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Július 28. és augusztus 6. között a
Szatymazi Sportegyesület judósai a helyi
lehetõségeket kihasználva tíznapos edzõ-
táborban vettek részt. A programban napi
három edzés szerepelt, reggel futás és erõ-
sítés volt a menü, délelõtt és délután pedig
kétszer másfél órában a tatamin csiszolták
tudásukat a versenyzõk. A kemény felké-
szülés során a fiatalok mind erõnlétben,
mind technikai tudásban nagyot léptek elõ-
re. Az itt megszerzett fizikum és ügyesség
már az õsz eleji versenyeken érmek for-
májában is megmutatkozott. 
Folytatás a 9.oldalon

Ünnepélyes avatás november
21-én (péntek) 15 órakor.

A játszóteret Sándor Attila a
Csongrád Megyei Közgyûlés
alelnöke adja át. A Zöldöve-
zet program megvalósításáról
bõvebben a 3. oldalon olvas-
hatnak

A tartalomból:
2.o. Helytörténet
3.o. Lakossági tüdõszûrés
3.o. Közhírré tétel
4.o. Szatymazi váltó
5.o. Intézményi hírek
8.o. Sport

Vigyázzunk rá!
Még meg sem tudtak kapaszkodni a
frissen ültetett fák, a kisgyermekek
jóformán még birtokukba sem
tudták venni az új játékokat, máris
a rongálás nyomai láthatók a ját-
szótéren, különösen hétvégék után:
kidöntött fa, letarolt "domboldal",
üvegtörmelék a csúszda és a hinta
alatti homokban. 
Kérjük a fiatalokat, hogy próbáljuk
közösen megóvni értékeinket, tart-
suk tiszteletben egymás munkáját!

November 30.:
Advent elsõ vasárnapja. 

"Igazi lelkünket, akárcsak az
ünneplõ ruhákat gondosan õ-
rizzük meg, hogy tiszta legyen
majd az ünnepekre."

(József Attila)

Felsõ sor: Ohát Zalán, Kovács Szabolcs(edzõ), Nagy Richárd
alsó sor: Kovács Ákos, Ohát Ottó, Gábor Ádám
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A szatymazi gazdasági
iskola 20 éve  /2./

A felépült új iskola elõterébõl
kiindulva jobbra is, balra is
egy-egy tantermet lehetett elér-
ni. Azokon túl, az épület két vé-
gén még velük egy födél alatt a
mindenkori szakoktatók szolgá-
lati lakásai helyezkedtek el. A
hátul lévõ gazdasági udvart
északról egy hosszabb épület
határolta. Elõl az állatgondozó
/akkor Judik Sándor/ lakása
volt, akinek szobáját egy nagy
búbos kemence fûtötte, azt a
tejkezelõ helyiség, majd két
/egy lapos és egy személyszál-
lító/ kocsi befogadására alkal-
mas kocsiszín és a takarmányos
kamra követte. Az épület végé-
ben a ló- és marha-istálló volt,
ami fölött padlózott és évente
kimeszelt gabonaszárító lett ki-

alakítva. A korszerûen berende-
zett istálló folytatásában a ce-
mentbõl kiöntött, trágyalevet
gyûjtõ fedett medence állt, majd
egy gépszín következett, a szé-
rûskert és a végében egy tágas
pajta. A gazdasági udvart hátul-
ról sertés- és baromfi ólak és
egy asztalos mûhelynek is szol-
gáló raktár határolta. Délrõl a
fáskamra egy nyári konyhával
és góréval zárta le az udvart.
Az iskolában az l928 õszén
megindult tanítást a felügyeletet
ellátó hatóság /FM/ nagy fi-
gyelemmel kísérte. Még az elsõ
tanév sem telt el, és tavasszal
maga gróf Klebelsberg Kunó
kultuszminiszter is megjelent,
hogy megtekintse az általa el-
indított gazdasági oktatást. Né-
zelõdés közben Kamenszky Bé-
la igazgató megemlítette, hogy:
-"Kegyelmes uram! Egy bõvizû
artézi kútra lenne még szük-

ségünk, és akkor a tervezett
kertészetet is beindítanánk."- A
miniszter csak hátraszólt az õt
mindenhová követõ titkárának:
-"Jegyezze fel!-" Három nap el-
teltével, a negyedik napon /!/,
megjelentek Sándorfalváról a
kútfúrók és munkához is láttak.
Az akkor 220 méterre lemélyí-
tett kút a csövekben 3 és fél mé-
ter magasra nyomta fel a vizet.
/Hol van ma már az a rétegnyo-
más?/ Az állatok itatása, a nö-
vények locsolása, a mindenhová
elvezetett bõvizû forrás hatására
a korábbi keserves munkából
valóságos örömmé vált. Az öt-
holdas öntözéses növényterme-
léshez, amihez fogható más
gazdasági iskolában akkor nem
volt, az istálló mögé kivezetett
vastag vascsõ ontotta a vizet.
De hihetetlen módon megválto-

zott az elõkert is. A kaputól az
iskoláig vezetõ útra egy ma is
látható szökõkút lett beállítva,
ahol nyáron állandóan permete-
zett a víz és benne az aranyha-
lak vidáman lubickoltak. A ka-
pu után nem sokkal a bevezetõ
tégla járdából jobbra és balra,
egy-egy sárga kaviccsal borított
kerti út ívelt ki az intézmény két
sarkát megcélozva. A kerti út
mellett több földbe mélyesztett
öntöttvas csapszekrény vigyázta
a csövek kivezetõ nyílását, ami-
rõl a különlegesen nyírott bok-
rok és fák, valamint a mindig
nyíló virágok lettek locsolva. A
kert olyan lett, - köszönhetõen a
sok bokornak, a fáskamra déli
oldalán megépült üvegháznak,
amelyben két emelet magasság-
ban fejlõdtek a növények, Jakus
Sándor kertésznek, az õt irányí-
tó igazgatónak és Vígh Francis-
ka szaktanítónõnek- hogy cso-
dájára jártak. A Szegedrõl kilá-

togató és a nyár folyamán itt
lakó vendégek sokasága vasár-
nap, mise után, a "gazdasági"
virágoskertjében sétálgatott. De
jöttek messzebbrõl is, néha cso-
portosan. /Az alábbi képen egy
leányiskola tanulóit láthatjuk.,
id. Zsák József, dr. Fráter
Zoltán, Virág Vince és
Kamenszky Béla társaságában./

A látogatók között mindig akadt
olyan, aki az itt megcsodált nö-
vényekbõl haza is akart vinni.
Egy nyári napon autóján Al-
brecht herceg /Frigyes herceg
fia/ is megjelent feleségével,
hogy megcsodálják a kertet, a
gazdaságot. Az iskola nóniusz
fogata repítette végig õket a tá-
volabb lévõ 6 holdas szõlõ és
gyümölcsösig vezetõ úton és
vissza. A nézelõdés és a tetszés-
nyilvánítás utáni ebéd fáradal-
mait az iskola északi oldalán, az
ablak alatti gyepszõnyegre kite-
rített takarón pihenték ki. Al-
brecht herceg akkor szólt Ka-
menszky Béla igazgatónak,
hogy majd õsszel az õ óvári bir-
tokára küldjön néhány ágat a-
zokról a japán nyárfákról, me-
lyek az udvar felõli oldalon so-
rakoznak. Az igazgató megígér-
te, de az igazság az, hogy köz-
ben õszig még más munkája is
akadt és a kérésrõl elfelejtke-
zett. A baj akkor jelentkezett, a-
mikor a herceg a következõ év-
ben is meglátogatta az intéz-
ményt és szóvá tette az ígéret
nem teljesülését. Kamenszky
Béla igazgató elnézést kért és
csak annyit mondott: "- Nem
fogta meg. -" Hogy ki, vagy mi
nem fogta meg, azt nem rész-
letezte, de a következõ õszön az
ágakat már idejében megküldte.

