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Megújul, megszépül a
játszótér

Pályázati pénzbõl öt új ját-
szótéri elem (a fenti képen
láthatók: négyüléses játék,
kombino mászóka, háromszög
mászóka, pollyball és csúszda)
kerül majd elhelyezésre a mû-
velõdési ház mögötti játszó-
téren, ahol a parkosítás is
megkezdõdött. Lépésrõl-lépés-
re épül, szépül a település-
központ. Minderrõl bõvebben
a 3. oldalon olvashatnak…

"Csüggedõ alkonyi fény pereg,

reggelre már ködbe fúl a rét,

lombját a nyár nézd, mind elejti,

s dér lepi fáradt szép fejét."

(Kormányos Sándor)

Az Idõsek Világnapján
azokat köszöntjük, akik
hosszú élet munkáját és
rengeteg tapasztalatát

tudhatják maguk mögött.
Élettel teli bölcsességüket,
szeretetüket, gondoskodá-

sukat mindannyian érezzük,
hiszen õk neveltek és tanítot-

tak minket, fiatalokat.

"Önmagát becsüli meg min-
den nemzedék azáltal, hogy

tudomásul veszi: a világ
nem vele kezdõdött."

Szatymaz Község Önkor-
mányzata az Idõsek

Világnapja alkalmából vala-
mennyiüknek gondtalan,
szeretetben eltöltött szép

éveket kíván!

A tartalomból:

2.o. Helytörténet

3.o. Bursa Hungarica Ösztöndíj

3.o. Zöldkártalanítás

9.o. Szatymazdakar 

Tánccal, zeneszóval búcsúz-
tattuk el a nyarat 
szeptember 27-én 
az I. Szatymazi 

Hagyományõrzõ Találkozón.

Kimulattuk magunkat…
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A szatymazi gazdasági
iskola 20 éve  /1./
Annak éppen most van nyolc-
van éve, hogy Szatymazon a
már több mint három évtized-
del korábban még a gazdakör-
ben megálmodott és eltervezett
gazdasági iskola végül 1928-
ban mégiscsak felépült és
megnyitotta kapuit a tanulni
vágyó helybéli ifjúság elõtt.
Az 1928-as év jelentõs vál-
tozást hozott a kialakulóban lé-
võ településen, mert akkor lett
készen a gazdasági iskola és
mellette a parókia, akkor
bõvítették a Simsay iskolát egy
tanteremmel és  még abban az
évben elkészült a vasút mellett
az elemi iskola önállú új irodá-
ja és igazgatói lakása is.

Szatymaz a gazdasági isko-
la megvalósulását is gróf Kle-
belsberg Kunó /l875-l932/ kul-
tuszminiszternek köszönhette.
Nem csoda, hogy halála után
az iskola hálából az õ nevét
vette fel. Az utódok által
"megcsodált" miniszter külö-
nös ember lehetett, az oktatás-
ra fordítható költségvetési
pénznek a többszörösét sike-
rült neki néha megszerezni és
felhasználni, amibõl többek
között új iskolák sokaságát
hozta létre. A szatymazi gaz-
dasági iskola is úgy létesült,
hogy az állomással szemben
lévõ "feketét" /l6 holdat/,
valamint továbbmenve még 6
holdnyi homokot, Zsótér De-
zsõnétõl, "Szeged városa" ma-
ga vásárolta meg a miniszter
biztatására az oktatás számá-
ra. Az építkezés költségeit, a
mûködés pénzügyi feltételeit,
"mezõgazdasági" iskoláról lé-
vén szó, a földmûvelési mi-
nisztériumnak kellett "állnia".
Gróf Klebelsberg Kunó kitün-
tetõ figyelme minisztersége
hátralévõ rövid idejében sem
lankadt az iskola iránt, hiszen
l931-ig legalább évente egy-
szer megtekintette a benne fo-
lyó oktatást. 

A ma is létezõ és óvodának
használt építmény keleti irány-
ba nézve ott áll a hajdani Kis-
pesti út mellett /ma József At-
tila utca/ a templom után. Még
l928 nyarának végén felépült a

helyenként vízjárta teljesen la-
pos és puszta földön. Avatása,
eljövendõ munkájának megál-
dása hivatalos nagy ünnep
volt. Csípõsek voltak a haj-
nalok, a talaj menti fagyok
már belelegeltek a növények
zöldjébe, amikor egy deres
szerdai reggelen a tanulni vá-
gyó gyermekek sokasága /l54
fõ/ a szikrázó napsütést ab-
lakaival visszaverõ tekintélyes
új iskola elõtt kíváncsian és
izgatottan gyülekezni kezdett.
Október harmadikát írtak ak-
kor. Az eléjük tárulkozó lát-
ványról egy itt látható hajdani
fénykép árulkodik. A fából á-
csolt kaputól széles, téglával
kirakott járda vágott át a fris-
sen feltöltött elõkerten, hogy
az épület további magasítását
szolgáló töltést elérve és azon
két lépcsõvel fellépve, kitá-
guljon az új épület három ka-
réjos bejárata elõtt. Akkor már
ott állott az ajtóban mosolyog-
va Tóth Franciska gazdasági
szaktanítónõ, aki fogadta, hí-
vogatta és terelte a félénk, hal-
kan beszélgetõ megilletõdött
gyerekeket. A "hat osztályt"
kijárt és a gazdasági iskolába
beíratott tanulókat,  a velük ér-
kezõ néhány szülõt csak ne-
hezen lehetett nagy számuk
miatt az egyik terembe a meg-
nyitóra bezsúfolni. Kamenszky
Béla szaktanár, az új intéz-
mény kinevezett igazgatója ott
köszöntötte a megjelenteket,
majd megnyitotta a tanévet és
röviden ismertette az iskola
megalakulásának szükségessé-
gét, feladatát. Gróf Klebels-
berg Kunó kultuszminiszter
körültekintõen cselekedett, a-
mikor már l928 tavaszán kine-
vezte az akkor még csak épü-
lõben lévõ szatymazi gazdasá-
gi iskola igazgatójává Ka-
menszky Bélát, aki azután az

ott folyó munkálatok minden
mozzanatát a nyár folyamán
felügyelte. Az akkor már 37-ik
évét taposó Kamenszky Béla
nagy utat járt be míg végre
Szatymazra került. Az Alföld
északkeleti peremén, Szinér-
váralján, /a mai Seiniben/, a
Fõtértõl a Várhegy irányába
tartó út jobboldalán, az út mel-
lett csörgedezõ Szinyér pata-
kon túl lévõ szülõi házban látta
meg a napvilágot, l89l-ben. A
máramarosi tanítóképzõ elvég-
zése után, /ahol testnevelõ ta-
nára volt az a Mandula Ala-
dár, aki késõbb a szegedi fiú
tanítóképzõben is tanított, és
apja volt a szatymazi Kondász
Mária tanító néninek. /Komá-
romban járta ki a gazdasági
szaktanári fõiskolát. Amikor
megkapta az oklevelét, katoná-
nak vonult be, hogy a hadkö-
telezettség teljesítése a késõbbi
pályáját már ne szakítsa meg.
Szerencsétlenségére éppen ak-
kor tört ki az elsõ világháború.
A nyugodtnak tûnõ Márama-
rosszigeten katonáskodott, a-
mikor mindjárt a csatározások
elején a cári VIII. hadtest, A.
A. Bruszilov vezetésével át-
lépte a Kárpátokat. A váratlan
támadás a gyengén kiképzett
csapatot meglepte. Fogságba
esett, amibõl csak jó hat év
után, a hetedikben tért haza
egy vöröskereszt által bérelt
hajón a távoli vlagyivosztoki
fogolytáborból. Nagy volt ott-
hon a meglepetés és még na-
gyobb az öröm, hiszen akkor
már hat gyászmisét is elmon-
dattak érte. Sokáig azonban
nem örülhettek, mert a beren-
dezkedõ román hatóság felszó-
lította, hogy 24 órán belül
hagyja el az országot. Elõször
a debreceni gazdasági iskolá-
hoz nevezték ki, majd Moson-
magyaróvárra, onnan Székes-
fehérvárra, Kiskunhalasra és
végül Szatymazra került.

