokon elméleti és gya-
korlati, ügyességi feladatokat oldot-
tak meg a csoportok. A kemény küz-
delem legkiválóbbjait tortával jutal-
maztuk.

A nyolcadik osztályos diákok egy
mozgalmas szombat délutánt töltöt-
tek el a "kiserdõ" melleti szabadidõ
központban. Ügyességi, szellemi fe-
ladatokban tehették próbára bátor-
ságukat és elméjük pallérozott-

ságát…volt ott kötélhúzás, számhá-

ború…finom bográcsos vacsora. Az
éjszakába nyúló mulatozás után jól-
esett a vasárnapi alvás…..

Angol nyelvi munkaközösség hírei

A deszki SZKTT Zoltánfy
Iskolában megrendezett angol nyelvi
szövegértési versenyen elért ered-
ményeink:
5.oszt.: Prágai Benedek -5. hely
6.oszt.: Kordás Petra -7. hely
7.oszt.: Bodó Erika -6. hely

Tóth Melinda -10. hely
Smit Patrik -13. hely

8.oszt. Varga Roland -8. hely
Vidács Krisztina -9. hely
Kónya Viktória -10. hely

Iskolánkból
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SZATYMAZDAKAR
Nem olyan hosszú és nem olyan híres, mint a
Párizs-Dakar Rallye, de a miénk.
Akik eljöttek ide hozzánk versenyezni azok,

mind nagyon jól érezték magukat és majd’
minden résztvevõ ajándékot is kapott. A nap-
esti legjellemzõbb kérdés az volt: mikor lesz
a következõ Dakar? Miért is?
Mert volt egy ötlet, amit jónak látott Polgár-
mesterünk, és rögtön mellénk állította Sán-
dorfalva elöljáróját is. Kezdett valósággá válni
az elképzelés, hogy várhatóan nagyobb terve-
ket is szõhetünk a verseny köré. Így született
meg a sándorfalvi -reggeli- Széchenyi utcában
történõ gyülekezõ, gépátvétel, egyben a gépek
kiállítása is. Majd az azt követõ közös kivo-
nulás a szatymazi területre.
A tervek egyre inkább elõkészületté és izgal-
makká váltak, ahogy a szatymazi vállalkozók
és magánemberek egyre többen támogatásukat
nyújtották a rendezvényhez.
Olyannyira, hogy a IV. kerületben lévõ ho-
mokbányánál külön pálya nyomvonalat alakí-
tott ki és az engedélyek után járt a bányatulaj-
donos Kordás Pál. Ezzel lehetõvé vált a né-
zõk részére, hogy egy helyrõl több mindent is
láthattak.
Volt is látnivaló, hiszen a két quad motoroson
kívül 20 személyautó is porolt elõttük egész
nap. A versenyzõk közül három szatymazi is
volt, akik végig teljesítették a verseny távját.
A környezõ településekrõl, így Sándorfal-
váról, Dócról, Balástyáról, Algyõrõl, Kiste-
lekrõl Hmvhelyrõl, Szegedrõl, Bordányból
érkeztek hozzánk versenyzõpárosok.
Ezek az emberek kivétel nélkül egész nap azt
tették, amit legjobban szerettek és úgy, ahogy
legjobban tudták, közben megküzdve az ele-
mekkel. Azért bármilyen nehézségeik is adód-
tak a nap folyamán az, mégsem keserítette el