Pálmai József

Helytörténet
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Önkormányzati közlemények

Községünkben folyamatos
problémát jelent a külterületi
lakosságnak a vezetékes ivóvíz
hiánya. Ilyen helyzetben a la-
kossági összefogás különösen
fontos lehet, hiszen önerõs be-
ruházásról van szó. A gya-
korlat azt mutatja, hogy a leg-
több közös kezdeményezés
csak addig tart, míg a költség-
kalkuláció után ki nem derül a
kivitelezés pontos összege, s
így a szándéknyilatkozat aláí-
rásáig már kevés társulás jut
el. Éppen ezért az is gyakor-
lati tapasztalat, hogy a sûrûn
lakott, zártkerti településré-
szeken nagyobb az esélye a
kezdeményezések sikerének a
kedvezõbb fajlagos költség
miatt. Szerencsére akad jóné-
hány pozitív példa. 2007. év
végén a forráskúti út mellett
12 ingatlan csatlakozott a víz-
hálózatra. 2008 nyarán pedig

az utóbbi évek legnagyobb
beruházása keretében, bruttó
3,5 millió forint költséggel
900 méter hosszan 25 ingatlan
vízellátása oldódott meg az I.
kerületben, a Szegedi út men-
tén. A közelmúltban pedig áta-
dásra került a II. körzetben
250 méter hosszban egy sza-
kasz újabb hat család megelé-
gedésére. A község önkor-
mányzata a kezdeményezések
elõsegítése érdekében önkölt-
ségi gépi munkával járult hoz-
zá a vízvezetés munkálataihoz.
Továbbra is bíztatunk minden-
kit az összefogásra, hiszen a
fenti példák is azt mutatják:
egyre többen értik meg, hogy
az egészséges ivóvíz sokkal
többet ér, mint amenynyibe
kerül.

polgármester

KÖZHÍRRÉ TÉTEL
Szatymaz Község Önkormányzatának Képviselõ Testülete nevében közhírré teszem a T. La-
kosság részére, hogy a hatályos 21/2007. (X.18.) Kgy. számú rendelettel jóváhagyott Szatymaz
Község Építési Szabályzatának tervezett módosítása elkészült. 
A módosításhoz tartozó szöveges és rajzi dokumentációk a Polgármesteri Hivatal Mûszaki ügy-
intézõinél (Bartók Gábor és Dékány István) a hivatal épületének 8. számú szobájában ügyfélfo-
gadási idõben megtekinthetõk. 
A tervezett változtatásokkal kapcsolatos észrevételeket személyesen vagy postai úton a
Polgármesteri Hivatal címére várjuk.

dr. Kormányos László

Játszótéri helyzetjelentés
Elõzõ számunkban olvashattak
arról a két sikeres pályázatról,
melyekbõl sikerült egy árnyas,
ligetes, pihenõparkos környe-
zet alapjait megteremtenünk a
mûvelõdési ház mögötti ját-
szótéren. 
A megvalósításban rész vett a
lakosság, az önkormányzat és
intézményeinek dolgozói, a ci-
vil szervezetek, tanulói közös-
ségek, vállalkozók.
A résztvevõ általános iskolás
csoportok (7-8. osztályosok)

mindegyike, a Dankó Pista
Mûvelõdési Ház és a Könyvtár
is egy -egy elültetett és kivá-
lasztott fa gondozását vállalta.
Köszönet támogatóinknak: A
Csongrád Megyei Önkor-
mányzatnak és az Ökotárs A-
lapítványnak az anyagi támo-
gatásért; és segítõinknek, akik
munkájukkal hozzájárultak a
park kialakításához. Mészá-
rosné Évának, aki az ültetési
munkálatokat koordinálta, az
önkormányzat fizikai állomá-
nyának, az Antares Hungary
Kft-nek a fák cserjék szállí-

tásáért, a Jámbor mûveknek a
"ráadás munkákért", és Bur-
kusné Gyöngyikének, a parko-
sítás "felelõsének".

önkormányzat

Lakossági tüdõszûrés
2008. december 1-jétõl 3-ig!
A tüdõszûrés igénybevételére
vonatkozó jogszabályok 2008.
október 1-jei hatállyal az alábbi-
ak szerint változtak:
- 40 éves kor felett a tüdõszûrõ

vizsgálat évente egy alkalom-
mal, beutaló nélkül, térítés-
mentesen vehetõ igénybe

- 40 éves kor alatt:
* a megelõzõ célú tüdõszûré-
sért térítési díjat kell fizetni,
melynek összege: 840Ft
* Járványügyi szempontból in-
dokolt esetben (tbc gyanú) há-
ziorvosi beutalóval térítés-
mentesen igénybe vehetõ

- A foglalkozás egészségügyi
("Alkalmassági") vizsgálat kor-
tól függetlenül térítésköteles
vizsgálat. Térítési díj: 840 Ft.
A tüdõszûrõ buszon kizárólag té-
rítésmentes szûréseket tudnak el-
végezni, mivel a tüdõszûrõ gép-
jármûben a pénzkezelés feltételei
nem állnak rendelkezésre.   
Kérjük, hogy TAJ kártyájukat
hozzák magukkal!
Várandós és szoptatós kismamák
a tüdõszûrést nem vehetik i-
génybe!

Külterületi vízvezetés
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Egészséghét
Idén kilencedik alkalommal
került megrendezésre Szaty-
mazon az Egészséghét. A Fu-
tafalu futófesztivál méltó nyi-
tánya volt az egyhetes rendez-
vénynek.
A vizsgálatok kivétel nélkül
"teltházasak" voltak, annak el-
lenére, hogy a lakosság tájé-
koztatása nem volt zökkenõ-

mentes.
Az egy hetes rendezvényen a
szervezõk igyekeztek a napja-
inkra jellemzõ betegségcsopor-
tok minél szélesebb körét érin-
tõ szûréseket, vizsgálatokat, e-
lõadásokat elérhetõvé tenni.
Sajnos az idei évben a tüdõ-
szûrés az egészséghéten elma-
radt, de december 01-02-03-án
a mûvelõdési házban meg lesz

tartva. 
Köszönjük a védõnõknek és
mindenkinek, aki részvétével,
munkájával támogatta az E-
gészséghetet. 
Külön köszönet Dr. Lengyel
Andrea doktornõnek , akinek a
szervezõ munkája nélkül nem
jött volna létre a rendezvény.