Kamenszky Béla sokszor
drágán szerzett tapasztalata az
új iskola vezetésében hamar
gyümölcsözött. Nem sok idõ
telt el és az intézmény a leg-
jobbak közé lépett elõ, minta
gazdasági iskolává vált.

Pálmai József

Helytörténet
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Önkormányzati közlemények

Megújul a játszótér
A Megyei Településfejlesztési Alap-
tól 2008. júliusában elnyert 1,7 mil-
lió forintos pályázati összegbõl, azt
425 ezer forint önrésszel "kipótolva"
kerülhet sor a mûvelõdési ház mö-
götti játszótér "újraélesztésére", ami
magában foglalja a beton elemek el-
bontását, a régi vasmászókák lesze-
relését, valamint 5 új játszótéri elem
elhelyezését. Az új eszközöket a sze-
gedi Haász Kft-tõl vásároljuk, így a-
zok harmonizálnak a már meglévõ
modern, biztonságos elemekkel, me-
lyeket korábban ugyanettõl a cégtõl
szereztünk be.
Nagyon fontos szempont, hogy a ját-
szótér teljes egészében megfeleljen
az uniós normáknak. Ezt hivatott
szolgálni a szabványos játékok tele-
pítése mellet az ütéscsillapító ho-
mokágy kialakítása a szükséges he-
lyeken. 
Egy másik nyertes pályázatnak kö-
szönhetõen meg tudjuk valósítani a
zöldövezet kialakítását is. 
Az Ökotárs Alapítvány és a MOL
által közösen meghirdetett Zöldöve-
zet Program pályázatán a szatymazi
Közmûvelõdési és Családsegítõ E-
gyesület 330 000.- Ft támogatásban
részesült.
Az egyesület ebbõl a támogatásból,
valamint az Önkormányzat által biz-
tosított önerõbõl (201 000.- Ft) elsõ
lépésként egy árnyas, ligetes pihenõ-
parkot szeretne kialakítani a játszó-
téren, hogy a gyermekeiket kísérõ
szülõk, nagyszülõk, a község lakosai

esztétikus környezetben jöhessenek
össze egy kis beszélgetésre.
Teszi ezt azzal a nem titkolt remény-
nyel, hogy ennek a parknak a nö-
vényzetére és tisztaságára Szatymaz
apraja nagyja vigyázni fog. Nem
úgy, mint eddig, hanem egymással
összefogódzva, szem elõtt tartva
környezetünk tisztaságát és ezzel e-
gyütt egészségünket.
Az alábbi õshonos fák kerülnek ül-
tetésre: Magas kõris, Magyar kõris,
Ezüst hárs, Mezei juhar (összesen 12
darab). A fák mellett cserjék is dí-
szítik majd a parkot: Aranyvesszõ,
Jezsámen, Hóbogyó, Rózsalonc,
Tarka rózsalonc (200 tõ).
A fák és bokrok telepítésében felnõt-
tek és gyermekek, civil szervezetek
és az önkormányzat is egyaránt részt
vesz.

Úttörõ kezdeményezés
A 100 Éves Vendégfogadó üzemel-
tetõje egy szociálisan nehéz hely-
zetben lévõ négytagú családot ingyen
ebéddel támogatott egész szeptember
hónapban, ezzel is enyhítve az isko-
lakezdés nehézségeit. A vállalkozó
szándéka az, hogy ily módon minden
évben támogat majd egy nehéz hely-
zetben lévõ családot.
Az önkormányzat és a család nevé-
ben köszönetet mondunk ezért a
nagyszerû kezdeményezésért remél-
ve, hogy példaértékû lehet más vál-
lalkozók számára is.

polgármester

Pályázati felhívás a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2009. évi fordulójára

Szatymaz Község Képviselõtestülete 2008. szeptember 10. napján döntött arról, hogy csatlakozik a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázathoz. 
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton részt vehet az, aki az önkormányzat
területén állandó lakcímmel rendelkezik, hátrányos szociális helyzetû 

· felsõoktatási hallgató, aki a képzésre vonatkozó keretidõn belül, államilag támogatott teljes idejû (nap-
pali tagozatos) felsõfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben, felsõfokú szakképzés-
ben folytatja tanulmányait. ("A" típusú pályázat)
· 2008/2009. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolás, illetve felsõfokú diplomával nem ren-
delkezõ felsõoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett fiatal, akik 2009/2010. tanévtõl
kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes idejû (nappali tagozatos) felsõfokú
alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsõfokú szakképzésben kíván részt venni. ("B" típusú
pályázat)

Nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai felsõoktatási intézmények hallgatói!
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. október 31.
A pályázati kiírás megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján 2008. szeptember 15. napjától.
A kérelem a jövedelemigazolás és a pályázati adatlap átvehetõ a Polgármesteri Hivatalban, illetve (a jövedelem-
igazolás kivételével) letölthetõ a www.bursa.hu honlapról. Részletes információt kaphatnak a 62/583-560/19 tele-
fonszámon, illetve személyesen is állunk rendelkezésükre.

EBZÁRLAT ÉS LEGELTETÉSI TILALOM október 4-tõl október 31-ig!
A Hatósági Fõállatorvos Szatymaz Község közigazgatási területére 2008. október 4. napjától október 31. napjáig
ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el, tekintettel arra, hogy a Csongrád Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatósága Csongrád megye területén - 2008. október 4-10. között - elrendelte a rókák
veszettség elleni repülõgépes csalétkes immunizálását. A csalétkek felszedésének elkerülése érdekében a kiszórást
követõen 3 hétig az ebzárlatot és legeltetési tilalmat fenn kell tartani.