õket és a jókedv a jó hangulat megmaradt.
Amit a versenyközpontban felállított büfésát-
rak mellett elhangzott, rögtönzött élménybe-
számolók támasztottak alá.
A déltõl kb.1700 óráig tartó versenyben, két-
percenként egymás után induló színes jármû-
vek sok nézõ számára adtak fotóalapot az al-
bumaikba. Akkor is kattogtak a gépek, ami-
kor a traktorok húzták ki a kocsikat, egymás
után hármat is a vendégmarasztaló szatymazi
homokcsapdából. Vagy mikor az Opel ék-
szíját, helyettesítõ harisnyanadrágot kötötték
össze a cél érdekében. A Telin TV. munka-
társai meg is örökítették õket. A Rádió-7 pe-
dig élõ kapcsolatban tudósított az esemé-
nyekrõl. Ez nagyszerû dolog, hiszen Szaty-
mazon folyó eseményekrõl kaphatott informá-
ciót a környék lakossága. Aki most nem volt
ott, az õsszel még bepótolhatja, mert október-
ben ismét lesz Szatymazdakar. Azért is mivel
sikeres, jól szervezett  és színvonalas versenyt
sikerült létrehozni. A Sándorfalvi Polgármes-
ter Úr dicsérõ szavai után a díjkiosztót kö-
vetõen többektõl hallhattuk a nagy kérdést:"
mikor lesz a következõ Dakar?"
Ahhoz azonban, hogy újra létrejöhessen, a V-
8 Autó sportegyesület szervezése mellett lega-
lább olyan jó támogatókra lesz szükség, mint
az erre az alkalomra bennünket segítõk:
Szatymaz Község Önkormányzata karöltve
Sándorfalva Város Önkormányzatával, Kor-
dás Pál a II-es gyorsasági pályával, Kiss
Csaba és Makra Zoltán erõs traktorjaikkal,
Juhász Jani és Rajmund a Gumis sportszere-
tetükkel, Budai Sanyi az olajakat, Bakos Józsi
a vizet öntögette, A T hús 2000 BT az ebéd-
hez a húst, Hodács Pék KFT pedig a kalácsot
szervírozta. Becsei Józsi a Ladásokat díjazta,
A postakocsi Csárda a vendégei figyelmét
hívta fel a versenyre, A finom kávékat a Cso-

csó Sörözõbõl ihattuk, 1000 aprósággal a Kó-
nya vasbolt szervizelt, Becsei Feri a terep-
járójával vitte körbe a videósokat, A SZAFT-
os fiatalok az utak lezárását biztosították.
És õk mind hozzájárultak ahhoz, hogy a célba
érkezett versenyzõk részére eredményt hirdet-
hettünk a következõképpen:
Széria kategória 1400 ccm. Alatt…
I. Jochim Zsolt-Soos Brigitta Renault 5
Hmvhely
II. GuLyás János-Nyalesznyák Miklós Lada
Sándorfalva
1400 ccm. Felett…
I. Dószegi László-Nagy Gábor Lada
Hmvhely
Épített kat. 1500 ccm. Alatt…
I Barta Zsolt- Barta Szabolcs Opel Hmvhely
II. Jovány Gyula- Hortobágyi Tamás Opel
Hmvhely
III. Medvecz Gábor-Kele István Lada Szeged
1500 cmm  Felett..
I. Majzik Dániel- Majzik Péter Lada Sándor-
falva
II. Várszegi Zoltán- Várszegi Ádám Lada Al-
gyõ
III. Balázs András Lada Hmvhely
2000ccm Felett…
I. Takó János-Dobó Bettina Lancia Dóc
QUAD kat.
I. Bodrogi Norbert Hmvhely
II. Gerlach Gábor Szatymaz
Akik pedig nem szerepeltek a top listán ,Õk
biztos sok tapasztalattal és annál nagyobb
gyõzni akarással térnek majd vissza hozzánk
októberben.  
Addig is 3-2-1 rajt!

Sok-sok fotó és érdekességek az egyesület
életébõl a www.v-8amse.hu oldalon.

Az idei évben igen korán megkezdõdött
a versenyévad a cselgáncsozóknál. Épp-
hogy vége lett az alapozásnak, máris az
ifjúsági korú versenyzõk Magyar Köz-
társaság Kupáján léptek tatamira a szaty-
mazi judosok január 27.-én Budapesten.
Az év elsõ versenyén ritka erõs mezõny
gyûlt össze a Honvéd Tüzér utcai ter-
mében. Fiú versenyzõinktõl a tisztes
helytállás volt az elvárás, ennek meg is
feleltek. 
A lányok mezõnyében két versenyzõnk
lépett szõnyegre. Kónya Viktória a 48
kg-os súlycsoportba mérlegelt, és min-
den mérkõzését megnyerve az elsõ he-
lyen végzett. Guba Henrietta az 52 kg-os
mezõnyben az ötödik helyet szerezte
meg.

