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ADATSZOLGÁLTATÁS

A Dél-alföldi Regionális
Nyugdíjbiztosítási Igazgató-
ság felhívja a foglalkoztatók,
egyéni vállalkozók, õsterme-
lõk figyelmét, hogy a 2008.
é-vi nyugdíjbiztosítási adat-
szolgáltatás teljesítésének

határideje 2009. április 30.
ELEKTRONIKUS ÚTON

tör-ténõ teljesítéssel az adat-
szolgáltatás egyszerûbb és

gyor-sabb.
Közös érdekünk, hogy a

nyug-díj megállapításhoz min-
den a-dat rendelkezésünkre

álljon. Bõvebb információ az
ONYF honlapján található 

(www.onyf.hu).
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Helytörténet
A "szatymazi bicskanyito-
gató" rövid története
Lassan már annak is több mint ötven
éve, hogy nem emlegetik. Elkárho-
zott, kimúlt csaknem nyomtalanul. A
legenda és néha a róla felbukkanó í-
rás idézgeti dicsõ múltját, pedig e-
lõtte jó száz éven keresztül minden
valamire való szegedi kocsmában és
borkimérésben jelen volt, de ott volt
Pesten is, ahol az l940-es évek végén
még olvasható volt a borkimérések
falán a felirat: "szatymazi bort" mé
rünk. Csaknem minden kocsmai ve
rekedésrõl, késelésrõl már az l8oo-as
év második felétõl úgy indult a ren-
dõrségi beszámoló a szegedi lapok-
ban, /akkor még több volt,/ hogy a
borivó vendégek mérték nélkül fel-
öntöttek a "szatymazi bicskanyitoga-
tóból", aminek hatására hamarosan
megindult a duhaj "igazságosztás", a
verekedés, a késelés. Ma már legen-
dák homályába vész a szatymazi bor
hajdani jelentõsége és rég elfelej-
tõdött az is, hogy hogyan került a
szõlõ az itteni homokra. A borterme-
lés sokáig szoros összefüggésben
volt az ivóvízfogyasztással. Tudjuk,
hogy még napjainkban is több mint 3
millió ember hal meg évente a Föl-
dön, azért mert nem jut jó minõségû
ivóvízhez. Gondolhatjuk, milyen
volt Szegeden az ivóvízellátás a haj-
dani évszázadokban. A Tisza tava-
szi, nyár eleji áradásai elöntötték a
város laposabb részeit, a hömpöly-
gõ, zavaros, hordaléktól, szeméttõl,
olykor-olykor egy-egy felpuffadt
dögtõl messzirõl bûzlõ folyóból kel-
lett az ivóvizet meríteni. De nem
volt jobb a kutakban lévõ sem, mert
az áradmányos idõkben vagy kiön-
tött, vagy gyakran belefolyt zavaros
vizével a Tisza. Tudjuk, hogy a fer-
tõzött víz ivásában többen haltak
meg, mint a háborúkban. A fertõzés
elleni "védõitalnak" akkoriban egye-
dül a bor számított. A város polgárai
közül mintegy 35-40 család, a Sze-
rémségben lévõ Fruska Góra keleti
nyúlványainak lejtõin kezdett szõlõt
termelni. Könnyen tehették, hisz már
a rómaiak óta fennálló gyakorlatot
kellett folytatniuk. Oláh Miklós írja,
hogy a XVI. század elején jó bor ter-
mett Sopronban, a Pilisben, de a leg-
jobb a "szerémségi" volt. /Tokajt
még nem említi./ A szerémségi bor
elõállításához egy ritka, régi gyakor-
latot alkalmaztak és a különleges fi-
nom hatást azzal érték el, hogy "a
borba mazsolát tettek." Alighanem
ez a mazsola a megaszúsodott bo-
gyók lehettek. A szõlõtermelés és a
borászkodás sokáig sikeresen folyt,
hisz nem csak Szegedre jutott bõven
belõle, hanem messze északra is ke-
reskedtek a polgárok a szerémségi
"nedûvel". Ennek az évszázadok so-
rán kialakult és jól bevált termelési
módnak a törökök elõnyomulása ve-
tett véget. A Szerémség 1521-ben tö-
rök fennhatóság alá került, ami a ko-
rábbi gyakorlatot megszüntette. A
városi polgárok, Szeged magasabban
fekvõ kertjeibe, a Szerémségbõl
mentett vesszõiket kezdték telepíteni.
Csakhamar a törökök is megérkeztek

és az õ uralkodásuk alatt a mai Sze-
ged területén, a polgárok által mû-
velt gyümölcsöskertekben kapott he-
lyet a szõlõ is. 
A gyakran "vízjárta", áradmányos
szegedi kertekben bizonytalan volt a
termelés. Ha a tavaszi, vagy a nyár
eleji áradás hosszan elhúzódott, eset-
leg az átlagosnál magasabban tetõ-
zött a Tisza, legfeljebb a termés tize-
dére lehetett számítani. Több gyü-
mölcsfajta és szõlõ rosszul tûrte a
vizet. Ezek után a helyzet lényege-
sen csak akkor változott, amikor a
törököket végleg "hazaküldték". A
gyümölcs- és a szõlõtermelés szép
lassan kezdte elfoglalni a legeltetés-
bõl és a kaszálásból kimaradt, ha-
szontalannak tartott homokföldeket.
Vedres István l8oo-ban úgy ír, hogy:
"szõlõim, gyümölcsfáim homokra
vágynak." A legeltetésbõl kihagyott
száraz homok vonulatokat a városból
kiindulva mind gyorsabban kezdték
egymás után elfoglalni, /Pénzbe nem
került, csak késõbb adózni kellett u-
tána./ szõlõvel- és gyümölcsfával be-
telepíteni. Az egy-egy magaslatot al-
kotó homokföldet, /Szatymazon leg-
alább l5 volt./ a szegedi polgárok
"nagycsaládja" igyekezett birtokolni,
mûvelés alá fogni. Sokszor a nevét is
tõlük kapta. A homokon lévõ, több
tulajdonos birtokát alkotó kertekre a
városban lakók nem tudtak vigyázni,
így hamar jelentkezett az összefogás
egy úgynevezett "hegyközség" kiala-
kítására és egy kint lakó, állandó fe-
lügyeletet biztosító csõsz felfogadá-
sára. Az így kényszerbõl megalakult
hegyközségek virágzásnak indultak
és mind nagyobb területeket foglal-
tak el, igaz, a város is beavatkozott
és pénzt kért a földekért. Az 185o-es
évektõl írások sokasága, szerzõdések
vannak arról, hogy kik vállalták és
milyen feltételekkel, milyen javadal-
mazásért a szõlõk, gyümölcsösök fe-
letti csõszködést. A jó eredményeket
felmutató hegyközségi szõlõ- és gyü-
mölcstermelés azonban az elõbb em-
lített idõponttól kezdve lassú /mint-
egy 40 éves/ sorvadásnak is indult.
Idõközben a tehetõsebb városi polgá-
rok mind többen igyekeztek a terü-
leten nyaralót építeni. A nyaralóépí-
tést legtöbbször megelõzte a köréje
tervezett szõlõ és gyümölcsös telepí-
tése. A nyugodt és lassú fejlõdést a-
zonban egy csapásra megváltoztatta
a filoxéra /szõlõgyökértetû/ megjele-
nése. 1875-öt írtak akkor, amikor ez
a veszedelem hazánkba is megérke-
zett, s a szõlõterületek nagy részét
már az elsõ évben elpusztította. En-
nek hatására a bor ára az egekbe
szökött. A szatymazi homokba tele-
pített tõkék azonban nem károsod-
tak. A homokra telepített szõlõkben
a filoxéra gyökérlakó alakja nem tu-
dott megtelepedni, sõt az oda ültetett
fertõzött tõkék is megtisztultak. Hir-
telen, majdnem egyik napról a má-
sikra, nagyon jól jövedelmeztek a
szõlõhegy parcellái, a nyaralók mel-
letti szõlõskertek. Ennek hatására
megindult egy telepítési hullám. A
szõlõhegyek üres részeit is azonnal
beültették, de a nyaralók melletti, jó-