Földtulajdonosok figyelem!
ZÖLDKÁRTALANÍTÁS

A Central Geo Kft. - mint az
FGSZ Földgázszállító Zrt. meg-
bízottja- értesíti a Tisztelt Érin-
tetteket, hogy a "Városföld-
Algyõ DN 1000" jelölésû föld-
gázszállító vezeték építése során
okozott mezõgazdasági károk
jegyzõkönyvezését 2008. októ-
ber 20-án 9-18 óra között foly-
tatja le a mûvelõdési házban.
A "zöldkár" összegének megfi-
zetése, az érintett terület tény-
leges használója részére történik!
Kérjük a Tisztelt Földtulajdono-
sokat / Használókat, hogy a kár-
talanítási eljárásra szívesked-
jenek magukkal hozni az ér-
dekeltségükbe tartozó földterület
helyrajzi számát, valamint bank-
számlaszámukat.
A várakozás elkerülése érdeké-
ben elõzetes bejelentkezés vala-
mint idõpont egyeztetés a kö-
vetkezõ telefonszámon lehet-
séges: (56) 514-827.
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Múlt havi beszélgetõtársam, Bódis
Margit iskolaigazgató asszony azt ja-
vasolta, ez alkalommal Nacsa Já-
nosné vezetõ óvónõt látogassam meg
kérdéseimmel. Az óvodában, egy
csendes pihenõ leple alatt beszélget-
tünk az élet nagy kérdéseirõl.  
- Jó napot kívánok, Margitka. Bódis
Margit kérésének eleget téve arról
érdeklõdnék Öntõl, hogy pályája vé-
géhez érve hogyan értékeli az eltelt
idõszakot és hogyan képzeli a jövõt?

- Ez egy nagyon szép dolog. Tulaj-
donképpen szép idõszak áll mögöt-
tem, ugyanakkor meggyõzõdésem,
hogy ennek a beszélgetésnek nem ró-
lam kellene szólnia, hanem az óvo-
dai életrõl, aminek én csupán egy
láncszeme, ha úgy tetszik, mozgató-
rugója vagyok. Rengeteg segítséget
kaptam a kollégáktól, szülõktõl, akik
mindig elfogadták az elképzelései-
met, amik nélkülük meg sem való-
sulhattak volna. Tehát az egész eltelt
idõszak velük valósult meg és az is
biztos, hogy nélkülük nem tudtam
volna ennyi idõt eltölteni ezen a pá-
lyán. 30 évet dolgoztam Szatyma-
zon. Ez idõ alatt az óvoda életében
nagyon sok változás történt, nagyon
sokat fejlõdött is, de nem elegendõt.
Mindig az óvodára jutott a legkeve-
sebb. Úgy gondolom - és ezt nagyon
sokan alá tudják támasztani - igenis
itt volna a legnagyobb szükség a tá-
mogatásokra, fejlesztésekre. Az óvo-
dás idõszak meghatározó eleme a

személyiségfejlõdésnek, nem elha-
nyagolható hatásai vannak a késõbbi
idõszakokra, így az óvodások körül-
ményeinek fejlesztése nem kérdés,
hogy alapvetõ fontosságú (kellene,
hogy legyen). Szép évek állnak mö-
göttem, de azért nem volt zökkenõ-
mentes a pályám. Fontos, hogy az ó-
voda mindig megállta a helyét, szak-
mailag igen jól felkészült óvónõi csa-
pat alakult ki - ez fontos és örömmel
tölt el. Én úgy gondolom, hogy min-
dig tettem/teszem a dolgomat, dolgo-
zok a gyerekekért, a szülõkért. Biz-
tos vagyok benne, hogy a jelenlegi
gárda kiválóan viszi majd tovább az
óvodai életet a településen. Sikerként
említeném, hogy pályafutásom alatt
nagyon sok óvó nénit kineveltünk,
sok pedagógusjelölt tanult és végzett
nálunk. (Igazándiból én határozottan
hasznosnak tartom, hogy a késõbbi
iskolai pedagógusok ismerjék meg az
óvodapedagógusi munkát is, hogy
lássák a különbséget, a nehézsége-

Szatymazi váltó

Tudósítás a testületi ülésrõl
Leülök egy kanapéra, kényelembe
helyezem magam: párna a derék mö-
gé…azért ahogy elnézem, mégiscsak
nekem van a legjobb dolgom, úgy
értem: a legkényelmesebb. 
Szeptember tizedikén a testületi ülés
helyszíne az Öregek Napközi Ott-
hona, vagy ahogyan most nevezik:
Kapcsolat Integrált Szociális Alap-
szolgáltatási Központ. Olyan ottho-
nos itt….
Nos akkor átkötés nélkül:
Az ülés elsõ napirendi pontja a 2008.
évi költségvetés és annak végrehaj-
tásáról szóló rendelet módosításának
megtárgyalása. Mivel a bizottságok
az elõzõekben részletesen tárgyalták
az elõterjesztést, a rendelet most
egyhangúlag elfogadásra került. U-
gyanez volt a helyzet az önkor-
mányzat 2008. évi költségvetésének
I. félévi végrehajtásával. A testület a
tájékoztatót a könyvvizsgáló által a-
dott véleményezés alapján elfogadta.
Innentõl már kevésbé "száraz"…
A harmadik ("elõterjesztések") napi-
rendi pont keretében több téma "te-
rítékre került". Nagyon széles a ská-
la. Miközben hallgatom az elõter-
jesztéseket, azon gondolkodom,
hogy mennyi mindenre oda kell fi-
gyelnie a faluvezetésnek a legapróbb
dolgoktól a legnagyobbakig. Legap-
róbb alatt olyasmit értek, mint pél-
dául a községünk területén elhelye-
zésre kerülõ hirdetõtáblák színe.
Legnagyobbak közé pedig az olyan
témákat sorolnám, mint például a te-
lepülésközpont.
No de haladjunk lépésrõl lépésre.
Vegyük például a hirdetõtáblákat.
Rendeletben kell szabályozni a szí-
nük mellett azt is, hogy hol lehessen,

illetve hol ne lehessen azokat elhe-
lyezni. 
Lakásrendelet és vagyonrendelet mó-
dosításáról is szavaztak a képviselõk.
Döntés született arról is, hogy
Szatymaz Község Képviselõtestülete-
úgy mint az elõzõ években- csatla-
kozni kíván az Oktatási Miniszté-
rium Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2009. évi fordulójához is, melynek
kedvezményezettjei lehetnek azok a
hátrányos szociális helyzetû hallga-
tók, akik már valamilyen felsõokta-
tási intézményben tanulnak, vagy é-
rettségi elõtt állnak készülve a fõ-
iskolai, egyetemi tanulmányok meg-
kezdésére. Évente általában 10 diák
kapja meg Szatymazon ezt az ösz-
töndíjat, ami személyenként a követ-
kezõkbõl tevõdik össze: 3000.-Ft a
helyi önkormányzattól, ehhez jön
2000.-Ft a megyei önkormányzattól
és 5000.-Ft a pályázatból.
A településközpont fejlesztése 200
milliós nagyságrendû "feladat". Ez a
hatalmas beruházás csak úgy "hoz-
ható tetõ alá", ha folyamatosan pá-
lyázik az önkormányzat. Egy a lehe-
tõségek közül a Települési Pályázat
Elõkészítõ Alap pályázata, ahol ked-
vezõ elbírálás esetén a bruttó
2520000.- Ft-ból 504000.-Ft önerõt
kell biztosítani. Hosszú folyamat és
még nagyon-nagyon sok pénz és
munka szükségeltetik, amíg a tele-
pülésközpont olyan lesz, mint a pol-
gármester úr által ismertetett terve-
ken…Esztétikus, egészséges környe-
zet… és ha már az egészségnél tar-
tunk; a Védõnõi Szolgálat képviselõ-
je elmondta, hogy 120000.-forintra
lenne szükség ahhoz, hogy a nõgyó-