Szatymaz Község Önkormány-
zatának Képviselõtestülete

Szatymazi váltó

Tudósítás a testületi ülésrõl
Október 29-én az iskola új ebéd-
lõjében ülésezett a képviselõtestület.
Elnéztem: olyan szép, és még min-
dig nem látszik rajta, hogy nap mint
nap eleven gyerekek "nyüstölik". Ha
így vigyáznak rá, még sokáig kel-
lemes lehet itt ebédelni…meg ülé-
sezni például…
A lejárt határidejû határozatok vég-
rehajtásáról szóló tájékoztatót elfo-
gadva, Polgármesterünk üdvözlõ
szavai után a testület készen áll (ha-
tározatképes).
Elsõ napirendi pontként Szabó Ödön
a Sportegyesület elnöke számolt be
munkájukról, kérve a képviselõket,
hogy belátható idõn belül külön fog-
lalkozzanak a község sportjövõjével.
Véleménye szerint kell hogy legyen
az önkormányzatnak egy sportkon-
cepciója. "Legalább elképzelésünk
legyen, ami idõtálló, és ha nem is
mi, de az utódaink meg tudják va-
lósítani." Fontosnak tartja, hogy a
sporttal foglalkozók- rendelkezve jö-
võképpel- napi illetve éves mun-
kájukat tájolni tudnák.
Elhangzott még, hogy nem csak a
sportegyesülettel való együttmûkö-
désre, hanem valamennyi civil szer-
vezet együttmûködésére is koncep-

ciót kellene kidolgozni.
A következõ tárgyalnivaló a telepü-
lésrendezési terv módosítása, mely-
rõl bõvebben a Polgármesteri Hiva-
talban, vagy honlapunkról
(www.szatymaz.hu) tájékozódhatnak
kedves olvasóink. Ezért itt most csak
néhány gondolatot emelnék ki. Má-
jusban kezdték el egyébként a módo-
sítás kidolgozását. A hosszúra nyúló
eljárásból a közszemlére történõ ki-
függesztés és az állami fõépítész vé-
leményezése van még hátra. Várko-
nyi Gábor településmérnök elmondta
többek között, hogy változott az
OTÉK (rendelet az országos telepü-
lésrendezési és építési követelmé-
nyekrõl)és ezek a- Szatymazt is érin-
tõ - változások is "bedolgozásra ke-
rültek a szabályozási és település-
szerkezeti tervbe. Majd ismertette a-
zokat a változásokat, amelyek a helyi
építési szabályzatban (HÉSZ) történ-
tek. Vita illetve szavazás tárgyát ké-
pezték továbbá a következõk: zárt
kerítés kontra áttört kerítés; tetõhaj-
lásszög meghatározása; lakóövezeti
besorolások; terepszint alatti építés.
A kerítés kapcsán elhangzottak érvek
a zárt mellett és az áttört mellett és
mindkettõ ellen is. Végül az a dön-

tés született, hogy a kerítés építést
továbbra sem szabályozza a rendelet.
A tetõhajlásszöget a jövõben nem
szabályozzák, ahogyan a terepszint
alatti építmények nagyságát sem. A
képviselõtestület megtárgyalta még
többek között az ötödik tanyagond-
noki körzet kialakításáról szóló elõ-
terjesztést; elfogadta a Bursa Hun-
garica ösztöndíj pályázatra vonat-
kozó szabályzatot; az Ivóvíz rendelet
módosítását; a Belsõ ellenõrzési je-
lentést, az önkormányzat és intéz-
ményei 2009. évi belsõ ellenõrzésére
vonatkozó ütemtervét. Tárgyalta to-
vábbá a Dél- Alföldi Regionális Hul-
ladékgazdálkodási Társulás vonatko-
zó elõterjesztéseit. 
Kedves Olvasó! Én érzem, hogy
nem teljes körû így néhány mondat-
ban a tájékoztatás, inkább csak egy
kis hangulatjelentés…Bár átolvasva
soraimat úgy érzem, hogy most még
a hangulatot sem sikerült visszaad-
nom, mert elég tárgyilagosra sikerült
eme irományom. Egy hónap múlva
jelentkezem, és kérem ne feledjék,
hogy a testületi ülések nyilvánosak! 

Feketéné Bárkányi Ilona 

Októberben az óvodában volt szeren-
csém Nacsa Jánosné Margitkával be-
szélgetni a kis emberekrõl és az élet
nagy dolgairól. A rovat megadta ne-
ki is a lehetõséget, hogy jelölje ki új
beszélgetõpartneremet és õ egy volt
óvónõhöz, Dékányné Dr. Balogh
Andrea alpolgármester asszonyhoz

küldött tovább. Ezúttal egy kicsit na-
gyobb bútorok között, a hangulatos
Simsay iskolában volt találkozóm.
- Üdvözöllek! A Mi lapunk és Na-
csáné Margitka jóvoltából látogat-
tam most el Hozzád és engedd meg,
hogy rögtön fel is tegyem az elsõ
kérdést, ami iránt Margitka ezúton
érdeklõdne Tõled: alpolgármester-
ként mennyire változott meg az éle-
ted, hogyan látod a településen kifej-
tett tevékenységedet ebbõl az új pozí-
cióból?
- Margitka óvó néni egy nagyon ked-
ves emléket idézett fel bennem. Bi-
zonyára kevesen tudják, de valóban
az óvodában kezdõdött a pályafutá-
som, amit így éppen 20 év távlatából
is nagyon hasznosnak ítélek meg. De
hogy a kérdésre válaszoljak, alpol-

gármesterként picit megváltozott az
életem, de azért nem fordult fel gyö-
kerestül, hiszen a fõ hivatásom most
is a tanítóság. Alpolgármesterként az
elsõdleges feladatom az, ami minden
település alpolgármesteréé: helyette-
síteni a polgármestert távolléte ese-
tében és esetenként, megbízás alap-
ján képviselni az önkormányzatot.
Ez fõleg rugalmasságot igényel, hi-
szen én a polgármester úr szabadsá-
ga idején sem tartózkodom egész nap
folyamatosan a hivatalban, ilyenkor
a tisztviselõink telefonon hívnak, és
amint tudok, futok aláírni, megbe-
szélni stb. A polgármester úr prog-
ramjainak idõbeli összeütközése
gyakran aznap reggel derül ki és ez-
által az is, hogy délután menjek Mó-
rahalomra, Szegedre, Szentesre stb.
Szerencsére vannak az Önkormány-
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Dankó Pista Mûvelõdési Ház és Könyvtár
November 20-án 1330-kor :Huzella
Péter: verses, zenés, játékos elõ-
adás gyerekeknek
November 22-én: Adventi készülõ-
dés gyerekeknek (kézmûves foglal-
kozás-szalvéta technika, kereszt-
szemes hímzés, karácsonyfadíszek,
gyertyaöntés)
December 4-én 15 órakor a Mini-
színház elõadásában: Hol lakik a
Mikulás?
December 8-tól: Karácsonyi kiál-
lítás és vásár

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: 900-1730

Szerda, péntek: 1300-1730

Szombat: 900-1300

zat és Szervei Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzatában rögzített állandó
feladataim is. A közmûvelõdési és
közoktatási intézmények (mûvelõdési
ház, óvoda, iskola) munkájának
koordinálása éppen testhez álló fela-
dat, továbbá kapcsolatot tartok a
községben mûködõ tizenhárom civil-
szervezettel, egyesületekkel. Ne-
gyedévente kell összehívnom és ve-
zetni a Civil Fórumot.
- Mennyiben tudsz olyan dolgokat