részt kedvtelésbõl létesített kertek is
többszörösükre duzzadtak, nem volt
ritka a 10 holdat is meghaladó ültet-
vény. De a szatymazi gazdák is
gyors ütemben telepítettek a tanya
köré, az addig alig használt homok-
földjeikre. Nem csoda, hogy hama-
rosan a szõlõvel, gyümölccsel beül-
tetett föld meghaladta az ezer holdat.
Ha úgy számolunk, hogy 1 holdon
csak 25 hektoliter bor termett, akkor
is összejött évente 25000 hektoliter.
Így már nem nehéz elképzelni, hogy
a városban minden borkimérésben a
szatymazi bicskanyitogatót adagol-
ták. A bortermelés gyors felfutásá-
hoz nem igazodott a szatymazi "pin-
cerendszer". A krumplis vermekben,
kamrákban elhelyezett hordók bora a
nyári felmelegedés során megrom-
lott. Amikor szüret után megforrt a
must és újbor lett belõle, vödrökkel
lajtos kocsik hordóiba öntögették és
vitték Szegedre. Azt is tudjuk, mivel
ránk maradt Barcsay Károly 1899-
ben kiadott árjegyzéke, hogy a boron
kívül az akkori Magyarország terü-
letére innen szállítottak sima és gyö-
keres vesszõket. Csak tõle, évente
másfél millió darabot, amit a nála lé-
võ 310 fajtából választhatott ki a
megrendelõ.
Az eredményes szõlõ-és borterme-
lést, némileg csak a századforduló
táján megjelenõ peronoszpóra és
lisztharmat megjelenése fékezte. Ek-
kor indult be, jórészt parancsszóra a
permetezés, a fertõzés elleni védeke-
zés. Idõközben szép lassan a hegyvi-
déken is megindult a szõlõ vissza-
telepítése amerikai /ellenálló/ alany-
ra oltott korábbi szõlõvel. Ez külö-
nösebben a már jó kialakult szaty-
mazi gyakorlatnak nem sokat ártott.
Akkor kezdték azonban elterjeszteni,
hogy a jó bor csak hegyvidéken te-
rem. Az elsõ világháború jelentõsen
nem vetette vissza a termelést, mivel
a nagyobb szõlõföldek és gyümöl-
csösök kezelõit, az úgynevezett ka-
pásokat a hadi szolgálat alól felmen-
tették. A második világháború azon-
ban végzetes következményekkel
járt. A jórészt gondozók nélkül ma-
radt szõlõk és gyümölcsösök a több
évig tartó háború miatt parlagon he-
vertek, majd kipusztultak. A front
átvonulása után a bort elvitték. Hátra
maradt Wagner Adolf esdeklõ leve-
le, amiben arra kéri a hatóságot,
hogy legalább a hordókat küldjék
vissza, mert nyakán a szüret. De a
háború utáni események sem ked-
veztek a szõlõnek, a bornak. Az õsz-
ibarack termelés tömeges megje-
lenése az 50-es évek elejétõl vál-
tozást hozott az évszázados gyakor-
latban. Innentõl kezdve megszûnt a
vegyes mûvelésû kertek létjogosult-
sága, az õszibarack csemeték közé
már nem dugványoztak többet
szõlõvesszõt. E régi hagyománnyal
együtt, csaknem végleg kimúlt a
"szatymazi bicskanyitogató" koráb-
ban oly sokszor  emlegetett dicsõ
korszaka is.

Pálmai József
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A falugazdász ügyfélfogadása márc. 20-tól május 15-éig : szerdai napokon de. 800-1200

A mezõgazdasági termelõk
2009 évi területalapú
támogatás igénylése
A szatymazi gazdák az idén is a ta-
valyi rendszernek megfelelõen igé-
nyelhetik a földalapú támogatáso-
kat, annyi különbséggel, hogy a ta-
valyihoz képest több jogcímre lehet
benyújtani a kérelmeket, de kizáró-
lag elektronikus úton. A szankció-
mentes beadás végsõ határideje idén
is május 15-én zárul, akik ezután
rögzítik az igénylésük, azoknak a tá-
mogatás kifizetési összege napi egy
százalékkal csökkentésre kerül 2009.
június 9-ig.
Folytatjuk a tavaly kedvezõen foga-
dott gyakorlatot, és a gazdák az elõ-
zetesen egyeztetett idõpontban érkez-
ve - sorbaállás nélkül - a lehetõ leg-
kevesebb idõt fogják az ügyintézésre
fordítani, amennyiben minden szük-
séges adatot elhoznak és az idei ve-
tésszerkezetet már otthon elõre meg-
tervezik.
Nagyon fontos, hogy a termelõ hoz-
zon magával minden olyan iratot, a-
mely az egyes támogatások igénylé-
séhez szükséges (õstermelõi, egyéni
vállalkozói, személyi igazolvány,
bankszámlaszám, vagy bankszámla-
kivonat, EMVA erdõtelepítési és
AKG- határozat, stb.); és az átvett
borítékban található egyedi azonosí-
tó kódját se felejtse otthon senki,
mert e nélkül nem lehet hozzáférni
az adataihoz.

Az ügyfélkapus jelszóval rendelkezõ
egyéni gazdálkodók a támogatási ké-
relmüket saját maguk is benyújthat-
ják, illetve a kamarai tanácsadók és
a falugazdászok mellett külsõs ta-
nácsadót is meghatalmazhatnak. A
társas vállalkozások viszont csak
meghatalmazott útján tudják benyúj-
tani a támogatási kérelmet, mivel
csak magánszemély kaphat ügyfélka-
pus jelszót, amit egyébként az Ok-
mányirodában lehet igényelni.
Továbbra is a támogathatóság felté-
tele, hogy a gazdálkodó SAPS terü-
leteinek összességében legalább az
egy (1) hektárt el kell érnie. Ez alól
kivétel, ha szõlõ- vagy gyümölcsül-
tetvényre kéri a SAPS támogatást,
mert ekkor a támogatáshoz elegendõ
az is, ha már 0,3 hektár területtel
rendelkezik. Az AKG, KAT, Natura
2000 támogatások igénylése esetén a
táblák területének is el kell érnie
legalább 0,3 hektárt. A SAPS terü-
letek legkisebb támogatható egysége
0,25 hektár.
Az idéntõl bevezetésre került a tábla
fogalma, amely a tavalyi parcella fo-
galmának felel meg. A tábla az ügy-
fél által az egységes kérelemben leg-
kisebb, azonos hasznosítású össze-
függõ terület, amelyet nem metszhet
kötelezettségvállalással érintett terü-
let. A legalább 10 méter távolságon
érintkezõ táblák szomszédosságát is
jelölni kell a rajzoló felületen. A tá-
mogatási igénylési felület megnyitá-
sakor a tavaly beadott adatok, és a
megrajzolt táblák is megjelennek. A