gyászati szûrõvizsgálat megvalósul-
hasson idén is az Egészséghét ke-
retein belül. Tavaly  209-en éltek ez-
zel a lehetõséggel. Az önkormányzat
költségvetésének ide vonatkozó szak-
feladat elõirányzatán belüli átcsopor-
tosítással biztosítja a fenti támogatási
igény teljesítését.
Egy település életében felmerülnek
olyan kérdések is, mint a munkagé-
pek egészsége. A kotrógépet például
az I. kerületi vízbekötések erõsen i-
génybe vették, a hidraulikája elko-
pott, balesetveszélyes lett. Meg kell
javíttatni. Ennek a költsége az eddig
bekért árajánlat szerint 300000.-Ft.
"Nem jó üzlet nekünk a kábeltévé".
A bérleti díj éppen csak fedezi az
eszközpótlást, karbantartást. Újra te-
rítékre került az ügy. Májusban volt
az üzemeltetõ (Szélmalom Kft.) be-
számolójának tárgyalása, amelybõl
kiderült, hogy a rendszer korsze-
rûtlen, elavult, nem jó a vételi pon-
tok mûszaki háttere, internetezésre
alkalmatlan. 30 millió forintra lenne
szükség a korszerûsítéshez. A testü-
let úgy határozott: felkéri a polgár-
mestert, hogy legalább 4 kábelteleví-
zió vállalkozást keressen meg a re-
konstrukciós munkálatok kivitelezé-
sére vonatkozóan és kérjen be ára-
jánlatokat az eladásra vonatkozóan
is. 
Azért én Önöknek el merem árulni,
hogy egy kicsit "elültem" a dere-
kam, úgyhogy jól is esik felkelni a
puha ülésbõl. Egyébként sem marad-
hatok tovább, mert a polgármester úr
zárt ülést rendelt el. Novemberben
találkozunk!

Feketéné Bárkányi Ilona 



ket.) Nagyon szép eredménynek
könyvelem el az óvodai alapítvány
létrehozását is. A különbözõ pályá-
zatoknak és az 1% felajánlásoknak
köszönhetõen idõrõl idõre mindig
kap egy kis pénzt az óvoda, amibõl
a legfontosabb, de apróbb beruházá-
sok megvalósíthatók. Melengeti a
szívemet, hogy sokan úgy ajánlják
fel nekünk az adójuk 1%-át, hogy a
gyermekük már nem is jár ide vagy
egyáltalán nem is járt ide.    
Hogyan képzelem el a jövõt? Azt
gondolom, hogy mint nyugdíjas úgy
fogom élni az életemet, mint bárme-
lyik másik nyugdíjas.    
- Ön a saját óvodás éveirõl milyen
emlékeket õriz?
- Amikor én óvodáskorú voltam, ak-
kor a kisebb településeken nem volt
óvoda, így a szülõfalumban, Forrás-
kúton sem. A falusi óvodák csak ké-
sõbb alakultak. Az iskolás éveimrõl
azonban jó emlékeim vannak.  
- Hogyan lett óvónõ?
- Az indíttatást a pedagóguspálya i-
ránt nagynéném példája adta, aki pe-
dagógus volt. A középiskola elvég-
zése után a tanítói pályát tûztem ki
célul, de a nagy túljelentkezés és a
helyhiány miatt nem sikerült beke-
rülnöm a fõiskolára. Mivel anyagilag
nem engedhettük meg, hogy otthon
maradjak és a következõ évben újra
felvételizzek, dolgozni kezdtem. U-
tána munka mellett nyílt alkalmam
az óvónõi fõiskolát elvégezni.    
- Mint óvónõ mi/mik azok az esetek,
amiket soha nem fog elfelejteni?
- Nagyon sok aranyos sztori volt, de
nem szeretnék kiemelni egyet sem,
mert egyrészt nehéz is lenne, más-
részt meg nem akarnám, hogy eset-
leg rosszul essen azoknak, akiknek a
történetét közzéteszem. Rossz emlé-
keim is vannak - ezek azonban a fe-
lügyeleti rendszer idõszakához kap-
csolódnak. 12 éven át voltam a Sze-
ged város környéki óvodavezetõk
munkaközösségének vezetõje és en-
nek kapcsán nem túl pozitívak az
emlékeim.  

- Otthon is tudta kamatoztatni óvo-
dapedagógusi tudását?
- A pedagógusoknál a saját gyermek-
re jut a legkevesebb idõ - ez tény.
Szülõként nem nagyon gondolom,
hogy kamatoztattam bármit is, ám az
unokám esetében már jobban érzem,
hogy hasznosítani tudtam a tudáso-
mat.
- Milyen tanácsai lennének a gyakor-
ló szülõknek?
- Minél több idõt töltsenek a gyere-
kekkel, játszanak sokat együtt, tanít-
sák meg játszani a gyerekeket. Az e-
gyüttjátszás és a közös mesélés a
legfontosabbak egy kisgyerek fejlõ-
déséhez. Nyújtsanak át olyan mesé-
ket, olyan irodalmi értékeket, ami
maradandó. Tudom, a tv és a számí-
tógép az életünk része, de legyünk
mértékletesek, mert a klasszikus dol-
gok, az együtt töltött idõ sokkal
hasznosabbak. Próbálják a gyereke-
ket önállóságra nevelni; csak olyan
feladatot lássanak el helyettük, amit
önmaguk nem tudnak megoldani.
Engedjék kibontakozni õket. Próbál-
janak nyugodt családi hátteret bizto-
sítani, érzelmi biztonságot nyújtani.
- Hogyan képzeljük el Margitkát,
amikor épp kikapcsolódik? Mit csinál
ilyenkor?
- Ez egy jó kérdés. Az elmúlt idõ-
szakban ez az, amire nem igazán ke-
rült sor. Nagyon szeretek olvasni, ú-
tikönyveket tanulmányozni, termé-
szetfilmeket nézni. Színházba is na-
gyon szeretnék járni. Új dolgokat is
szeretek felfedezni, kipróbálni. Na-
gyon sok mindenre kevés idõ jutott
mostanság. Az igazsághoz azonban
az is hozzátartozik, hogy mivel idõ-
sek a szüleim, róluk is kell gondos-
kodnom, illetve a kis gazdaságuk is
ad egy kis munkát. 
- Van valamilyen terve, vágya, amit
még nem sikerült megvalósítani?
- Amikre eddig nem úgy jutott idõ,
azokra nyugdíjasként bizonyára jutni
fog majd. De addig még az óvodá-
ban is vannak elképzeléseim, ame-
lyek nagyon szeretném, ha a hátra-