befolyásolni a községben, mint az
oktatás-nevelés színvonala, haté-
konysága?
- Ha a képviselõtestület ülésén az ó-
voda, iskola bármilyen ügye van na-
pirenden, mindig a gyerekek, szü-
lõk, kollégák érdeke lebeg a szemem
elõtt. Azonban mióta az óvodánk, is-
kolánk a Szegedi Kistérség Többcélú
Társulásának keretében mûködik,
kevesebb apró-cseprõ dolog, szak-
mai kérdés kerül a képviselõtestület
elé. Az oktatás színvonaláért sokféle
pozícióból lehet, lehetne tenni vala-
mit. A legközvetlenebb hatást azon-
ban mi pedagógusok tudjuk kifejteni.
Az én legfõbb gondom ezen a héten
(amikor beszélgetünk, épp õszi szü-
net van), hogy az eddig tanult hét
betût minden gyermekem tudja há-
rom-négy betûs szavakká is össze-
olvasni, értelmezni. Karácsonyra pe-
dig minden elsõsnek meg kell lepnie
szüleit azzal, hogy mondatokat ol-
vas. Ezért kell most mindent meg-
tennem. 
- A többféle végzettséged közül me-
lyik játssza a legfõbb szerepet az éle-
tedben?
- Az elsõként megszerzett diplomám
a tanítói (mai napig a fõ foglalkozá-
som). A bajai tanítóképzõbe jártam
nappali tagozaton. Emellett Szege-
den végeztem levelezõ tagozaton te-
ológiai tanulmányokat öt éven át.
Ezt a végzettségemet is hasznosítom,
hiszen alsó tagozaton tíz éve tanítok
hittant. Kisfiam megszületése után a
gyes alatt kezdtem el a jogi egye-

temet, amit utána munka mellett fe-
jeztem be - talán ezt hasznosítom a
legkevésbé, hiszen csak képviselõi
minõségemben veszem néha hasznát.
Illetve mérlegképes könyvelõ is va-
gyok és helyesbítek, mert ez az a
végzettségem, amit tulajdonképpen
egyáltalán nem kamatoztatok. 
- Kisgyermekként mi szerettél volna
lenni?
- Már általános iskolás koromban is
megjegyezte a történelem tanár bá-
csim, hogy jó ügyvéd lenne belõlem.
Középiskolába a Radnóti Gimnázi-
umba jártam orosz tagozatra és eb-
ben az osztályban mindenki nyelv-
tanárnak készült, így én is a böl-
csészkarra készültem orosz-történe-
lem szakra. Aztán a sors többfé-
leképpen is beleavatkozott ebbe.
Egyrészt nagyon megviselt, hogy az
érettségi elõtt meghalt az édesapám.
Másrészt negyedik vége felé, 1988
májusában már nagyon éreztük a
rendszerváltás szelét (osztálytársaim
között voltak az akkori szegedi ve-
zetõk gyermekei, illetve a rendszer-
váltás utáni elsõ polgármester fia, if-
jabb Lippai Pali is). Abban az idõ-
ben már világossá vált elõttem, hogy
orosz tanárból már nélkülem is bõ-
ven elég van az országban. Ez a két
dolog nagyon elbizonytalanított ab-
ban, hogy mi legyek. Olyannyira,
hogy az írásbelit még megcsináltam,
de a szóbeli felvételi vizsgára el sem
mentem. Ekkor kerültem Bódis Mar-
git volt osztályfõnököm segítségével
az óvodába. Itt nagyon jól éreztem
magamat és eldöntöttem, hogy ké-
sõbb sem középiskolásokat szeretnék
tanítani, hanem apróbbakat. Innen
jött a bajai tanítóképzõ és a teológia.
A jog mindig is motoszkált bennem,
ezért késõbb az is sorra került.  
- Gyermekként ki volt és mostanság
ki a példaképed?
- Arra könnyebb válaszolni, hogy
gyermekként ki volt, illetve kik vol-
tak a példaképeim: Pálmai Józsefné
Incike néni, az elsõs tanító nénim és

Szûcsné Katóka néni, a másodikos
tanító nénim. Manapság nincs példa-
képem, inkább arra törekszem, hogy
tanítványaimnak én lehessek jó pél-
da.
- Kinek a bõrébe bújnál bele egy kis
idõre szívesen?
- Ez nagyon nehéz kérdés, de sokat
segítene, ha belebújhatnék egy kis i-
dõre a gyerekek, konkrétan az elsõs
gyerekek bõrébe. Így érezném, meg-
tudnám, mi a problémájuk, mert
sokszor mi, felnõttek nem értjük mi
a gond, mert nem tudunk visszaem-
lékezni, hogy mi annak idején hol a-
kadtunk el.  
- Mi okozná jelen pillanatban a leg-
nagyobb örömöt Neked?
- Õszintén? Ha az õszi szünet a ka-
rácsonyiig eltartana. De a viccet fél-
retéve, ha minden kis elsõs sikeresen
és lelkesedését megõrizve fejezné be
az elsõ osztályt, az önkormányzatnál
pedig minden megkezdett és elterve-
zett feladatunk eredményesen feje-
zõdne be. 
- Kirõl olvasnál a legnagyobb öröm-
mel a decemberi Mi lapunkban és
mit kérdezzek meg feltétlenül tõle?
- Dr. Lengyel Andreának szeretnék
három kérdést feltenni. A doktornõ,
mint a szatymazi lakosok egy részé-
nek háziorvosa ismer minket kívül-
rõl-belülrõl, tudja testi-lelki bajain-
kat, ismeri családtagjainkat, mi vi-
szont keveset tudunk az õ családjá-
ról, gyermekeirõl. Az is érdekelne,
hogy ha most érettségi elõtt álló gim-
nazista lány lenne, újra orvos, házi-
orvos szeretne-e lenni? A harmadik
kérdés engem is érint és mostanában
ismét elégedetlenkedõ hangokat hal-
lottam a faluban ezzel kapcsolatban:
nem akarná-e újra átgondolni heti 1
napon a délutáni rendelés lehetõ-
ségét? 
- Köszönöm szépen a kellemes
beszélgetést.

Pölösné Hudák Dóra

A Dankó Pista
Mûv e l õ d é s i
Ház és Könyv-
tár pályázatot
hirdet gyere-
keknek és fel-
nõtteknek 

KÉSZÍTSÜNK 
BETLEHEMI JÁSZOLT

fából, szalmából, csuhéból, mara-
dék textilbõl vagy bármi más anyag-
ból, akár cipóból vagy grillázsból. 
Az elkészült munkákból kiállítást
rendezünk, a "kiállítókat" jutalmaz-
zuk.
A pályamunkákat december 10-ig
várjuk! 
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Õszi "papíresõ"
Iskolánkban 2008.október 09-10-én papírgyûjtés volt. A gyerekek nagy lelkesedéssel vettek részt az akcióban. Osztályok közöt-
ti versenyt hirdettünk. Ezúton szeretnénk megköszönni a családoknak, hogy segítettek ennek a lebonyolításában.
Az alábbi eredmények születtek
SZKTT Közoktatási Intézménye Szatymazi Iskola Az õszi papírgyûjtés összesített eredménye
Osztály Osztályfõnök Gyûjtött papír Összesen Eredmény

Vegyes Hullám
1.a Bozsó Éva 514 kg 4kg 518 kg 5. hely
1.b Dékányné dr. Balogh Andrea 243 kg 8 kg 251 kg 7. hely
2.a Csillagvári Gusztávné 256 kg 7 kg 263 kg 6. hely
2.b Kasza Ágnes 819 kg 23 kg 842 kg 1. hely
3.a Veres Tiborné 428 kg 192 kg 620 kg 3. hely
4.a Völgyesi-Sándor Gabriella 739 kg 0 kg 739 kg 2. hely
4.b Nikolényi Miklósné 498 kg 115 kg 613 kg 4. hely

Összesen Alsó tagozat 3497 kg 349 kg 3846 kg
5.a Ott Endréné 263 kg 11 kg 274 kg 7. hely
5.b Csányiné Üveges Mária 376 kg 92 kg 468 kg 6. hely
6.a Farkas-Csamangó Etelka 1661 kg 27 kg 1668 kg 1. hely
6.b Horváthné Bodor Margit 1059 kg 147 kg 1206 kg 2. hely
7.a Szalma János 585 kg 97 kg 682 kg 4. hely
7.b Szûcsné Gera Julianna 942 kg 15 kg 957 kg 3. hely
8.a Dr. Tóthné Szabó Orsolya 307 kg 263 kg 570 kg 5. hely
8.b Doszpod Endréné 109 kg 0 kg 109 kg 8. hely

Összesen Felsõ tagozat 5302 kg 652 kg 5954 kg
Iskolai összesített eredmény: 8799 kg 1001 kg 9800 kg
A papírgyûjtésbõl befolyt összeg felhasználásáról az iskolavezetés az SZMK véleményének kikérésével fog dönteni.