korábban papír alapon benyújtott tá-
mogatási kérelmeket is rögzítették a
rendszerben az MVH munkatársai.
Az idén nem elég csupán berajzolni
és beírni a területeket, de azt is be
kell jelölni a termelõnek, hogy
SAPS, AKG, KAT, vagy Natura
2000 támogatást kér, illetve a többi
támogatási jogcímet is külön kell
jelezni.
Fontos, hogy 2009-tõl a "vis major"
bejelentéseket is ezen az elektronikus
felületen kell megtenni, amelynek i-
gazolását - a beadással egy idõben -
papíron is meg kell küldeni az ille-
tékes megyei MVH kirendeltsé-
geknek. Ezen kívül az egyes jog-
címeknél történtek kisebb-nagyobb
változások, de ez a gazdálkodók ki-
sebb részét érinti.
Ezzel kapcsolatban felvilágosítás
kérhetõ az MVH által üzemeltetett
kék számon (06-40/100-505), amely
reggel 6 órától hívható este 10 óráig,
valamint munkaidõben a kamarai ta-
nácsadók és a falugazdászok is a
gazdálkodók rendelkezésére állnak.
Az MVH a kitöltõ felület haszná-
latáról oktató videó filmet és elõadás
anyagot is készített, amelyek a
www.mvh.gov.hu honlapon elérhe-
tõk.
Remélem, hogy az idén fennakadá-
sok nélkül folyamatosan tudunk majd
együtt dolgozni azon, hogy a támo-
gatásokat mindenki minél hamarabb
megkaphassa!
Novák Pál (agrárkamarai tanácsadó) 

Egyházi gondolatok
Nagyböjti, húsvéti gondolatok...
A határban még fütyülve fújnak a
böjti szelek, a kopasz fák is e-
szünkbe juttatják az elmúlás gondo-
latát, ugyanakkor a fûzfa és a mo-
gyoró barkája a kora tavaszi virágok
és a fákon megjelenõ rügyek már
jelzik az új élet fakadását, a meg-
újuló legyõzhetetlen élet diadalát.
Nem véletlen, hogy az egyház litur-
giája a hideg kora tavaszi napokat
választotta a nagyböjt idejének, ami-
kor a természet is segít átélni a
rossz, a bûn dermesztõ hidegét, a
megváltásra szorulás érzését, és fel-
támad bennünk a testi-lelki tisztulás,
a megújulás, a jobbá válás elemi vá-
gya.
Közéletünk keresztútját is látva, át-
éljük, hogy rászorulunk a megváltás-
ra egyénileg is, közösségileg is.
Nem csak mi, hanem minden ember
a világon érzi az igazságot, amit sok
költõ és gondolkodó is megfogalma-
zott, s amit szent Pál klasszikusan
így fejez ki a rómaiakhoz írt leve-
lének 7.-ik fejezetében:"...nem azt
teszem, amit szeretnék, a jót, hanem
a rosszat teszem, amit nem aka-
rok..." Jézus értünk vállalt megváltó

szenvedésében, mint tükörben látjuk
életünket. Érezzük, hogy nekünk is
vannak keresztjeink, de mi magunk
is keresztet teszünk mások vállára,
és nehezen viseljük el egymást. Na-
ponként robbantások, gyilkosságok,
ámokfutások borzolják idegeinket.
Milyen jó tudni, hogy egy valaki - a
megváltó Jézus - feltétel nélkül min-
denkit szeret, feltétel nélkül minden-
kiért vállalta a megváltó szenvedést
és halált. Ezzel nem csak bevégzi az
Atyától rábízott mûvet, hanem jó
példát is ad az embertárshoz való vi-
szonyulásra, ami nem lehet más,
mint a humánum, a feltétel nélküli
szeretet, jószándék, és segíteni aka-
rás. Jézus várja a mi közremûkö-
désünket, hogy példáját követve
szebb, és emberibb legyen ez a vi-
lág! A keresztútból a Megváltó any-
jának fiával való együttszenvedése,
Cirenei Simon segítõ kereszthordo-
zása, Veronika verítékes arcot letör-
lõ jósága folytatódik minden csele-
kedetünkben, amit a szeretet vezérel:
az anyák és apák családjukért való
fáradozásában, a betegápolók hõsies
szolgálatában, de még a legkisebb -a
másik ember felé forduló - segítõ

megnyilvánulásban is. Nincs más
távlat földi életünkben - amire tu-
datosan törekednünk kell - mint a
szeretet, mint a segítés, mint a meg-
nyílás az embertárs felé. S merjük
vallani, hogy minden kis szeretetak-
tus - mint apró tégla - egy igazabb,
szebb, jobb világnak veti meg alap-
ját.
Ám az igazi távlatot a földön buk-
dácsoló, botladozó ember elõtt
Krisztus feltámadása nyitotta meg.
Nem csak földi küszködésre szánt
bennünket az Isten, amíg a sírba bele
nem bukunk, - Jézus megváltó érde-
mébõl nagyobbra születtünk! Ezt
szent Pál így fejezi ki a tesszalonikai
hivekhez írt elsõ levelében:" Ha Jé-
zus- mint ahogy hisszük- meghalt és
föltámadt, akkor Isten azokat is, akik
Jézusban hunytak el, vele együtt fel-
támasztja." A II.vatikáni zsinat "Ga-
udium et spes" kezdetû lelkipásztori
konstitúciójában tanítja:"Krisztus aki
feltámadásával átvette uralmát - õ
kapott meg minden hatalmat égen és
a földön -, Lelkének erejével mind-
járt mûködni kezdett az emberek szí-
vében: nem csupán a túlvilág vágyát
ébreszti fel, hanem éppen ezáltal
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Kedves Tini Olvasó, tudnod kell,
hogy abba a korba léptél, amikor tet-
teiddel sorsodat már komolyan befo-
lyásolhatod. Eljött az az idõ, amikor
már felelõsséggel tartozol cselekede-
teidért, rajtad múlik, hogy "életed
könyvének" fekete vagy fehér lap-
jára írsz.
A tanórákon begyûjtött rossz jegyek
jelentõsen megnehezítik a továbbta-
nulás lehetõségét. Ha egészségedre
nem vigyázol, megbetegszel, ha pe-
dig valamilyen diákcsínyt követsz el,
azzal kivívod tanáraid, szüleid
rosszallását. 
A diákcsínyek és az ifjúkori bûnök
között azonban nagyon szûk a ha-
tár. S ha ezen átlépsz, már a társa-
dalom elõtt a törvény által is elma-
rasztalhatóvá válsz.

Magyarországon a 14. életév betölté-
se után büntetõjogi felelõsség terhel
mindenkit cselekedeteiért. A törvény
ismeretének hiánya nem mentesít
senkit a felelõsségre vonás alól! Erre
azért is érdemes odafigyelni, mert a
legtöbb munkahelyen egy-egy állás
betöltésének feltétele a büntetlen e-
lõélethez kötött. Azaz, csak akkor
tudod álmaid-vágyaid megvalósítani,
ha nem kerültél összeütközésbe a
törvénnyel. 
Az alábbiakban megismerkedhetsz a-
zokkal a (BÛN)CSELEKMÉNYEK-
KEL, amelyeket leggyakrabban kö-
vetheti el korosztályod. 
Figyelj oda!
DIÁKCSÍNY VAGY BÛNCSE-
LEKMÉNY?
~ A törvények minden esetben vé-

dik az emberek, tanulótársak testi
épségét, egészségét. Ha játék során,
a vita hevében úgy lökünk meg va-
lakit szándékosan vagy gondatlanul,
hogy estében sérülést szenved, azt
már a törvény bünteti, hiszen ebben
az esetben könnyû vagy súlyos testi
sértés bûncselekményének elköveté-
se valósulhat meg. 

~ Amikor agresszív, erõszakos, kö-
zösségellenes viselkedésünk mások-
ban félelmet, riadalmat kelt, ezzel
már garázdaságot követhetünk el. 
~ Ha valakitõl, valahonnan elve-
szünk egy számunkra idegen dolgot
(társunk zsebébõl mobiltelefonját,
vagy pl. a boltból emelünk el egy
csokit,) azzal megvalósíthatjuk a
lopás bûncselekményét.