lévõ szûk évemben megvalósulhatná-
nak. Ilyen az óvoda parkosítása és
egy közlekedési park kialakítása. Az
épület állagának a megóvása is fon-
tos, hiszen ez a gyönyörû környe-
zetben lévõ óvoda sokáig ki tudja
még szolgálni a szatymazi gyereke-
ket, ha megfelelõen karbantartjuk. A
külsõ felújítás égetõ fontosságú, a
belsõt mi magunk folyamatosan csi-
nosítgatjuk. 
- Kihez szeretné, ha ellátogatnék
legközelebb és milyen kérdést tegyek
fel neki?
- Egy volt óvónõt kérdeznék, aki itt
kezdte a pályafutását: Dékányné Dr.
Balogh Andrea alpolgármester asz-
szonytól érdeklõdnék, hogy alpol-
gármesterként mennyire változott
meg az élete, hogyan látja a tele-
pülésen kifejtett tevékenységét ebbõl
az új pozícióból? Mennyiben tud o-
lyan dolgokat befolyásolni a község-
ben, mint az oktatás-nevelés színvo-
nala, hatékonysága?  
- Nem bírom ki, hogy ne úgy fejez-
zem be és tulajdonképpen köszönjem
meg a beszélgetést, hogy eláruljam
Önnek, hogy a falunapok elõtt én
Önt javasoltam Szatymaz díszpolgá-
rának. Azzal indokoltam, hogy Ön
az, aki generációk óta garantáltan a
legtöbbet tesz falunk kis embereiért.
Már a férjemet is nevelte és most az
én gyermekeimet is terelgeti. Hosszú
évek óta töretlenül kerékpározik min-
den nap második - ha nem elsõ - ott-
honába és végzi áldozatkész munká-
ját. Szigorú hangja és határozottsága
nagyon sok szatymazi meghatározó
gyerekkori emlékei között él. Akinek
gyermeke van, tudja, hogy sokszor a
saját 1-2-vel is milyen nehéz, nem-
hogy egy egész óvodányival szüntele-
nül. Óvodapedagógusként és intéz-
ményvezetõként egyaránt példaértékû
a munkája és az, amit a gyermeke-
inkért tesz, azt hiszem meghálálha-
tatlan. Hadd mondjak egy hatalmas
köszönömöt mindannyiunk nevében
és említsem a mondást miszerint: ami
késik, nem múlik. 

Pölösné Hudák Dóra
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Dankó Pista Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Ahogy azt 
Szegeden is kidobolták: szeptember
27-én rendezték meg az 
I. Szatymazi Hagyományõrzõ Ta-
lálkozót. A szomorkás idõjárás sem
riasztotta el az érdeklõdõket, sokan
eljöttek, hogy megtekintsék a népi
hagyományainkból összeállított mû-
sort. A köszöntõt dr. Kormányos
László polgármester mondta, a talál-
kozót Kiss Ernõ a szegedi Bálint
Sándor Mûvelõdési Ház igazgatója
nyitotta meg.
Igazán eredeti volt a (ki)kisbíró, a-
hogy egymáshoz fûzte a mûsorszá-

mokat ízes beszédével, egyéni humo-
rával. Elsõként a 10. "születésnap-
ját" ünneplõ Barackvirág Népdalkört
köszöntötte, akik -mint a rendezvény
házigazdái- kezdték a sort a színpa-
don. Szívet melengetõ élmény volt
az ovisok és elsõsök népi játéka
(Disznótor). A nagyobbacska fiúk
botos tánca meg kifejezetten külön-
leges volt ebben a mai számítógépes
játékos világban. Lám egy pogácsá-
val nem csak úgy lehet könnyeket
csalni a szemûnkbe, ha orron talál-
nak vele…ezt Varga Dorottya és
Bárkányi Flóra mesemondók be is

bizonyították néhány perc alatt, amíg
"A pogácsa" címû mesét "tálalták" a
nagyérdemûnek. A változatos prog-
ramban láthattunk népviseletbe öltö-
zött táncosokat határon innen és túl-
ról, hallhattunk ismerõs és kevésbé
ismert népdalokat énekhangon, teke-
rõlanton vagy olyan neves népi
zenekarok tolmácsolásában, mint a
Rozsdamaró vagy a Detot Berbécs és
a Cinkák, nevethettünk bábelõadáson
és vásári komédián (jöttek hozzánk
Kibédrõl, Csókáról, Ásotthalomról,
Üllésrõl, Zsombóról, Forráskútról,
Szentesrõl).
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Kicsiknek:
Mi jár a maci fejében?

Maci feje fõ: Nõjek, ne nõjek?
Lehetne még belõlem szõnyeg,
Vagy elmehetnék lábtörlõnek.

Csoszognának rajtam a talpak,
A hangosak is meg a halkak,
Attól függ, hogy ki milyen alkat.

Vagy elmehetnék épp költõnek,
Ki folyton verseket hörpölget,
És versbe törülközik fõleg.

(Miért ne? Jó meleg a bundám,
A kotlást mindig átaludnám,
A verstojás meg mind kikelne

És csirke-hangon énekelne.
-  A kérdés nekem túl fárasztó,

Alszom rá egyet, s maradok
mackó.)

Gyertek el egy zenés-mesés-vers-
es délutánra hozzánk! 

Okt.21-én 13 órakor találkozhattok
a könyvtárban az imént olvasott
vers írójával 
Lackfi Jánossal, aki költõ, író,
mûfordító, tanár és nem utolsó sor-
ban öt gyermek édesapja. Eddig
hét verseskötete jelent meg, két
kisregénye, egy regénye, meg ti-
zennyolc mûfordítás kötete.

Nagyoknak:
Aki megtanult
vágyakozni az
után, ami az
övé…

November 11-
én 17 órától
vendégünk lesz
a könyvtárban Schaffer Erzsébet, a-
kinek írásait a Nõk Lapja olvasói jól
ismerik és várják hétrõl hétre. A né-
ha szomorkás, édes-bús, máskor mo-
solyra fakasztó, de mindig tanulsá-
gos történetei betöltik szívünket sze-
retettel, emberséggel.

Szatymazi és környékbeli kézmûve-
sek is bemutatkoztak. Kínáltak ke-
rámiákat, kézzel faragott hordókat,
mézeskalácsot, hímzett terítõket,
szegedi papucsot és festett selymet.

A tápéról érkezett gyékényesek be is
mutatták, hogyan készülnek a szob-
rok, táskák és egyebek.
Azt hiszem, hogy mindenki talált
kedvére valót ezen a szombaton. Iga-

zuk volt a szervezõknek. A kor diva-
tos táncai és zenéi mellett igény van
ilyen jellegû rendezvényekre is. 
Aki nem hiszi, járjon utána jövõre!

Kasza Ágnes

Könyvajánló helyett

Ezúton mondunk köszönetet
azon támogatóinknak, akik hoz-
zájárultak az
"I. Szatymazi Hagyományõrzõ
Találkozó" sikeres megrende-
zéséhez:
Nemzeti Kulturális Alap,
Szatymaz Község Önkormányza-
ta, "Szatymazért Alapítvány",
Közmûvelõdési és Családsegítõ
Egyesület, Nyugdíjas Egyesület,
Barackvirág Népdalkör, 
Farkas Tibor, Fekete Pál, Ifj.
Fekete Pál, Hodács Zoltán, Jó-
járt Imréné, Kopasz György,
Mûvelõdési Ház dolgozói, Pa-
ragi Istvánné, Rácz László,
Szatymazi Kerámia-kör, Szász
Ferenc, Szatmazi Polgárõrség.

Õszi elõzetes
Okt. 13-17.: Egészséghét
Okt.: 23-26.: Megye I. sakk
bajnokság
Okt. 31.: Halloween napi bor-
zongás a SZAFT rendezésében 
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
Kondi terem
Hétfõtõl péntekig 0730-1900

Könyvtár
Kedd, csütörtök: 0900-1730

Szerda, péntek: 1300-1730

Szombat:         0900-1300

Táncoljunk együtt!
Társastánc tanfolyam indul!