Könyvajánló helyett
November 20-án (csütörtök) 1330-tól
vendégünk lesz Huzella Péter Kos-

suth-díjas zeneszerzõ-elõadómûvész,
aki 20 évig a Kaláka együttes tagja
volt, majd 1995-ben szólópályára lé-
pett, gyerekeknek és felnõtteknek szó-
ló mûsoraival járja az országot-világot

Októberi események
-program ajánló

- Október 2-án a Katica csoportos
gyerekek ellátogattak Sándorfalvára, a
piacra. Sok finom és egészséges õszi
gyümölcsöt és zöldséget vásároltak,
amelyekbõl másnap gyümölcssalátát és
csalamádét készítettek.
- október 14-én 4 óvodás csoport (Ka-
tica csop., Mackó csop., Mókus csop.,

Süni csop.) Gryllus Vilmos koncertjén
vettek részt, együtt daloltak, új  élmé-
nyekkel gazdagodtak.

- október 14-én, míg a középsõsök és
a nagyok koncerteztek, a Méhecske
csoportba a legkisebbekhez az egész-
séghét keretében Dr. Bandl Erzsébet
fogorvos látogatott el. Érdekes elõa-
dást tartott a helyes szájápolási szoká-
sokról és azok fontosságáról a szülõk-
nek, majd az apróságoknak A kicsik
egy nagy szemléltetõ fogsoron nagy-
méretû fogkefével gyakorolhatták a
fogkefe helyes használatát.
- Az egészség hét keretében október

15-én a Katica (nagy) csoportosok az
Anyatejes program részeként mûsort
adtak, nagyon ügyesen szerepeltek.
- Október 16-án a Katica csoport
Szegeden járt a Kövér Béla Bábszín-
ház elõadásán.
A Mackó csoport a Mars téri piacon
vásárolt.
- Október 20-án a Mackó csoportosok
nagy lendülettel szedték a krumplit,
amely során sok új ismerettel találkoz-
tak, megkóstolták a hajában fõtt 
krumpli ízét.

A sok közös élményt nagyon fontos-
nak tartjuk, hiszen ezek erõsítik a kis-
gyermekek közösséghez való tartozá-
sát.
A Mi Óvodánk Alapítvány Szatymaz
a 2007. év után 220.669.- Ft-ot kapott

a befizetett, felajánlott 1 %- okból.
Köszönettel vettük az Önök támo-
gatását. Ezt az összeget a játszóudvar
parkosítására szeretnénk fordítani.

Budainé Német Erzsébet
az alapítvány elnöke 

Pályázat
Fesd le mit jelent számodra a Kará-
csony!
Meghirdeti:
TOP Egyesület (Szabadidõ és Tehetséges
Fiatalokat Segítõ Közhasznú Egyesület)
Céljaink között szerepel programok, sza-
badidõs tevékenységek, szervezése, te-
hetséges fiatalok felkutatása és egyben
segítése.
Szervezetünk 2007-ben meghirdetett és
sikeresen lebonyolított "a jövõ autója"
rajzpályázata után, egy másik kreatív
pályázattal kívánja megjutalmazni a kis
tehetségeket. 
Program részletezése:
Kiírásunkat általános iskolás gyermekek
részére hirdetjük meg. A gyermekek fe-
ladata, hogy fessék le mit jelent számuk-

ra a karácsony, mi jut eszükbe a kará-
csony szó hallatán, hogyan ünnepelnek. 
A legszebb festményt/festményeket be-
küldött tanuló osztályát ajándékokkal fel-
pakolva meglátogatja a Mikulás.
A festmények hátulján mindenképpen
tüntessék fel a pályázó nevét, az iskola
nevét, az osztályfõnök elérhetõségét és
az osztály létszámát. (A pályázatok is-
kolánként egy küldeményként is felad-
hatóak.)
Beküldési határidõ: 2008. december 1.
A pályázatokat az alábbi címre várjuk: 
Top Egyesület
6763 Szatymaz, Ady Endre u. 46.
Reméljük felkeltettük érdeklõdésüket,
köszönettel:

Kálmán Sándor
egyesületi elnök

70/421-3974

Óvodánkból

Iskolánkból

KKrruummppll ii áássááss

GGrryylllluuss  VViillmmoossssaall
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A közmûvelõdési és Családsegítõ Egyesület köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik jövedelem-
adójuk 1 %-át felajánlották az egyesület részére. Ezt az összeget (19.111.- Ft) az "I. Szatymazi
Hagyományõrzõ Találkozó" megrendezésére fordítottuk.

Burkus Andrásné
elnök

Mozgáskorlátozottak Szatymazi Egyesületének közlendõi
Egyesületünk októberben is megtartotta
az Esélyegyenlõség Napját és a Rokkan-
tak Világnapját. Ez a nap a mi ünne-
pünk, de egyúttal figyelemfelhívás is ne-
künk, hogy mennyit jelent az, hogy van
egy egyesületünk - egy "családunk" -a-
melyhez minden mozgásban korlátozott
ember csatlakozhat. "Mindannyian egy-
formák vagyunk, csak ki könnyebben, ki
nehezebben tud közlekedni." - Ez az e-
gyesületünk elve! "Minden sérült ember-
nek joga van a méltó élethez olyan körül-
mények között, amelyek biztosítják mél-
tóságát, erõsítik önbizalmát és meg-

könnyítik aktív részvételét a közösség-
ben." - Ezzel a céllal mûködik az egye-
sületünk!
Rendezvényünket megtisztelte jelenlé-

tével dr. Kormányos László polgármes-
ter, aki köszöntõjével üdvözölte a jelen-
lévõket. Hálával tartozunk továbbá a
hódmezõvásárhelyi Rádió 7 és a szegedi
Prima-Protetika Kft. munkatársainak,
hogy megjelentek és évek óta támogat-
nak bennünket! Tagjaink is szép szám-
mal jelentek meg, amit Rácz Istvánnak is
köszönhettünk, mivel minden alkalom-
mal segít a közlekedni nem tudó tagja-

inknak eljutni az összejöveteleinkre. 
A sérültek munkáiból kiállítást rendez-
tünk, ezek mellett különbözõ gyógyásza-
ti segédeszközöket is bemutattunk. A
fergeteges hangulatról pedig Farkas Ti-
bor és a sándorfalvi citerazenekar növen-
dékei gondoskodtak. A rendezvény a 100
Éves Fogadó ízletes ebédjével zárult. 
Szeretnénk köszönetet mondani a Csong-
rád megyei és a szatymazi önkormány-
zatnak az anyagi támogatásért!
Ismét megmutatták a községben élõ vál-
lalkozók, hogy a nemes cél érdekében
képesek - ebben a nehéz gazdasági

MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk a

Nyugdíjas Egyesület tagjait
vacsorával egybekötött

Mikulásváró ünnepségünkre
november 29-én 16 órakor

a mûvelõdési házba!