¢ Abban az esetben, ha a szá-
munkra idegen dolgot úgy vesszük
el, hogy valaki ellen erõszakot, élet

Húsvétra készülõdés a 
gyermekekkel

2009. március 27-én, pénteken ke-
resztúti ájtatosságot tartottak a hit-
tanos gyerekek a templomban az esti
szentmise elõtt. Tizenhárom gyer-
mek olvasta fel szépen Jézus szen-
vedésének állomásait. A felolvasók a
következõk voltak: Árpási Péter,
Bárkányi Flóra, Kõhegyi Ágnes,
Mendebaba Szásá (5. évfolyam), Er-
délyi Vilmos, Gyuricza Péter, Stra-
usz Norbert, Toldi Attila (6. évfo-
lyam), Kéri Tímea, Németh Evelin

(7. évfolyam), Maróti Ádám, Tóth
Tímea és Vass Nikolett (8. évfo-
lyam).
Április 5-én, virágvasárnapon játék-
napon is részt vehettek a hittanosok.
A résztvevõk: Bakos Brigitta, Barna
András, Bozsics Bettina, Gyöngyi
Mercédesz, Kovács Kitti, Sarapka
Attila, Szabó Rita, Tóth-Molnár Ré-
ka (4. évfolyam), Árpási Péter, Bár-
kányi Dániel, Kõhegyi Ágnes, Mol-
nár Violetta (5. évfolyam), Gyuricza
Péter, Lajos Dávid és Meszes István
(6. évfolyam). A reggeli szentmise
után a focipályán játszottunk elõször.
Nagy örömet szerzett a gyerekeknek
az állathangok utánzása, a váltóver-
seny pingpong labdával. A gyerekek
szerint a tekézés volt a legszórakoz-
tatóbb a plébánia járdáján. Ezután
kapcsolódtak hozzánk azok a gyer-
mekek, akik szorgosan készülnek az
elsõáldozásra. Erre az idõre már elé-
hezett a társaság. Teát ittunk és po-
gácsát ettünk. Ezúton is még egy-

szer köszönjük a Hodács Pékség
által elkészített és felajánlott sajtos
pogá-csákat. A gyerekek jóízût fala-
toztak belõle. 
Ezt követõen olyan rajzokat készítet-
tünk, amelyek a keresztre feszített
Jézust ábrázolják. Ötletesen és ügye-
sen oldották meg a gyermekek
krepp-papírral Jézus testét. A foglal-
kozás témáját többek között a közel-
gõ ünnep adta, továbbá a Litváni-
ában található Keresztek dombja. Az
elkészült keresztekbõl mi is összeál-
lítottuk a saját "dombunkat". Emlé-
kezve Jézus szenvedésére, odaállít-
hatjuk saját keresztjeinket erre a Ke-
resztek dombjára. 
A kézmûves foglalkozás után - aki
bírta energiával - tekézett és focizott
még egy kicsit. A hittanosok alkotá-
sait megtekinthetik a kedves szaty-
maziak a templom bejáratában.

Dinnyés Kamilla Judit

élteti megtisztítja és erõsiti a nemes
kezdeményezéseket, amelyekkel az
emberiség nagy családja embersége-
sebbé teszi a maga életét, és e célja
szolgálatába állítja az egész földet."
Ennek a húsvéti misztériumnak,
vagyis hogy "Krisztus gyõzött a ha-
lál fölött, nem úr többé rajtunk a
halál" - állandóan ott kell, mint egy
kandallónak melegíteni, duruzsolni,
vigasztalni a keresztény ember szívé-
ben minden élethelyzetben, még ha
koporsó mellett áll is. Jézus vigasz-
taló kinyilatkoztatása :"én vagyok a
feltámadás és az élet, aki bennem
hisz még ha meghalt is élni fog..." -
olyan valóságot tár elénk ami túlmu-
tat a csak földi örömön és jövõn! A
feltámadt Jézus nekünk is új életet,
és örök jövõt készít. Ennek öröm-
hírét már most merjük hordozni szí-
vünkben. Osszuk is meg egymással
áldott húsvétot kívánva és közvetítve
egymás felé.

A plébánia közleményei.
E szertartások rendje: nagycsütörtö-
kön este 6 órakor szentmise az utol-
só vacsora emlékére. Utána egy órás
szentségimádás. - Nagypénteken 4 ó-
rakor keresztút a templomban, majd
ehhez közvetlenül csatlakoznak a
nagypénteki szertartások: a passió, a
könyörgések és az áldoztatási szer-
tartás az úgynevezett. "csonka mi-
se".
- Nagyszombaton este 19 órakor
kezdõdik az egyházi év legfõbb litur-
giája, - amelyre gyertyát hozzunk
magunkkal!! - a tûzszentelés, a hús-
véti örömének, az allellujás mise, s
végén a feltámadási szertartás és
körmenet. - Húsvét vasárnap reggel
fél 9-kor és este l8 órakor lesznek a
szentmisék.
- Húsvét hétfõ - "nem parancsolt"
ünnep! - egy szentmise lesz reggel 7
órakor.

2. Megújult az egyházközség képvi-
selõ testülete. Az alakuló ülést már-
cius l5-én tartottuk. Az egyházköz-
ség világi elnöke: Sárközi Ernõ,
gondnoka: Ifj.Barna András, jegyzõ-
je: Dinnyés Kamilla lett.
3. Megkezdtük a templomkertben a
park felújítását. Március 21-én a fér-
fiak elõkészítették a területet, már-
cius 27-én az asszonyok fenyõvel
ültették be. 
4. Megkezdõdtek az elõkészületi
oktatások az elsõ áldozásra és a bér-
málásra. Nagyon kevés idõ áll ren-
delkezésünkre. Kérem a szülõket, fi-
gyeljenek arra, hogy gyermekük
részt vegyen az oktatásokon, mert
aki mulaszt, nem veheti fel a szán-
dékolt szentséget.
Dr.Kisházi-Kovács László
plébános

"TINI-KÉK"
Bûnmegelõzési tanácsok fiataloknak
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vagy testi épség elleni közvetlen fe-
nyegetést alkalmazunk (pl. az illetõt
lefogjuk, valamilyen eszközzel meg-
fenyegetjük stb.) megvalósul az e-
gyik legdurvább bûncselekmény, a
rablás, amelyet a törvény igen sú-
lyosan büntet.

~ Jogvédett számítástechnikai esz-
közök kódjainak feltörése, vagy a
jogvédett számítógépes programok
és zenei CD-k másolása, terjesztésük
is bûncselekmény.

~ Nem korlátozhatunk senkit sza-
bad akaratában, azaz senkit sem
kényszeríthetünk erõszakkal vagy
fenyegetéssel arra, hogy valamit te-
gyen, vagy ne tegyen, illetve eltûr-
jön. 

~ Társainkat cselekvési és személyi
szabadságukban sem korlátozhat-
juk, azaz nem foghatunk le, nem
zárhatunk be senkit, karjánál fogva
nem rángathatjuk sehová. 

~ Jogtalan haszonszerzés reményé-
ben (pénz, értéktárgy, egyebek) sem
erõszakkal, sem pedig fenyegetéssel
nem kényszeríthetünk senkit arra,
hogy valamit tegyen, vagy ne te-
gyen, esetleg eltûrjön. Azaz nem
zsarolhatunk meg senkit pl. azzal,
hogy ha nem hoz pénzt, nem adja
oda uzsonnáját, akkor esetleg "bán-
tódása is eshet." 