Február 23.-án Tata adott otthont az if-
júsági korcsoport országos bajnokságá-
nak. A lányok 48 kg.-os súlycso-
portjában Kónya Viktória egészen a dön-
tõig menetelt, ott azonban egy pillanatnyi
kihagyás elég volt, és így Vikinek az
ezüstérem jutott. A fiúk 45 kg.-os me-
zõnyében a még serdülõ korú Ohát Ottó
remek versenyzéssel, épphogy lemaradt
a dobogóról és az ötödik helyen végzett.
Március 01-jén Miskolcon nagyszabású

nemzetközi versenyen vettek részt a ha-
zai ifjúsági korú cselgáncsozók. A nyolc
nemzet versenyzõit felvonultató mezõny-
ben Kónya Viktória a nõi 48 kg.-ban az
ötödik helyen végzett.
Március 08-án Solton léptek tatamira a
regionális diákolimpia küzdelmeiben e-
gyesületünk versenyzõi és az alábbi ered-
ményeket érték el:
Diák C kcs.

27 kg.: 1. Guba Levente
Diák B kcs.

35 kg.: 2. Kopasz Bence
3. Gábor Ádám

Török Tamás
Diák A kcs.

38 kg.: 3. Kovács Ákos
45 kg.: 2. Báló Norbert

Serdülõ kcs.
40 kg.: 1. Ohát Ottó
45 kg.: 2. Szabó István
50 kg.: 3. Becsei Attila
60 kg.: 2 Veszelovszki Kevin

3. Ohát Zalán
Március 15.-én sem pihentek verseny-
zõink. A serdülõ korcsoport az országos
diákolimpia döntõjén mérte össze tudá-
sát. Becsei Attila 50 kg.-ban remek ver-
senyzéssel a második helyet szerezte
meg, míg Ohát Ottó és Veszelovszki Ke-
vin súlycsoportjában az ötödik helyen
végzett.
Másnap, tizenhatodikán a diák B korcso-
port Magyar Köztársaság Kupájára ke-
rült sor az UTE Megyeri úti csarno-
kában. A fiúk 35 kg-os súlycsoportjának
küzdelmei elsöprõ szatymazi sikert hoz-
tak. Gábor Ádám megnyerte a súlycso-
port küzdelmeit, míg Török Tamás Ko-
pasz Bencével mérkõzött a harmadik he-
lyért. Szoros mérkõzésen végül, bírói
döntéssel Török bronzérmes, míg Ko-
pasz Bence ötödik lett.
A serdülõ korcsoport Magyar Köztár-
saság Kupáját rendezték Pestszentimrén
március 30.-án. A szatymazi judosok kö-
zül az Ohát testvérek kitettek magukért,
Ottó a 40 kg-osok között, míg testvére,

Zalán az 55 kg.-ban szerzett bronzérmet.
Április 06.-án Budapesten, a Honvéd
Tüzér utcai csarnokában szerepeltek a
diák A korcsoportos cselgáncsozók a
Magyar Köztársasági Kupa küzdelmei-
ben. Báló Norbert a 45 kg.-osok mezõ-
nyében minimális különbséggel maradt
alul a döntõben és ezüstérmes lett.
Április 20.-án Budapesten nagyszabású
nemzetközi utánpótlás cselgáncsver-
senyre került sor az UTE csarnokában.
Gábor Ádám a külföldiekkel tûzdelt me-
zõnyben az egy évvel idõsebbek között is
remekül helyt állt, és gyõzött a 34 kg-
osok 26 fõt számláló mezõnyében. Kó-
nya Viktória az ifi lányok 48 kg.-os súly-
csoportjában bronzérmet szerzett, Ohát
Ottót pedig egy sajnálatos bírói tévedés
fosztotta meg a harmadik helytõl a ser-
dülõ fiúk 40 kg.-os mezõnyében, így az
ötödik helyen végzett.