Nyugdíjas Egyesület
Az Idõsek Világnapja alkalmából 2008. október 18-án az Életet az Éveknek
Nyugdíjas Klubok Csongrád Megyei Egyesülete Rácz Istvánt a Szatymazi
Nyugdíjas Egyesület elnökét az egyesületben végzett évtizedes tevé-
kenységéért a "JÓ MUNKÁÉRT" kitüntetõ plakettben részesítette, ezzel
fejezve ki köszönetét. Az elismeréshez gratulálunk, további munkájához pe-
dig sok sikert és jó egészséget kívánunk!

az egyesület tagsága
Egyesületünk ezúton fejezi ki köszönetét mindazoknak, akik adójuk egy
százalékával támogatták mûködésünket.

Október 18-án rendeztük az õszi
sportnap keretében az iskolai ké-
zilabda tornát, melyben 68 kis és
nagy diák mérte össze tudását. A
II. korcsoportban a " Ball Kil-
lers" nevû formáció, míg a 7-8.
osztályosoknál, igaz csak góla-
ránnyal de a " Kössz!!!" csapat
diadalmaskodott. Minden játé-
kosnak gratulálunk!

Szalma János

Emlékezzünk együtt!
2008. október 21-én ünnepi megemlékezést tartottunk iskolánkban az 1956-os forradalom és szabadságharc 52.
évfordulója alkalmából. A 7. osztályosok mûsorát Szûcsné Gera Julianna és Farkas-Csamangó Etelka rendezte. A
táncbetéteket Daniné Prohászka Ildikó tanította be.
A színvonalas elõadás pillanatképei:

"Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mit a tenger?
Miért remegtek világrendek?

Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.
De most sokan kérdik: mi történt?

Ki tett itt csontból, húsból törvényt?
És kérdik, egyre többen kérdik,

Hebegve, mert végképp nem értik -
Õk, akik örökségbe kapták - :

Ilyen nagy dolog a Szabadság?"
…

(Márai Sándor: Mennybõl az angyal/részlet)
Barna Károlyné

Kézilabda torna

“Ball Killers” “Kössz!!!”
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helyzetben is - összefogni és támogatni
bennünket. 
Támogatóink: Pola-Kayak Kft.; Ria-
plaszt Bt.; Gyõrffy László; Kossuth Ti-
vadar; Becsei Ferenc; Becsei Mihály;
Zacsok Csaba; Spiller Lászlóné; ifj.
Náczi Andrásné; Király Mihály lánya,
Marika; Maróti Sándor zsombói cuk-
rászmester; Prima-Protetika Kft. Hálával
tartozunk nekik! 

RENDEZVÉNYEINK:
November 23. (vasárnap): 1100-tól Min-
denki névnapja. Ezen a rendezvényen
köszöntjük azokat, akik október 1. és de-
cember 31. között ünneplik-ünnepelték a
névnapjukat. Ezt követõen a "Télapó ér-

kezik messzi földrõl"! Közös ebédet tar-
tunk, amely ára 950 Ft/fõ (marha-
pörkölt, köret, savanyúság, kávé),
melyet csak elõre lehet igényelni novem-
ber 20-ig. Kérem a névnaposokat, hogy
süteményt hozzanak! Télapó csomagot
mindenki hozzon 200-250 Ft értékben és
az elnöknek adja le. 
December 14. (vasárnap): 1100-tól
Karácsonyi ünnepség, ünnepi mûsor,
ebéd.

FIGYELEM!
Szatymaz község Apraja-nagyja!
Töltsük együtt a szilvesztert!!! Búcsúz-
tassuk jó hangulatban az óévet, köszönt-

sük együtt az újat!
December 31-én 1700-tól szilveszteri bulit
tartunk! 19 órakor lesz a vacsora: vegyes
sült, körettel, savanyúság, kávé. Éjfél-
kor: debreceni sült kolbász, mini fasírt,
burgonyasaláta, kávé. Italt mindenki i-
gény szerint hozhat!
ÉLÕZENE-TOMBOLA!
Belépõdíj: 1900 Ft/fõ. Érdeklõdni és
jelentkezni a 20/935-2896-os telefonszá-
mon december 16-ig lehet, a jegyek
pedig csütörtökönként délelõtt 10-12
óráig vásárolhatók meg. 
Mindenkit szeretettel várunk egy "nagy
családi bulira"!

Gera Anna
elnök

Õszi színes falevelek,
az esõ rólatok lepereg. 
A nagy fa nevelt titeket,
míg õsszel el nem vesztitek.

Ismét színes ruhákat
aggatott az õsz a fákra, erdei állatok-
nak levél lett a dunyhája. Szalad az
udvaron a gye-reksereg, egyik,
másik néha még meg is hempereg. A
szokatlanul me-leg idõben, a nap
nagy részét lent töltjük az udvaron.
Az udvaron a ba-baház, hol az ajta-
ján, hol az ablakán egy - egy gyerek
ki-be jár. A trambulinon, mint a

verebek, ugrálnak a gyerekek. A
kicsik számára a hónap nagy
eseménye a tökfaragás. Feszült
várakozás elõzte meg a nagy ese-
ményt, kanállal a kezükben várták,
mikor vájhatják a tököt. Levágtuk a
tetejét és kinyitottuk a tököt, volt ám
álmélkodás, volt aki könyékig szere-
tett volna turkálni benne, a másik
meg ennivalónak nézte. Kiszedték a
belsejét és késsel kivágtuk a formá-
kat. Égõ mécseseket tettünk bele és
kiraktuk a bejárat elé. Hazafelé me-
net a tököknél meg kellet állniuk a
szülõknek, hogy  meghallgathassák a

tökfaragásról szóló történeteket.  
További képek megtekinthetõk a
www.mesevar.szatymaz.hu   honla-
punkon.

Csúri Gábor

HAJRÁ SZATYMAZ!

A Szatymaz SE focicsapatának hírei
A sporthoz egy kicsit is konyítók - és

azt gondolom, zömmel õk olvassák
focis beszámolóimat - nagyon jól
tudják, hogy november elején kis
hazánkban véget érnek a labdarúgó-
bajnokságok õszi fordulói. Szatymaz
az utolsó meccsét november 8-án,
szombaton játszotta, de mivel ez lap-
zártánk utánra esett, így most, ami-
kor a cikket írom, még nem tudok a
félévi bizonyítványról beszámolni.
Az õszi szezonra szánt összesen 13
meccsbõl jelenleg 12 végeredményét
ismerem, amikbõl hetet nyert meg a
csapatunk, háromszor játszottak dön-

tetlent és kétszer bizonyult az ellen-
felük jobbnak (vagy a bírók erõsebb-
nek). Ezzel a fiúk jelenleg a második
helyen állnak, ahonnan már csak egy
lépés a dobogó legfelsõ foka és ezzel
együtt a megye II. osztályba való
feljutás. Hajrá Szatymaz!
Következõ lapszámunkban megtud-
juk majd nézni a megye III. bajnok-
ság tabelláját, valamint terveim sze-
rint elolvashatjuk a csapat megbízott
edzõjének szezonzáró értékelését!  