~ Amikor egy fontos iratot megmá-
sítunk, módosítunk (diákigazolványt,
naplót, ellenõrzõt stb. átjavítjuk)
megvalósulhat az okirat-hamisítás
bûncselekménye. 

~ Ha mások vagyontárgyának meg-
semmisítésével, megrongálásával
kárt okozunk (pl. összefirkáljuk az
épületek falát, bezúzzuk a busz-
megálló üvegét, megkarcoljuk egy
parkoló autó oldalát stb.) megvaló-
sulhat a rongálás bûncselekménye.
~ Gyakran éri különféle bántalma-
zás, erõszak a hivatalos személyeket
(pl. rendõr) valamint a közfeladatot

ellátó személyeket (tanár, mentõs,
jegyellenõr stb.). A törvény ezen
foglalkozást gyakorlókat fokozottan
védi, így az õket ért  fenyegetés,
bántalmazás, munkájukban való aka-
dályozás is büntetendõ tett.

~ A közlekedés biztonsága elleni
bûncselekménynek számít, és ko-
moly tragédiához vezethet a vasúti,
vízi, közúti, légi jármû, üzemi be-
rendezés (pl. fénysorompó) megron-
gálása, szabad mozgásának akadá-
lyozása.

~ Aki felhívja a rendõrséget azzal,
hogy a suliban bomba fog robbanni,
ezzel megvalósítja a közveszéllyel fe-
nyegetés bûncselekményét. A valót-
lan tény megzavarja az iskola rend-
jét, a "szándéknak" pedig súlyos a-
nyagi következménye lehet.

Ne feledd azt sem: "Vétkesek közt
cinkos, aki néma"!
Jó, ha tudod, hogy nem csak az tar-
tozik felelõsséggel az elkövetett cse-
lekményért, aki azt teszi, hanem az
is büntetésben részesül, aki a bûn-
cselekmény elkövetéséhez valami-
lyen módon segítséget nyújtott.

TANÁCSOK, JAVASLATOK
Mit tegyél, hogy ne válj áldozattá -
elkövetõvé?
~ A kamaszkor egyik nagy változá-
sa, hogy szexuálisan éretté válsz, a-
mely az örömökön túl, komoly ve-
szélyforrás is lehet. Saját teste felett
mindenki maga rendelkezik, jogod
van nemet mondani az akaratod elle-
nére hozzád közeledõnek! Soha ne
engedd, hogy akaratod ellenére bár-
mit tegyenek veled.

~ Napjainkban egyre növekszik a
kábítószerrel összefüggésbe hozható
bûncselekmények száma. Sokan úgy
akarnak pénzhez jutni, hogy külön-
féle szereket kínálnak. Ez több
szempontból is veszélyes. Fontos
tudnod, sok kábítószer akár csak

egyszeri kipróbálása is függõséget o-
kozhat, ami súlyos testi, lelki prob-
lémát jelent, akadályozva az egész-
séges, boldog élet lehetõségét.

~ Döntéseid elõtt mindig gondold
át cselekedeteid esetleges következ-
ményeit! 

~ Legfontosabb a testi épséged
megõrzése, minden körülmény kö-
zött ez az elsõ, amire figyelned kell!

~ A jól látható értékek, a feltûnõ
viselkedés, öltözködés, az alkoholos
befolyásoltság mind-mind hozzájárul
a sértetté/áldozattá válás lehetõsé-
géhez.

~ Amennyiben Te, vagy valame-
lyik társad bajba került, rögtön szólj
felnõttnek!

Ha olyan eseményt észlelsz, amely-
nél külsõ, szaksegítség hívása indo-
kolt jó, ha ismered ezeket a telefon-
számokat:

INGYENES SEGÉLYHÍVÓK:
Rendõrség: 107
Mentõk: 104
Tûzoltók: 105

KÖZPONTI SEGÉLYHÍVÓ: 112
Csongrád Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság Bûnmegelõzési Osztály:
62/562-410,
mozesnet@csongrad.police.hu
(ha a témával kapcsolatban kérdé-
sed, gondolatod van, ezen az elér-
hetõségeken várjuk jelentkezésed)
Országos Kríziskezelõ és Informá-
ciós Telefonszolgálat. 06/80/20-55-20
(ingyenes zöldszám 0-24 óráig)
Szegedi Tini Telefon: 06/80/ 820-011
(Hétköznap 16.00-18.45 óra között
hívható, és a 62/63-as körzetbõl
vonalas telefonról ingyenes)
62/420-011 (mobilról kezdeménye-
zett hívásra)

Szatymazi váltó

- Elõzõ beszélgetõtársam, Bereczki
Ágnes patikusnõ úgy fogalmazott,
hogy Lengyel Istvánné dr. Nellike
nagyon aktív nyugdíjasként éli a min-
dennapjait. Megtennéd, hogy me-
sélsz nekünk mindazokról, amikkel
nap, mint nap foglalatoskodsz?
- 44 évi köztisztviselõi szolgálat után
2002-ben lettem nyugdíjas. Tulaj-

donképpen már aktív koromban ké-
szültem a nyugdíjas évekre, többek
között 1998-ban elvégeztem a falusi
turizmus OKJ-s tanfolyamot. 1998.
november 20-án aztán 12-en (zöm-
mel korábbi tanfolyami hallgatók)
megalapítottuk a Napraforgó Falusi
Vendéglátók Alsó-Tiszavidéki Köz-
hasznú Egyesületét, melynek tehát a-
lapító tagja és immáron 6 éve az el-
nöke is vagyok. Szegedi székhellyel
mûködünk, de regionális hatáskörrel
(Csongrád, Békés és Bács-Kiskun
megye). Én a falusi turizmus képe-
sítést a Katedra Alapítványi Iskolá-
ban szereztem, ahol immáron oktató-
ként veszek részt a képzésekben.
1968 óta folyamatosan települési
képviselõ vagyok, jelenleg is tagja
vagyok a képviselõtestületnek és a
pénzügyi bizottságnak. A Teleházzal

úgy kerültem kapcsolatba, hogy a-
mikor nyugdíjba mentem, akkor
kezdte azt mûködtetni a Fehértói A-
lapítvány és a kuratórium megvá-
lasztott ügyvezetõnek, azaz azóta én
irányítom a mûködését. Vannak e-
gyéb tisztségeim is. A Szegedi Kis-
térség Déli Napfény Leader közös-
ségében civil képviselõként, a Sán-
dorfalva-Szatymaz Beruházó Vízi
Közmû Társulat igazgatósági tagja és
több helyi civilszervezet tagja va-
gyok. Igyekszem segíteni a munká-
jukat elsõsorban jogi, azaz alapítási
és mûködtetési dolgokban és tulaj-
donképpen a Teleház vállalta fel e-
zen civilszervezetek adminisztratív
segítését, a pályázatok figyelését, í-
rását és elszámolását. Több civil-
szervezet az én kezdeményezésemre
jött létre, hiszen miután tájékozód-



a Mi Lapunk6 2009/4.