Gábor Ádám Budapest Kupa gyõztes
Edzõ: Kovács Szabolcs.

A Szatymazi SE cselgáncs szakosztálya
szeretettel vár minden judo iránt érdek-
lõdõ 6 és 14 év közötti lányt és fiút az
általános iskola tornatermében tartott ed-
zéseire.
Edzésidõpontok:
hétfõ 1700-1800, péntek 1630-1730.
Érdeklõdni:
Kovács Szabolcs /20-555-0629/ edzõnél.

Sport
KÓNYA VIKTÓRIA ÉS GÁBOR ÁDÁM 

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KUPA GYÕZTES!

Kónya Viktória
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REJTVÉNY
Június hónap híres szülötte Eric Arthur
Blair, írói álnevén George Orwell.
Rejtvényünkben annak a híres regényének
a címét keressük, melynek mottója:
"Minden állat egyenlõ, de vannak állatok,
melyek egyenlõbbek. "Az alább felsorolt
állatokat keresse meg a betûhálóban (a
nyolc irány bármelyike lehetséges) és
betûiket húzza ki. A fel nem használt
betûk fentrõl lefele, balról jobbra történõ
összeolvasásával születik meg a megfej-
tés. Jó szórakozást! bálna, béka, borz,
cápa, delfin, gida, gyík, hal, hekk, hiúz,
hód, jak, kivi, mosómedve, oroszlán,
orrszarvú, párduc, puma, strucc, tyúk,
zebra, zsiráf                         PHD

A májusi rejtvényünket helyesen megfejtõk közül Guba Henriettára mosoly-
gott a júniusi Nap…várjuk Õt a megérdemelt jutalommal a könyvtárban.

Kedves Szatymaziak!
Szeretettel várunk mindenkit, aki személygépkocsi, motorke-
rékpár vagy segédmotorkerékpár* tanfolyamra szeretne járni.
Az elõadások jó hangulatúak, oktatóink felkészült szak-
emberek és igazán jó fejek. Tanulóautóink az európai vezetõ
márkák közül kerülnek ki.
A gyakorlati oktatás egy budapesti utat is tartalmaz.
A gyakorlati órákat óránként is lehet fizetni.
Tanulóink évek óta a legjobbak közt szerepelnek az au-
tóvezetõi vizsgákon.
Jelentkezés: Szatymaz, Mûvelõdési Ház (Szatymaz, Dó-zsa
Gy. u.12. )583-520-as telefonszámon, vagy személyesen.
Jelentkezési határidõ: 2008.07.14.
Elsõ elõadás: 2008.07.15.
Jakab Csaba Autósiskolájában
"Vezetni tudni annyi, mint élni tudni."
Iskolánk Akkreditált Felnõttképzési Intézmény
OKÉV: 06-0002-04, Lajstrom: 0940
*Tanfolyamra csak az vehetõ fel, aki a külön jogszabályban meghatározott
életkort ("Sm" 14 év, "A'"16 év, "A korl"18 év, "A"18 vagy 21 év és "B" 17
év) betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb. Elméleti vizsgára csak
az bocsátható, aki az elõírt életkornál három hónappal fiatalabb. 18 év alatt
szülõi hozzájárulás szükséges!

06 80 200 866 
A MATÁV által támogatott ingyenesen hívható szám
DélUtán
Ingyenesen hívható lelki segély szolgálat 45 éven
felülieknek
a hét minden napján 18-tól 21 óráig
Ingyenes jogsegély:
minden hónap elsõ keddjén
Betegjogi tanácsadás:
minden hónap elsõ és harmadik csütörtökjén
Számunk a telefonkönyv 4. oldalán is megtalálható

Vegyes
A Nyugdíjasok Egyesülete

június 25-én 18 órától tartja
hóvégi összejövetelét.