Pölösné Hudák Dóra

FUTAFALU
Fut a falu? Igen! Futott…Legalábbis
minden tizedik ember. Közel három-
száz induló és sok-sok szurkoló, ér-
deklõdõ vett részt október 11-én
Szatymaz elsõ futófesztiválján. Eb-
ben a futásban mindenki nyert, de
álljon itt a névsor: gyõztesek a gyõz-
tesek között: 

Picik és Kicsik:
Fiúk: I. Tóth Csaba
Lányok: I. Kordás Réka

II. Guba Levente
II. Lóky Eszter
III. Szanka Ákos
III. Kovács Kitti

Közepesek:
Fiúk: I. Varga Róbert
Lányok: I. Becsei Laura

II. Durkó Tamás
II. Becsei Barbara
III. Nagy Levente
III. Kõhegyi Ágnes

Életerõsek:
Fiúk: I. Kardos Ádám Lányok: I.
Kasza Ivetta

II. Árpási Róbert
II. Tóthné Kasza Anikó
III. Kasza Bence
III. Fehér Lajosné

Örökké fiatalok:
Férfiak: I. Kálmán Gábor

Nõk: I. Bartuczné Varga
Zsuzsanna

II. Nagy Zoltán
II. Kasza Ágnes
III. Zsemberi Sándor
III. Kordásné Petrács Ágnes

Gratulálunk minden résztvevõnek és
reméljük, jövõre még többen eljön-
nek! Köszönet a rendezvény támoga-
tóinak: általános iskola, mûvelõdési
ház, könyvtár, polgárõrség, Dr Len-
gyel Andrea, védõ nénik, Top egye-
sület, Kónya család, Pola kayak-ca-
noe kft.,  Kerámiások, Kuráné Dani
Andrea (aerobik) 

Szalma János

Sport

Mesevár hírek



2008/10. a Mi Lapunk 9

Hat judós országos bajnoki érem!
Szeptember 6-7-én Siklóson került sor
a Tenkes Kupa nemzetközi utánpótlás
verseny küzdelmeire. A szatymazi ver-
senyzõk közül Kónya Viktória és Ohát
Ottó megnyerte súlycsoportja küzdel-
meit, Báló Norbert ezüst-, Ohát Zalán
és Gábor Ádám bronzérmet szerzett,
míg Guba Szabolcs, Vass Frigyes,
Bárkányi Andor, Kovács Ákos, Guba
Levente és Veszelovszki Kevin az ö-
tödik helyen végzett.
Egy héttel késõbb Pakson került meg-
rendezésre Atom Kupa néven egy
nagyszabású nemzetközi cselgáncs-
verseny. Az igen erõs mezõnyöket fel-
vonultató viadalon versenyzõink két
arany, egy ezüst és két bronzérem
mellett három ötödik helyet is szerez-
tek. Kónya Viktória és Gábor Ádám

nem talált legyõzõre a versenyen, Gu-
ba Henrietta ezüstérmet nyert, Kovács
Ákos és Nagy Richárd a harmadik,
Kopasz Bence, Ohát Zalán és Báló
Norbert pedig az ötödik helyet szerezte
meg.
Az õsz az országos bajnokságok idõ-
szaka a cselgáncsozóknál. Nem volt ez
az idén sem másként.
Szeptember 27.-én Budapesten a Hon-
véd Küzdõsport Centruma adott ott-
hont a diák A korcsoport országos baj-
nokságnak. A szép számú versenyzõ
között Kovács Ákos a 38 kg-os súly-
csoportban remek versenyzéssel
bronzérmet szerzett!
Október 05.-én Szekszárdon került

megrendezésre a diák B korcsoportos
cselgáncsozók országos bajnoksága. A
Szatymazi Sportegyesület ifjú judokái
remekül szerepeltek a viadalon. A klub
három versenyzõvel képviseltette ma-
gát. Kopasz Bence 38 kg-ban az ötödik
helyen végzett, Nagy Richárd a 60 kg-
osok között a dobogó harmadik fokára

állhatott, míg a 35 kg-ban startoló Gá-
bor Ádámot négy szép gyõzelem után
a döntõben súlyos bírói tévedés fosz-
totta meg az aranyéremtõl, így ezüst-
érmes lett!
A serdülõ B korcsoport országos baj-
nokságára október 12-én Cegléden ke-
rült sor.
A 40 kg-os súlycsoportban Ohát Ottó
bronzérmet szerzett, ugyanebben a
súlycsoportban Guba Szabolcs az ötö-

dik helyet szerezte meg. Ottó testvére,
Zalán a 63 kg-osok mezõnyében szin-
tén a dobogó harmadik fokára állha-
tott.
Egy héttel késõbb az UTE Megyeri úti
csarnokában adtak egymásnak rande-
vút a serdülõ A korcsoport versenyzõi.
Ohát Ottó ismét bizonyította jó for-
máját, 40 kg-ban a harmadik helyen
végzett. Szintén ebben a súlycsoport-

ban Vass Frigyes a hetedik helyet sze-
rezte meg, míg 60 kg-ban Veszelov-
szki Kevin és Ohát Zalán egyaránt he-
tedik lett.
Október 26-án nyolc versenyzõvel sze-
repelt a Szatymazi SE cselgáncs szak-
osztálya Baján, a Mahart-Passnave Ku-
pa utánpótlás versenyen és mind a
nyolcan felállhattak a dobogóra. Gábor
Ádám megnyerte súlycsoportja küz-

delmeit, visszavágva szekszárdi ellen-
felének a magyar bajnoki döntõben a
részrehajló bíráskodás miatt elszenve-
dett vereségért, Guba Levente, Kovács
Ákos, Nagy Richárd és Guba Szabolcs
a dobogó második fokára állhatott, Ko-
pasz Bence, Vass Frigyes és Veszelov-
szki Kevin pedig bronzérmet szerzett.

Edzõ: Kovács Szabolcs.
A Szatymazi SE cselgáncs szak-
osztálya szeretettel vár minden judo
iránt érdeklõdõ 6 és 12 év közötti
lányt és fiút az általános iskola tor-
natermében tartott edzéseire.
Edzésidõpontok: hétfõ 1715-1815, pén-
tek 1600-1700.
Érdeklõdni Kovács Szabolcs /20-555-
0629/ edzõnél.

Idén immáron 3. alkalommal rendezte
meg a szatymazi V-8 Autó-Motor
Sportegyesület az amatõröknek meg-
hirdetett rallye versenyt.
A több hónapos készülõdés, szervezés
után létrejött egy újszerû rendezvény,
ahol nem csak az ádáz küzdelemrõl
szólt a nap.
A 4. kerületbe kilátogatók a jól kitáb-

lázott úton a központhoz érkezéskor
egy díszes boltíves kapu alatt hajthat-
tak be arra a rétre, ahol a verseny köz-
pontját rendezték be.
Itt volt a depó a versenyiroda, jó né-
hány sátor, és a gyerekeknek felállított

légvár, egy Trabantra épített csúszda,
külön pálya a darts és íjászatnak, kis
tricikli, lovaskocsi és a 80-as évek
rockzenéi szóltak. Néhány éves kis
motorosok, quadosok köröztek körbe-
körbe egész nap. A lángost és a vatta-
cukrot árulóknál is sürögtek a csalá-
dok, de voltak látogatói a többi árus-
nak is. Az egésznek olyan búcsú han-
gulata volt.
Dél körül már az izgalomtól vibrált a
levegõ. A motorok egyszerre jártak és
a startkapu alól egyesével 1 percenként
kiindultak a versenyzõk.
A 32 autós páros a 8 cross motoros és

a 4 quados csillogó, színpompás jár-
gányaikkal egymás után tûntek el a dû-
lõutak sûrûjében.
A lezárt utak torkolataiban nagyon sok
érdeklõdõ kísérte figyelemmel az elõt-
tük nagy sebességgel porolva elszágul-
dó versenyzõket. A négy futam alatt a-
kadt is bõven látnivaló. Amíg a ver-
seny zajlott hatalmas jövés menés jel-
lemezte a környék útjait. Voltak, akik
minden kanyart és egyenest bejártak ez
idõ alatt. Több száz fénykép készült,
amibõl sok felkerült a www.v-
8amse.hu oldalára, ott megtekinthetõ.
A központban is zajlott az élet. Az

SZATYMAZDAKAR AMATÕR RALLYE VERSENY
OKTÓBER 23.