tam a civilszervezetek mûködésérõl,
tapasztaltam, hogy különbözõ pályá-
zatok útján akár pénzhez is juthatnak
ezek az egyesületek. Így alakult töb-
bek között a Közmûvelõdési és Csa-
ládsegítõ Egyesület is, melyen belül
mûködik a Barackvirág Népdalkör,
melynek szintén tagja vagyok.        
- Visszatérve a falusi turizmusra ez
egy kicsit olyan, mint az aloé vagy a
világválság, azaz mindenki sokat
hallja-mondja, de pontosan mégsem
igazán tudjuk mi az. 
- A falusi turizmus a 90-es évek kö-
zepén kezdett nagyobb lendületet
venni a délalföldi régióban is (a Ba-
laton környékén, a Dunántúlon vagy
a hegyvidékeken korábban is gyako-
rolták, de az Alföldön kevésbé volt
jellemzõ). Szatymaz már az 1920-
30-as években nyaralóhely volt,
maradtak ránk korabeli képeslapok,
melyek azt hirdették: "Nyaraljunk
Szatymazon". Manapság a falusi tu-
rizmus több okból is virágzik. Van-
nak, akiket a falusi élet megismeré-
se, gyermekekkel való megismerte-
tése vonz. Vannak, akik a helyi és
környékbeli nevezetességek, szegedi
programok, környezõ gyógyfürdõhe-
lyek miatt választanak bázisul min-
ket, mert kellemesebb, családiasabb
így megszállni, mint egy nagy szál-
lodában. Nem elhanyagolható az a
szempont sem, hogy sok családnak
biztosít jövedelem-kiegészítést vagy
épp megélhetést, ha részt vesznek a
falusi turizmusban, mint szállásadó
és vendégfogadó. Egyre több telepü-
lés is nyit efelé, például az elkerülõ
utak épülése miatt az átutazó vendé-
gek fogadásának biztosítására. Tu-
risztikai pályázatok is elõsegítik, se-
gítik a falusi turizmust, hiszen a mi-
nõségi szállásfejlesztést támogatják.
Fontos, hogy a pályázatírás kapcsán
tõlünk, mint megyei egyesülettõl
szakvéleményt kérnek, és amikor
megvalósul a beruházás, akkor mi
végezzük el a szálláshely minõsíté-
sét. Ez egy országos minõsítés meg-
szerzését jelenti, továbbá ezek a
szálláshelyek felkerülnek a Falusi és
Agroturizmus Országos Szövetségé-
nek honlapjára, kiadványaiba és a
Turizmus Rt. honlapjára is. (Ez a-
zért jó, mert a szállást keresõk jelen-
tõs része az interneten keres és fog-
lal szállást). Nálunk kezdettõl fogva

az Önkormányzat honlapjára is fel-
kerülnek a szállások, vendéglátóhe-
lyek és erre próbálom más telepü-
lések vezetõit is rávenni.      
- Szatymazon hogyan alakul a falusi
turizmus?
- Szép szálláshelyeink vannak és a
vendégforgalom is jó, sõt emelkedõ.
Szatymaz nagyon jó helyen van, kö-
zel van Szegedhez, Ópusztaszerhez,
Mórahalomhoz, Kiskunmajsához, de
van, aki innen kirándul át a kör-
nyezõ országok magyarlakta terüle-
teire, például Szabadkára, Aradra is.
Fejlõdõ a vadászturizmusunk is, sõt
a helyi kisrepülõtér mûködése is
vonz vendégeket. Abszolút van jövõ-
je a falusi turizmusnak.  
- Hogyan kerültél kapcsolatba a fa-
lusi turizmussal? A nyugdíjas évekre
készülve más irányba is elindulhattál
volna.
- Akkoriban még mûködött a megyei
Tourinform iroda és annak vezetõje
szorgalmazta, hogy a vidék fele is
forduljanak a városi emberek. Ebben
látott fantáziát a helyi Gazdakör is és
így szervezett hallgatókat a Falusi
Turizmus tanfolyamára. A tanfolya-
mon nagyon jó csapat jött össze,
nagyon jó hangulat alakult ki és ez
azóta is így van. A tanfolyamot el-
végzõk többsége egyesületi tagunk
lesz. Tagjainkkal havonta szoktunk
találkozni, ahol többek között megvi-
tatjuk a tapasztalatainkat, recepteket
cserélünk, szót ejtünk az aktuális
jogszabályi változásokról. Részt
szoktunk venni a budapesti utazási
kiállításon és most már 3. éve a sze-
gedi utazási kiállításon is. Mint az
egyesület elnöke, tagja vagyok a
Szeged és Kistérsége Turisztikai Ta-
nácsadó Testületének, akikkel ez év-
ben ott voltunk a Bukaresti utazási
kiállításon is. 
- Egyébként utazni szeretsz? Sokat
utazol/utaztál?
- Utazni nagyon szeretek. Aktív ko-
romban nem sok idõm volt utazgat-
ni, de azért akkor is volt, hogy men-
tem. A munkám kapcsán is eljutot-
tam néhány helyre. Például amikor
Kisteleken voltam jegyzõ és testvér-
települési-kapcsolatot építettünk ki,
Dániában jártam. Szennyvíztervek-
kel az én idõmben is foglalkoztunk,
ezzel kapcsolatban egy szennyvízter-

vezõ cég tanulmányútra vitte több
település polgármesterét és akkor
Hollandiában, Franciaországban és
Németországban voltunk. Tanulmá-
nyoztuk a különbözõ szennyvízrend-
szerek és a szervezett hulladékgyûj-
tés mûködését. Amióta a Közmûve-
lõdési és Családsegítõ Egyesület és a
Nyugdíjas Egyesület létrejött, külön-
bözõ kirándulások megszervezésére
került sor. Vannak egy vagy pár na-
pos kirándulások Magyarország kü-
lönbözõ tájainak megismerésére és 3
évvel ezelõtt a külföldi utak szer-
vezése is megkezdõdött. Szerencsére
nem okoz gondot egy busznyi em-
bert összeszervezni és mindig szép
számmal vannak nyugdíjasok is az
utasok között. A következõ úti cél
most áprilisban Krakkó lesz, nyáron
pedig a tervek szerint Bulgáriát cé-
lozzuk meg. Erdélyben sokszor vol-
tunk már, de idén is készülünk, hi-
szen Kibéd fennállásának 505 éves
évfordulójára felkérték az asszony-
kórust, hogy szerepeljünk. A kórus
egyébként kétszeres Aranypáva mi-
nõsítésû és sok helyen ismernek ben-
nünket, sok helyre hívnak minket
szerepelni. Kórusunk tagjai között
egyre több fiatal vesz részt. Kónya
Géza tanár úr igényes felkészítõ
munkájának nagyban köszönhetõ az
általunk elért eredmény.
- Mi álmaid úti célja?
- Nagy álmaim nincsenek, sok szépet
láttam már itthon és külföldön egy-
aránt. Leginkább egészségben sze-
retném leélni a nyugdíjas éveimet és
a fiamnak egy biztos családi hátteret
nyújtani - ezek a legnagyobb ál-
maim.  
- Egy lakatlan szigetre miket vinnél
feltétlenül magaddal?
- A szeretteimet és a barátaimat. A
jó emberi kapcsolatokat mindennél
fontosabbnak tartom.  
- Ki az, akirõl szívesen olvasnál, és
milyen témával keressem fel Õt?
- Burkusné Gyöngyike nagyot lendí-
tett a közmûvelõdés és a civil kap-
csolatok területén, amióta itt van a
faluban. Szeretném, ha ezekrõl me-
sélne.
- Nagyon örülök, hogy beszélgettünk.
Köszönöm szépen.

Pölösné Hudák Dóra

Óvodánkból
2009.március 11-én "Laci Király"
Bûvész próbálta bevezetni a
gyerekeket a rejtelmek világába, a
trükköket a gyerekek nagy érdek-
lõdéssel figyelték és segítõnek is
mindenki szívesen jelentkezett.

2009.március 13-án a csoportok
együtt emlékeztek meg a márciusi
forradalomról, zászlót lengettek,
meneteltek, énekeltek, verseket
mondtak.

2009.március 27-én a mûvelõdési
házban megrendezett Grimbusz szín-
ház elõadására látogattak el a cso-
portok.