Autópályán lévõ töltõállomásra
(Szatymaz) kútkezelõt illetve pénz-
tárost keresek. Érdeklõdni lehet -
fényképes önéletrajzzal- 6762 Sán-
dorfalva, Alkotmány krt. 3. föld-
szint 9.

Tisztelt szatymazi lakosság!
A 2008. július 12-én megrendezésre kerülõ Õszibarack
Fesztivál és Falunap keretein belül a "Top" fiatalokat
támogató egyesület számos gyermekeknek szánt kreatív
és tanító jellegû programmal várja a látogatókat.  
Ezen programok résztvevõit szeretnénk apró
ajándékokkal jutalmazni, amihez kérnénk az Önök segít-
ségét. Amennyiben bármilyen tárgyi vagy anyagi támo-
gatást (üdítõ, édesség stb.) fel tudnának ajánlani, kérem
jelezzék a következõ elérhetõségeken.
Tel: 70 421-3974 Email: top@zug.hu
Ne feledjék! Bármilyen kis ajándék ÖRÖMÖT okozhat
gyermekeink számára.

Figyelem!
A Jánosszállás állomáshoz veze-
tõ úton lévõ átjáróban július 9-
én 18 óra és júl. 11-én  18 óra
között felújítás lesz teljes útzár
mellett.

GAZDÁK FIGYELEM!

A GABONA-KOMPLEX KFT. RÖSZKEI TELEPÉN
MINDEN MENNYISÉGBEN FELVÁSÁROL 
2008. JÚNIUS 20.-TÓL:
· ÕSZI KÁPOSZTARECE MAGOT (TISZTÍ-

TOTT, SZÁRÍTOTT ÁLLAPOTBAN)
· MALMI BÚZÁT  ( MSZ SZERINT )
HÉTFÕTÕL-SZOMBATIG: REGGEL 800-2000 ÓRÁIG
ÉRDEKLÕDNI:  06-62/573-350
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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:
Június
21-22-én
Dr. Sikter András
(06-20-936-4208)
28-29-én
Dr. Huszár Péter
(06-30-487-4030)
Július
5-6-án
Dr. Sípos Attila
(06-30-487-8383)
12-13-án
Dr. Gombos László
(06-62/278-502)
19-20-án
Dr. Sikter András
(06-20/936-4208)

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: július 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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Kovács Larina 2008.04.11.
Szülei: Kruzslic Mariann és Kovács Krisztián

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

Apáti Alexandra 2008.05.04.
Szülei: Apáti László és Tóth Zita

Búcsúzunk tõlük

Szabó László IV.körz. 166.
Kormányos Istvánné
Dózsa György u. 6.

Hódi József Dózsa György u.54.
Szilágyi Károly II.körz.1758.
Sánta Ferencné IV. körz. 45.

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.

Néhány különleges kép az elmúlt hetekbõl

Pillanatképek a Szatymazdakarról

“idõutazók” “Obelix a Mesevárban”

Házasságot kötött
Farkas Zsolt Péter és Borbola Katalin

Felhívás
A kötelezõ éves veszettség elleni ebol-
tás idõszaka megkezdõdött. A 30/9451-
386 telefonszámon egyeztetve helyszín-
re kiszállva is lehetséges a beavatkozás
elvégzése. A meghirdetett rendelési idõ-
ben bármikor fogadom az oltandó ku-
tyusokat. E lehetõségeken túl a követ-
kezõ idõpontra rendes összevezetéses
eboltást hirdetek meg.
2008. június 28. szombat 800-900

Állatorvosi Rendelõ
Az akció gördülékeny lebonyolítása ér-
dekében kérem a gazdikat minél hama-
rabb éljenek a felajánlott lehetõsé-
gekkel. 
Tisztelettel:

Dr. Martinek Vilmos
körzeti állatorvos