Guba Levente (balról)

Kopasz bence (jobbról)Kopasz bence (jobbról) Guba Szabolcs (balról) és VassGuba Szabolcs (balról) és Vass
Frigyes (jobbról a második)Frigyes (jobbról a második)

Veszelovszki Kevin (jobbról)Veszelovszki Kevin (jobbról)

Kónya ViktóriaKónya Viktória
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íjászverseny mellett/ amit Iványi Zsolti
szatymazi bajnok és családja vezényelt
le/a kíváncsiskodók elleshették a de-
póban: hogyan lehet csodákat mûvelni
egy- egy gépalkatrészen. A gyorsan
dolgozó szerelõk kezei alatt megújult
versenygépeknek meg kellett felelniük
egy újabb kihívásnak is, mert rallye
szépségverseny is volt.
A küzdelem végéhez közeledve a 4.
kerület lassan elcsöndesedett és az u-
tolsó gépek is beérkeztek. Ki saját e-
rõbõl, ki traktor után kötve. A 43 in-
dulóból csak tíz jármû látta kárát a
megmérettetésnek, így sokan maradtak
a dobogóra esélyesek közül.
Az eredmények eseményenként és ka-
tegóriánként születtek meg. És hogy
sokáig tartson a díjkiosztó, a tombola
tucatnyi ajándékait is kisorsolták az iz-
gatottan várakozók között.
A nagyszerû hangulatnak a korai söté-
tedés szabott határt, de az emlékek
még sokáig bennünk maradnak.
A V-8 as csapat ismét nagyot alkotott,
Szatymaz jó hírét sokan vitték sokfelé
a megyében.
Az eredménylista a támogatók fé-
nyében a következõképpen alakult

Széria kat.1400ccm alatt:
1.Horváth Tibor-Horváth Bence
Honda Civic Szeged
2.Kiri Péter-Urizsán Imre Lada 2105
Hmvhely
3.Gulyás János-Nyalesznyák Miklós
Lada 2105   Sándorfalva
Kónya István Vasmûszaki Bolt díjai

Széria kat.1400ccm felett:
1.Diószegi László-Rácz Sándor Mazda
323 Hmvhely
2.Gulyás Gábor-Kiss Gyuri Lada 2107

Sándorfalva
3.Fejõs János-Gulyás József 

Fiat Croma Hmvhely
Kálmán Autósbolt díjai

Épített autók A1 kat:
1.Bartha Szabolcs-Barta Zsolt 

Opel Corsa Hmvhely
2.Medvecz Gábor-Medvecz Péter

Lada 2101 Szeged
3.Fehér János-Kósa Richárd 

Lada 2101 Balástya
Kósa Gépmûhely díjai

Épített kat. A2:
1.Kiss Róbert-Bodóczi József 

Renault 9 Hmvhely
2.Sebõk Balázs 

Lada 1700 Kistelek
3.Várszegi Zoltán-Várszegi Ádám

Lada 2107 Algyõ
Kopasz István Ács-Tetõfedõ díjai

Épített kat.A3:
Takó János-Dobó Bettina 

Lancia Delta Dóc
Ágoston István Fémhulladék Keres-
kedés díja

Abszolút I helyezett:
Kiss Róbert-Bodóczki József 

Renault 9 Hmvhely
Szatymaz Község Önkormányzatának
díja

Nõi versenyzõknek:
Postakocsi Csárda díja

Csak a Ladásoknak:
Avto Lada KFT díjai

Motorosok 2T kat:
1.Majoros Norbert Yamaha Kistelek

2.Kiri Zsolt Honda Ásotthalom
3.Varga Sándor TM Hmvhely
Csamangó Anita Virág-ajándék és
Tüzép Szatymaz díjai

Motorosok 4T kat:
1.Varga László Gas-Gas Szeged
2.Utassy Csaba Yamaha Szeged
Csamangó Anita Virág-ajándék és
Budai Bosch Car Service díjai

Quados kat:
1.Gerlach Gábor Suzuki Szatymaz
2.Hartlein Richárd Suzuki Szeged
3.Bartha Zsolt QRage Hmvhely
Csamangó Anita Virág-ajándék
valamint a Riaplast BT díjai

Abszolút I helyezett: Varga László
motor Gas-Gas 4T
Szatymaz Község Önkormányzatának
díja

Legtöbb Közönségszavazatot kapott
versenyzõ: Sebõk Balázs Lada 

A LEGSZEBB AUTÓ:
Várszegi Zoltán LADA

Íjászat:
1.Csamangó Márk
2.Rudner Rajmund
3.Rudlerné
V-8 AMSE díjai

Külön köszönet a segítségükért:

T-hus2000 BT nek, Hodács Pékség-
nek, Obi Dekornak, Becsei Ferenc
karosszérialakatosnak, Dr. Kulinyi
Gábornak a területért, a Koccintó ivó-
nak, Kormány Istvánnak, Makra
Zoltánnak, Papdi Sándornak.

Farkas Gábor

MÁTRIX 2000 KFT.
6724 Szeged, Pacsirta u.1.

Tel.:(62) 434446, 20/ 260-0615, 30/ 2055440
Szatymazon helyben ügyintézés

Vállalkozások, Õstermelõk részére könyvelés,
adó- és pénzügyi tanácsadás, TB- ügyintézés, tár-
saságok alapítása. Õstermelõk könyvelése bruttó
3500 Ft/ hónap, egyéb tevékenység közös megál-

lapodás szerint
Gyömbér Lászlóné

adótanácsadó
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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:
November
15-16-án
Dr. Sikter András
(06-20/936-4208)
22-23-án
Dr. Gombos László
(06-62/278-502)
29-30-án
Dr. Sípos Attila
(06-30/487-8383)
December
6-7-én
Dr. Huszár Péter
(06-30-487-4030)
13-14-én
Dr. Szigeti Gábor
(06-30/297-4435)

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:csütörtök: 800-1200

Tel.: 06-20-9352-896

Tanya gondnokok:
Rózsa Zoltán 

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

tel.: 06-30-5000-532
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: december 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

Üvegezés
Szilágyi László

Szatymaz, 
Dózsa Gy. u. 13.

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

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

Sári János 
szobafestõ, mázoló

Tel.: 06-20-595-5903



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.

November 21-én 1730-kor

JÓGA
tanfolyam

indul a 

mûvelõdési

házban.
Tóth Mátyás 2008.10.13.
szülei: Tóth József és Kovács Zsófia

Balog Botond Patrik 2008.10.05.
szülei: Balog Károly és Balázs Éva

Az elsõ szatymazi futófesztivál képei

HAMAROSAN
Hastánc tanfolyam indul!

A részletek-
rõl érdeklõd-
jenek a mû-
velõdési ház-
ban, vagy az
583-520-as
te lefonszá-
mon!

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

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

SZATYMAZDAKAR

Gólyahírek

Búcsúzunk tõlük
Ábrahám Mihályné Kossuth u. 22.

Balog János I. körz. 1036.

Juhász Antalné IV. körz. 302.

Pölös Nándor Kossuth u. 8.

Tandari Ferenc I. körz. 1514.

LendületbenLendületben Örökké fiatalÖrökké fiatal DíjátadásDíjátadás