2009. április 02-án papírgyûjtést tar-
tunk az Óvodában, ahol megrendez-
zük a csoportok versenyét is,
kérnénk mindenkit, hogy lehetõség
szerint támogassa a csoportokat.
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Iskolánkból
Az alsó tagozatosok versenyso-
rozatát március 18-án a Kazinczy
szépkiejtési verseny nyitotta. A hely-
szín Újszentiván volt. A tanulók egy
szabadon választott szöveg felolva-
sásával készülhettek, melynek témá-
ja ismeretterjesztõ lehetett. A ver-
senyen idegen szöveg felolvasására
is sor került 15 perces felkészülési
idõ után. A 3. osztályosokat Balogh
Sára és Kondász Ádám képviselte.
Nagyon szépen szerepeltek. Felké-
szítõjük Veres Tiborné. A 4. osztá-
lyosok közül Kordás Réka (felkészí-
tõje Nikolényi Miklósné) és Bozsics
Bettina (felkészítõje Völgyesi-Sándor
Gabriella) vettek részt a versenyen.
Felsõsöktõl
Magyar nyelv és irodalom munka-
közösség
Február 12-én rendezték meg a
területi Szép magyar beszéd versenyt
Sándorfalván. Iskolánkat két tanuló
képviselte: Varga Dorottya 5.b és
Kreiniker Bernadett 6.a osztályos ta-
nuló. Az 5-6. osztályos korcsoport-
ban Varga Dorottya I. helyezést ért
el( felkészítõ tanára Csányiné Üveg-
es Mária).
Iskolánk adott helyet február 18-án a
területi Simonyi Zsigmond Helyes-
írási Versenynek. A kistérség iskolái
minden évfolyamon neveztek be ta-
nulókat-összesen 31 fõt. A verse-
nyen a szatymazi diákok közül dobo-
gós helyet értek el a következõk:
5.évfolyam: Kõhegyi Ágnes: III.hely
(felkészítõje Csányiné Üveges Má-
ria)
7.évfolyam: Barta Nikolett: II.hely
(felk.tan.:Farkas-Csamangó Etelka)
8.évfolyam: Bodó Erika: II.hely
(felk.tan::Csányiné Üveges Mária)
A megyei versenyre a pontszámok a-
lapján nevezési jogot nyert Bodó E-
rika 8.a osztályos tanulónk. Április
4-én Szegeden a Madách Imre Álta-
lános Iskolában került sor a megyei

megmérettetésre. A nagyon rangos
és nehéz fordulóban Bodó Erika
III.helyezést ért el.
Március 6-án részt vettünk a Desz-
ken minden évben megrendezett Ma-
ros Menti Fesztiválon. Felsõs tanu-
lóink eredményes, tapasztalatokkal
gazdagító délutánt tudhatnak magu-
kénak. Név szerint: Szurmai Bettina
Lujza és Varga Dorottya 5.b osztá-
lyos tanulók(felkészítõjük Csányiné
Üveges Mária) és Szabó Renáta
(7.b), felkészítõ tanára Farkas-
Csamangó Etelka.
1848-ra emlékeztünk
Az idén egy rendhagyó történe-
lemórát "vittünk színpadra" az 1848.
március 15-ét idézõ ünnepségünkön
a 6.a és 6.b osztály tanulóinak rész-
vételével. A próbák során és az elõ-
adásokon keményen dolgoztak a diá-
kok; a hangulat mindvégig fergete-
ges volt. A mûsort szervezõ tanárok
köszönetet mondanak a szereplõk-
nek.
Horváthné Bodor Margit
Farkas-Csamangó Etelka

Az Angol nyelvi munkaközösségtõl
Március 25-én rendeztük Szatyma-
zon a kistérségi Tesztmegoldó ver-
senyt, ahol hat iskola legjobbjai mér-
ték össze tudásukat. Tanulóink az
alábbi eredményeket érték el:
6. évfolyam: Prágai Benedek(6.a)
:II. hely
Doszpod Ádám(6.b): III.hely
7. évfolyam:Kordás Petra(7.a):
I.hely
Pivácsik Tamás(7.a):IV.hely
8. évfolyam:Bodó Erika(8.a):II.hely
Kocsó Krisztina(8.b) IV.hely
Felkészítõ tanárok: Doszpod Endré-
né, Hódiné Csányi Katalin, Lind-
holm-Csányi Eszter
A Matematika munkaközösség

hírei
2009. február 11-én az Eötvös J.
Gimnáziumban rendeztük meg a Kis-
térségi matematika versenyt. A két-
fordulós elõdöntõ után a döntõben 2.
helyezést ért el Prágai Benedek 6.a
osztályos tanuló, ill. Nyári Melitta
7.b osztályos tanuló.
A döntõbe jutott még és szépen tel-
jesített Mendebaba Szásá 5.a, Kre-
iniker Bernadett 6.a, Strausz Norbert
6.a és Bodó Erika 8.a osztályos tan-
uló.
Gratulálunk az eredményekhez!
Felkészítõ tanárok: Horváthné Bodor
Margit és Ott Endréné
A Radnóti Miklós Gimnáziumban
megrendezett Meleg István Kémia-
versenyen Tóth-Molnár Anna 7.a
osztályos tanulónk 2.helyezést ért el.
A Hevesy György Kémiaverseny Te-
rületi Döntõjén II. helyezést ért el
Kapás Regina (7.a); III. helyezést
Tóth-Molnár Anna(7.a) és IV. he-
lyezést Kucsera Zsófia 7.b osztályos
tanulónk. A megmérettetésen részt
vettek még: Guba Szabolcs (7.a),
Kónya László (7.a) és Barta Nikolett
(7.b.)
Felkészítõ tanáruk Kálmán Gáborné.
A természettudományok területén
még az alábbi versenyeken képvisel-
tette magát iskolánk:
Március 24. Sándorfalva, vetélkedõ
a Víz világnapján (Koza Andrea
7.b, Nyári Melitta 7.b, Becsei Laura
7.b, Bencze Enikõ 7.b)
Április 1. Mórahalom: Csizmazia
György komplex természetismereti
verseny (Ács Eszter 7.b, Balogh
Viktória 7.b, Barta Nikolett 7.b,
Híres Adrienn 7.b)
Április 1. Kistelek: A Magyar Vö-
röskereszt által szervezett elsõse-
gélynyújtó verseny (Szabó Renáta
7.b, Döme Alexandra 8.a, Becsei
Barbara 8.a, Márta Mónika 8.a,
Kiss Ágnes 7.a)

Dankó Pista Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Tavaszi vigasság másodszor
Tavaly hagyományt teremtettünk a
mûvelõdési házban, melynek célja az
volt, hogy megismertessük az em-
berekkel az õsi magyar hagyomá-
nyokat, és lehetõséget biztosítsunk
egy jókedvû összejövetelre. Idén is
kedves barátunk Gulyás László ván-
dormuzsikus-mesélõ gondoskodott
arról, hogy a délután további részé-
ben még véletlenül se lehessen lefelé
görbülõ szájvonallal találkozni. Az
érdeklõdõk egy érdekes elõadást
hallgathattak meg a pusztai népek é-
letérõl László Péter tolmácsolásá-
ban. A télnek közösen mondtunk bú-
csút Nagy Anita hagyományõrzõ

szertartásával. A vadászok íjászver-
senyén mindenki becsületesen helyt-
állt, s széles mosollyal vették át jól
megérdemelt díjaikat. A szamuráj

harci bemutató izgalmas színfoltja
volt a rendezvénynek. Az izgalmakat
a hangerõ mosta el. A Medicine
Roxx együttes koncertje igazi kikap-
csolódást nyújtott. A programok
közötti "holt idõben" a Dél-alföldi
Nyenyere Egylet autentikus muzsi-
káját hallgattuk. Szeretnénk, ha jö-
võre még többen eljönnének, mert
ezt látni, hallani kell…