Gyerekek és felnõttek részére, kezdõ
és haladó szinten.
A kezdõ tanfolyamon a következõ

táncok szerepelnek:
angol keringõ, cha cha cha, szamba,
salsa, boogie, rock and roll. 
Aki megkedveli ezt a kellemes idõ-
töltést, késõbb folytathatja tovább
táncolást. 
A haladó csoport feltételezi az alap-
vetõ táncok alaplépéseinek tudását:
Angol keringõ, bécsi keringõ, quick-
step, cha-cha-cha, samba, jive.
A tanfolyam helyszíne: mûvelõdési
ház
Elsõ megbeszélés és foglalkozás:
2008.10.13. hétfõ  17. óra
Régi és új tanítványait szeretettel
várja:  Zsilák Zsuzsanna
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A Nyugdíjas Egyesület hó végi rendes ülését október 29-én szerdán 17 órakor tartja a
mûvelõdési házban.

Mozgáskorlátozottak Szatymazi Egyesületének közlendõi

Egyesületünk az idén is megrendezte
immár 10 éve hagyományos szüreti
mulatságát.
10 év óta minden évben gyönyörköd-
hetünk a szebbnél szebb fogatokban.
Vass Feri bácsi idén is összetoboroz-
ta jól összefogott csapatát. Mi zene-
és nótaszóval, na és finom ebéddel
vártuk õket. Ebéd után körbejártuk a
falu utcáit, megálltunk Gajdacsi Ju-
ditnál. Judit a tõle megszokott talp-
raesettségével és vendégszeretetével
várta családjával népes csapatunkat
és a sok-sok finomságot és az ita-
lokat mindenki hálásan fogyasztotta.
Felmelegítette a csípõs hûvös idõben
lelkünket a jó meleg kávé, a pálinka
és bor.
A szomorkás idõ ellenére a hangulat
a tetõfokán volt. A Gajdacsi-háztól
azzal a felkiáltással búcsúztunk,
hogy "Jövõre ugyanitt találkozunk!" 
Népes csapatunk elindult ismét a falu
utcáin a Király család tanyájára, akik
már hetedik éve láttak minket ven-
dégül. A király tanyára mindannyian

már szinte "haza járunk", a lovak is
csukott szemmel odatalálnak. Az
asztalok -mint mindig- most is ros-
kadoztak Marika néni sok-sok finom
házi süteményétõl és a finom italok-
tól. A forró túrós rétes ízét mintha
még most is érezném a számban.
Meglepetés mûsorral is kedvesked-
tek nekünk, ami igen nagy tetszést
aratott. A mulatás után nehezen vett
búcsút csapatunk. Több mint 100 fõs
csapatom és magam nevében is ezú-
ton mondok hálás köszönetet a Ki-
rály család minden tagjának és a fel-
szolgálóknak a szeretetteljes fogad-
tatásért és vendéglátásért. Köszönjük
Gajdacsi Juditnak és családjának is
úgyszintén a szeretetteljes fogadta-
tást és vendéglátást.
Köszönet támogatóinknak, akik bár-
milyen formában támogattak és mun-
kájukkal segítettek, hogy rendezvé-
nyünk még sikeresebb legyen.
Külön köszönetünket fejezzük ki
minden fiákeresnek és segédhajtóik-
nak, hogy eljöttek, hiszen õk a ren-
dezvény díszei. Köszönjük Csányi
Istvánnak, Szél Józsefnének, Szu-
nyog Istvánnak a sok-sok szép virá-
got, Kónya Lászlónak, Kónya Ist-
vánnak, Rácz Istvánné ( Kati butik),
az Encián Bt-nek a tombola ajándé-
kokat, Rácz Istvánnak a szállításért
és hogy egész nap és egész éjjel ren-
delkezésünkre állt, Balogh József-
nének, Dobó Józsefnek, Gyöngyi Jó-
zsefnek, Pacsika Ferencnek a pako-

lásért, Kálmán Jánosnak a mûvelõ-
dési ház igazgatójának. Köszönjük a
támogatást a Hodács pékségnek, a
100 Éves Vendégfogadónak pedig az
ebédet és a vacsorát, no meg a
kitûnõ felszolgálást. Köszönet min-
denkinek, akik mellettem voltak és
segítettek.
Készülünk az Esélyegyenlõség Nap-
ja, Rokkantak Világnapja rendez-
vényre. Köszönjük Pola Kajak Kft,
Zacsok Csaba, Becsei Ferenc, Gyön-
gyi László támogatását.
Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy
ortopéd szakorvosi rendelést szer-
vezünk, de elõre jelezni kell az el-
nöknél a 06-20-9352-896-os telefo-
non, ha valakinek szüksége van gyó-
gyászati segédeszközre.
Rendezvényeink: október 11-én
(szombat) délelõtt 11 órától Esély-
egyenlõség Nap - Rokkantak Világ-
napja. Közben mindenki névnapja.
Egész napos.
Számítunk tagjaink részvételére.

Gera Anna
elnök

Köszönetnyilvánítás
A Szatymaz Község Területén Élõ Idõs Emberek Gondozásáért Alapítvány köszönetét fejezi mindazoknak, akik
jövedelemadójuk 1 %-át  felajánlották az Egyesület részére.

A felajánlott összeget, mely az 2007-es évben 16.949,- Ft volt, az alapítvány a Községi Idõsek karácsonya
ünnepsége alkalmával a rendezvény támogatására fordította.

Barna Károlyné
Kuratórium elnöke

Óvodánkból
Nagy lendülettel indult meg a csoportokban az óvodai élet. A gyerekek örültek egymásnak és rengeteg élménnyel
gazdagodtak a nyáron. Az új kisgyerekek is lassan megszokták az õket körülvevõ új környezetet és társakat. Voltak,
akiknek zökkenõmentesen zajlott a beszoktatás idõszaka és voltak, akiknek idõ kellett, de õk is rájöttek, hogy jó
helyen, biztonságban vannak.
Elkezdõdtek a külön foglalkozások- néptánc és ritmikus sportgimnasztika, melyekre mindig magas a jelentkezõk
száma. Fontosnak tartjuk, hogy itt helyben, a kicsik óvodai életébe beépítve tudjuk biztosítani ezeket a plusz lehe-
tõségeket.

A Mi Óvodánk Alapítvány ezúton tájékoztatja Önöket, hogy az 1-2 forintos érmékbõl 113645.- Ft gyûlt össze.
KÖSZÖNJÜK mindenkinek!
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"Olimpiai ezüst"
A Somogyi-könyvtár szervezte
"Kvízzasztó" játékos, de komoly

felkészülést igénylõ vetélkedõsoroza-
ton az iskola 6 fõs csapata megyei 2.
helyezést ért el, így ezüst éremmel a
nyakukban tértek haza a gyerekek. A
két írásbeli forduló után a harmadik,
a záró versenyre a szegedi könyvtár-
ban került sor. A hangulatról, az i-
gazi élményekrõl a könyvtár dolgo-
zói gondoskodtak. Itt volt az olim-
piák mindentudója, dr. Bali András,
és a pekingi olimpiát megjárt Sík
Márton is. A szellemi "táplálék" u-
tán következett a gyomor jóllakatása,
majd az eredményhirdetés. Senki

sem távozott üres kézzel, de az igazi
ajándék az a rengeteg tudás, amelyet
a vetélkedõsorozaton begyûjtöttek a
gyerekek.

Csapattagok: Csápenszky Gergõ
Kócsó  Krisztina
Ollári Zita
Pölös Tamás
Szabó Kitti
Szenes Anett

Farkas-Csamangó Etelka

Iskolánkból

A vetélkedõ után nagyon szívesen
válaszolt kérdéseinkre az olimpiát
megjárt evezõs.
Kicsit izgultunk, hiszen olimpikon-
nal nem mindennap találkozik az em-
ber.
Elmondta, hogy élete elsõ olimpiája
volt a pekingi, ahol 5. helyezettként
lapátoltak a célba.
Napjai edzésekkel telnek, másra nem
is nagyon jut idõ. Látszott rajta,

hogy szívesen beszél "munkájáról".
Valóban azzal foglalkozik , amit sze-
ret.
Céljairól annyit mondott, hogy még
jobb eredményeket szeretne elérni,
és hogy késõbb szívesen foglalkozna
gyerekekkel. 
A beszélgetés végén elmondta, hogy
amit csinálunk, azt csakis szívvel-
lélekkel tegyük.
Búcsúzóul sok sikert kívántunk neki. az "ezüstcsapat" tagjai Sík Mártonnal

Tudósítottam vóna…
Ha hiszitök, ha nem, Szegedön in-
nen, de a poros úton túl röndöztek
égy vásári sokadalmat. Ide kûdött el
engöm a lapszerkesztõ nagyságos
asszony, hogy leselködjek égy kicsit.
Korán mögérköztem, de igen hideg
vót. Odahúzódtam hát a tûz mellé,
ahol égy szömrevaló "királyi sza-
kács" tüsténködött. Mingyá' mögkí-
nált jó kis ágyaspálinkával. Montam
neki, hogy én nem iszom, de olyan
szívesen adta, hogy efogadtam. Hát
még milyen jók vótak az étkek!
Lassan összeverõdtek az ünnepi öl-
tözetû lyányok és legényök. A tekin-
tetös úr és a méltóságos úr szólt hoz-
zánk, de hogy mit, arra nem emlék-

szöm, mert égy barna szömpártul o-
lyan zavarba jöttem, hogy végig lé-
sütöttem mind a két szömem. Ki-
dobolta a kikisbíró, hogy a legbát-
rabbak mán kezdhetik is a nótázást,
mög a táncot. Szöbbné szöbb dógo-
kat míveltek a színpadon, de én csak
álltam a szögedi papucsok elõtt, és
arra gondoltam, hogy mikor lösz
mán az én lábamon ilyen a lakodal-
mamban. A hímzött terítõket látva
aztán eszömbe jutott, hogy még
nincs is kész a staférungom. Nagy
nevetés riasztott föl ábrándozásom-
bul. Szaladtam a színpadhoz, hát lá-
tom, hogy égy atyafi ingben, ga-
tyában, mezítláb mesél három le-
gényrõl, s közben jóízûeket iszik a

borosüvegbõl. Aztán egy kedves
hang mögkérdözte, hogy ismerõs va-
gyok-e errefelé, mer' kalauzolni ké-
ne. Olyan szépen kérte, hogy nem
tudtam nemet mondani, és körbeve-
zettem a falunkban. Közben beeste-
lödött, azt behúzódtunk a könyvtár-
ba. De ott sé vótunk sokáig, mert
eszömbe jutott, hogy mög kéne nézni
mi van kinn, mer' hogy mit fogok
mondani a tekintetös szerkesztõasz-
szonynak. Hát mi lött vóna? A le-
gényök kurjongattak, a lyányok rop-
ták, szóval jó vót. El is mondtam ne-
ki mindezt szórul szóra,mög azt is,
hogy nézze mög jövõre a saját szö-
mivel! 

Borcsa

Futás az egészségért
Harminc szatymazi általános iskolás
diák vett részt Szeged egyik legna-
gyobb szabású utcai futófesztiválján
az immár kilencedik alkalommal
megrendezett "Pick" futáson. A kö-
zel háromezres tömegben mindany-
nyian teljesítették a 3,5 km-es távot..
Családok is nevezhettek az egész-
séges életmódot népszerûsítõ prog-
ramra (Szatymazról többen is jelent-
keztek, hogy családi körben tegyék
meg a maguk 1,5 kilométerét). A
családi versenyt Faragóék nyerték.
Nekik külön is gratulálunk! 

Szalma János

Olvasóink írták

Beszélgettünk Sík Mártonnal, a kajaknégyes vezérevezõsével
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Sport
A Szatymaz SE focicsapatának hírei
Mivel a hírvivõt is mindig megítélik egy kicsit annak
fényében, hogy milyen hírekkel érkezik, örömmel tölt
most el, hogy focicsapatunk meccseinek tudósítója
lehetek. A megye III. bajnokság õszi fordulóiból
lapzártánkig összesen hét meccset játszottak le és csak
egyetlenegyszer sétált le pont nélkül a pályáról a
Szatymaz csapata. A legutóbbi két hazai meccsen olyan
eredményekkel örvendeztették meg szurkolóikat a
mieink, mint 4:2 a Zákányszék csapata ellen (aki ott
volt, egyetért azzal, hogy ha a szerencse is velünk van,
akár 14:2 is lehetett volna) és 12:0 az öttömösiek ellen.
Szeptember 27-én a nagy rivális, Balástya legyõzése is
sikerült - idegenben (2:3). 
Elmondható, hogy a csapat meccsrõl meccsre egyre
egységesebb. Az új játékosoknak sikerült a
beilleszkedés, sõt olyan teljesítményekkel járulnak hozzá
az eredményekhez, mint például Gémes Peti gólzáporjai.
A körülményeken idõnként javít egy-egy lelkes támogató
önzetlensége; legutóbb Szabó Ödön ajándékozta meg a
játékosokat egy mezgarnitúrával. Köszönjük! 
Nem szeretnék elhamarkodott következtetéseket levonni,
de látva a csapatot elmondható, hogy igenis lépésrõl
lépésre közelebb kerülnek a megye II. osztályhoz.
Szurkoljunk nekik!    

A csapat soron következõ meccsei:
2008. 10. 05. vasárnap 15:30 Szatymaz SE - Földeák TC
2008. 10. 11. szombat  15:30 Szegvár SK - Szatymaz SE
2008. 10. 19. vasárnap 15:00 Szatymaz SE - Csongrád TSE 

Öregfiúk
2008. 10. 26. vasárnap 14:30 Pusztamérges FC - Szatymaz SE
2008. 11. 02. vasárnap 14:00 Szatymaz SE - Kübekháza SE
2008. 11. 08. szombat  13:30 IKV Alsóváros SE - Szatymaz SE

Pölösné Hudák Dóra

REJTVÉNY
Javában benne vagyunk már az õszben, ami igenis egy szép évszak. A

vénasszonyok nyara utolsó kinti programokra és kirándulásokra csalogat.
Engedjék meg, hogy ez alkalommal egy szép úti célt ajánljak Önöknek,
ami nincs is túl messze és a Vár és környéke, a Várfürdõ, a Ferences
romkert, az Almássy kastély vagy éppen a gyönyörûen felújított belváros
a sok-sok szökõkúttal mindenképpen megér egy látogatást. Hogy hova is
menjenek - e havi rejtvényünk megfejtése, azaz a kimaradó szó felfedi.
Kétbetûsek: el, et, ke, lo, me, ob, ra, zá, zs
Hárombetûsek: áte, Bük, dér, kap, kép, nsp, tpn
Négybetûsek: bags, ehct, kávé, keve, ogopÖtbetûsek: Gyula, eszem,
Õrség, perec, Sümeg, Zenta
Hatbetûsek: Csepel, Gáspár, Kõszeg, palota, Sopron
Nyolcbetûsek: Kondoros, Nebraska, Orosháza
Kilencbetûs: Kecskemét 

PHD

“Idõsebbek is elkezdhetik” - torna
Tartja: Fogas Mária,

aki fejtõl a talpig mindenkit megmozgat. (pléd, polifoam szükséges!)
Idõpontja: keddenként 18 órától, péntekenként 17 órától a Mûvelõdési Házban

"Egy kicsi mozgás mindenkinek kell!"
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FELHÍVÁS!
A Tisza Volán Közlekedési és Szolgáltató Zrt. jelentkezõket keres

autóbuszvezetõi munkakör betöltésére.
Jelentkezési feltételek: -21. életév betöltése

- érettségi bizonyítvány,(illetve annak öt éven belüli megszerzési
kötelezettsége, mely alól az 50. életév betöltése mentesít

-"D" kategóriás jogosítvány
-PÁV II: alkalmasság

Juttatások: - Útiköltség-térítés, utazási kedvezmények,
- formaruha,
- választható béren kívüli juttatás keretében:

*étkezési utalvány,
*sportcélú felhasználás,
*beiskolázási támogatás,
*üdülési csekk,
*egészség- és nyugdíjbiztosítási hozzájárulás,
*internet támogatás.

Jelentkezés (további információ) személyesen az alábbi címen:
6724 Szeged, Bakay Nándor u. 48. Központi Irodaház földszint 6.
Markovicsné Mándoki Piroska
(tel.:62/560-111/4012, mobil: 06-30-476-3193)

Friss diplomás 
angol nyelv tanár vállal 

nyelvoktatást, 
korrepetálást, fordítást.

Érdeklõdni lehet a 
06-20-330-4938-as 

telefonszámon.

Üvegezés
Szilágyi László

Szatymaz, 
Dózsa Gy. u. 13.

Tel.: 06/20-447-7779
Biztosító felé számlát adok!

Drágállja meglévõ hiteltét?
Nem szeretné, ha a körülmények
rossz döntésbe kényszerítenék?
Vagy ha az információ hiánya
késõbb kerülne sokba önnek? 

Akkor ingyenes személyes pénzü-
gyi tanácsadásért, hívja 

Szilágyi Róbertet a 
06/70 331 55 22-es számon!

Kedvezõtlen hiteleit váltsa ki,
vagy indítson újat a legkedvezõbb
feltételekkel egy régi múltú, meg-
bízható cégnél! Nem "alkuszcég"!
Ha szeretné elkerülni a kényel-

metlen banki ügyintézést, 
hívja személyes hiteltanácsadásért,
Matók Zoltánt a 06/70 322 59 19-

es számon!

Vállalunk:
-szobafestést
-mázolást
-tapétázást
-lakásfelújítást
-homlokzatfestést
Sári János 

szobafestõ, mázoló
Tel.: 06-20-595-5903

Figyelem!

A JUROTREND Áruház 

ezúton értesíti kedves vásárlóit, 

hogy megérkezett a 

legújabb õszi-téli kollekció 

(divatos csizmák, kabátok, stb.)

JUROTREND Áruház
Szatymaz, Ady E. u. 21. 

( a víztorony mellett)

A Déli-Farm Kft. kínálata:

Õszi árpa, zab, búza, triticale, lucerna és fû
vetõmagok illetve mûtrágyák széles 

választékban kaphatók,
valamint

Villanypásztorok és kiegészítõik, állatitatók,
etetõk, állattartási-, állategészségügyi
eszközök, jelölõk, lovas felszerelések,

állatápoláshoz szükséges eszközök és szerek
minden fajta haszonállatnak. 

Több mint 6000-féle termékcikk! 
Jöjjön el kisáruházunkba!

Déli-Farm Kft.
Szeged-Kiskundorozsma, Kettõshatári út 6.

(nagybani zöldségpiac mellett)
Telefon: 62-556-120, 556-130
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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:
Október
19-én
Dr. Huszár Péter
(06-30-487-4030)
23-24-25-26-án
Dr. Gombos László
(06-62/278-502)
November
1-2-án
Dr. Martinek Vilmos
(06-30-487-4030)
8-9-én
Dr. Kunstár Pál
(06-30-488-0267)
15-16-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: Feketéné Bárkányi Ilona. Szerkesztõbizottság tagjai: Barna
Károlyné, Kasza Ágnes, Pálmai József, Pölösné Hudák Dóra. A szerkesztõség címe: Mûvelõdési Ház és Könyvtár Szatymaz,
Dózsa György utca 42. E-mail:milapunk@szatymaz.hu  Következõ lapzárta: november 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

Búcsúzunk tõlük
Vetró Márton
(IV.körz.185.)

Ujvári Andrásné
(I.körz.135.)

Árgyelán József
(II.körz. 185.)

Ottlik András Aladár
(IV.körz.8.)

Tánczos Ferenc
(IV.körz.2819.)



a Mi Lapunk12 2008/10.

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

Házasságkötésükhöz gratulálunk

Szabó Péter és Szabó Eszter Szabina

Szász Péter és Márta Angelika Emma

Kuczora Nimród Norbert 2008.09.03.
szülei:Koncz Anett és Kuczora Norbert

Koza Viktória 2008.09.23.
szülei:Koza László és Farkas Éva

Bosch Péter Károly 2008.09.10.
szülei:Ale Pieter Bosch és Konkoly Éva

Szunyog Áron Tamás 2008.09.21.
szülei:Szunyog István és Csányi Ilona

Lajkó Dániel 2008.09.26.
szülei: Lajkó Tibor és Kádár Erika

Komáromi Fanni 2008.09.09.
szülei: Ámont Mariann és Komáromi Csaba

Menyhárt Lili 2008.09.09.
szülei: Kónya Aranka és Menyhárt Zsolt

Kedves szülõk
Amennyiben szeretnék, hogy újszülöttjük belekerüljön a "Mi

Lapunkba", kérjük értesítsék 
telefonon Bérczy Sarolta védõnõt. Tel.: 06/30-536-7622.

SZATYMAZDAKAR
AMATÕR RALLYE

V E R S E N Y
OKTÓBER  23.

Motorok, autók és quadok részére
Gyermekprogramok: trabantcsúszda,

ugrálóvár, lovaskocsikázás.
Rendezõ: V-8 AMSE, Szatymaz.
részletek a 9. oldalon.

Gólyahírek