Köszönjük támogatóinknak:
Juhász Jánosnak, Kormányos Lász-
lónak, Márta Ferencnek, Szabó
Ödönnek , hogy hozzájárultak a ren-
dezvény megvalósulásához.
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Felhívjuk egyesületünk tagjainak fi-
gyelmét, hogy a közlekedési-, gép-
kocsi szerzési támogatásának határ-
ideje április 30-a. Aki nem kapott i-
génylõlapot, Egyesületünket keresse
fel, és aki igényli, annak segítünk a
kitöltésében. Kérjük tagjainkat, mi-
elõbb fizessék be tagdíjaikat (fogadó
órák:csütörtök 10-12 óráig).
Egyesületünk idei elsõ rendezvényé-
re Pacsika Ferenc tagtársunk felaján-
lott egy nagy bográcsra való kecske-
húst és Puskás József elkészítette az
ebédet, ami olyan finomra sikerült,
hogy az ízét nem felejtjük el. Kö-
szönet nekik és Fodor Sándornak a
krumpliért, Márki Zoltánnak a finom
savanyúságért, valamint a B&H
Group 2005.ker. Szolg. Kft-nek tá-
mogatásukért.
Egyesületünk 11. alkalommal ren-
dezte meg hagyományos Nõnapi Jó-
tékonysági rendezvényét, melynek

fõvédnöke dr. Juhász János a Rotary
Klub Elnöke, Vincze László ország-
gyülési képviselõ, Vass György, Pal-
lagi Ferenc a Rotary Klub képvise-
letében, Barna Károly és felesége az
Önkormányzat képviseletében tisz-
telte meg jelenlétével rendezvényün-
ket. Ismét megtelt a mûvelõdési ház,
köszönhetõen az MTV 1 és a Rádió
7 közremûködésének. Mindazoknak
köszönet, akik hozzájárultak a ren-
dezvény sikeréhez: Encián Bt, Szan-
ka András és családja, Barna Károly,
Vincze László, Gajdacsi Judit, Széll
József és családja, Csányi István,
Szúnyog István, Márki Zoltán, Ma-
róti Sándornak a sok szép sütemé-
nyért, a vacsora és büfé vendéglá-
tásért. Rácz Istvánnak, Dobó József-
nek, Balogh Józsefnek, Pacsika Fe-
rencnek, Gyöngyi Józsefnek, Péter
Zoltánnak a fizikai nehéz munkáért,
a mûvelõdési ház dolgozóinak a se-
gítségükért.

Köszönet az asszonyoknak a helytál-
lásért. Nyerges Andrásné  és Sisák
Rózsikának a csomagolásért. Külön
köszönjük Maróti cukrásznak a fõdí-
jas emeletes tortát.
Figyelem! A Mozgáskorlátozottak.
Szatymazi Egyesülete május 31-én
KRESZ vetélkedõt tart a mûvelõdési
házban a falu minden lakosának aki
szeretné feleleveníteni KRESZ tudá-
sát és megméretni. Az elsõ három
helyezett jutalmazásban részesül.
Ehhez várunk jelentkezõket máj. 24-
ig az egyesület elnökénél a 06-20-
9352-896 telefonon. Vállalkozóktól
várjuk a díjazások felajánlásait.
Május 1-én egész napos majálist ren-
dezünk, ebéd 900-Ft/ fõ.(befizetés
elõre a fogadó órákon)
Számítunk tagjainkra.

Gera Anna
elnök

Bizonyára sokan vannak Önök között,
akiknek ismerõsen cseng Pálinkó Lujza
neve. Az 1980-as években sorra nyerte a
bajnokságokat táncpartnerével, Õze
Lászlóval. Itthon "veretlennek bizonyultak"
és külföldön is dobogósak voltak. Ma tánc-
iskolát vezet, 2007 óta a Magyar Táncsport
Szakszövetség alelnöke, és -ahonnan a
legtöbben ismerik- a Szombat esti láz címû
táncos mûsor zsûritagja; mindamellet
feleség, anya, tanár, üzletasszony. Jöjjenek

el április 19-én és tegyünk egy kis kirán-
dulást a zene és a tánc világába Pálinkó
Lujza "idegenvezetésével" és engedjük,
hogy bebizonyítsák nekünk a különbözõ
korosztályokat képviselõ társas- és
versenytáncosok, hogy A TÁNC igenis
KORTALAN. Mindannyiunknak jár egy
kis "lazítás"!
“Bátrabbak el is kezdhetik”

- A bemutató után tánctanítás

Latin szieszta április 19-én 15.30-kor

A Dankó Pista Mûvelõdési Ház és Könyvtár "Szatymazi Gyûjtõk" címmel kiállítást szervez!
Várjuk azok jelentkezését, akik bármilyen nagyobb gyûjteménnyel rendelkeznek, legyen az régiség, szalvéta,

lemez, képeslap stb. A kiállítás témájában megkötés nincs.

Jelentkezni személyesen a mûvelõdési házban vagy az 583-520 telefonszámon. 

A kiállítás tervezett idõpontja május 18-tól 22- ig.

Mozgáskorlátozottak Szatymazi Egyesületének közlendõi

Fakanál Klub

A Szatymazi Fakanál Klub idei elsõ
megmérettetésére készül, ugyanis
április 26-án Hódmezõvásárhelyen
rendezik meg a XV. Alföldi Állat-
tenyésztési Napokat. A program e-
gyik fõ eseménye a fõzõverseny, a-
hol a szatymazi csapat is indulni fog,
Rácz Laci klubelnök vezetésével. 

Szaft kupa
Május 1-jén kispályás foci bajnokság a szatymazi sportpályán!

Nevezés 800 - 900

4+1 fõs csapatok jelentkezését várjuk

Kezdés 930

Nevezés a helyszínen
Nevezési díj csapatonként 2000 Ft.

Üvegezés
Szilágyi László

Szatymaz, Dózsa Gy. u. 13.
Biztosító felé számlát adok!

Esztergályos
munkák készítése, pneumatika,
hidraulika, hengerek készítése,

javítása. 
Tel.: 06-20-476-8883
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Ritmikus Gimnasztika
2009. márc. 14-én rendezték meg
Szegeden a Ritmikus Gimnasztika
megyei döntõt, amelyen iskolánk ta-
nulói a következõ eredményeket ér-
ték el: B1 kategóriában 3. helyezést
ért el: Kiss Dea, Kõhegyi Réka,
Mélykúti Viktória, Prágai Bíborka
4. helyezést ért el: Csúri Liliána,
Molnár Éva, Nyeste Borbála, Toldi
Brigitta
B2 kategóriában 1. helyezést ért el:
Kiss Nóra, Kordás Réka, Lóky Esz-
ter, Palotás Gyöngyi, Papp Gréta,
Pataki Alexandra, Szabó Rita, Tóth
Molnár Réka
B3 kategóriában 1. helyezést ért el:
Bárkányi Flóra, Kelsch Anna, Kõ-
hegyi Ágnes, Kondász Andrea, Kósa

Kitti
B4 kategóriában 1. helyezést ért el:
Gábor Violetta, Kreiniker Bernadett,
Szána Szabina, Tóth Judit
B6 kategóriában a szegedi Tömör-
kény István Gimnázium csapatával
indult Kasza Ivetta, és 1. helyezést
értek el. 2009.márc.21-én Budaörsi
Sportiskola szervezte meg a regio-
nális versenyt, mely szép sikereket
hozott, így csapataink az országos
döntõbe jutottak: B1 kategóriában 1.
Kazincbarcika, 2. Szatymaz: Kiss
Dea, Kõhegyi Réka, Mélykúti Vik-
tória, Prágai Bíborka
3. Zsombó-Csólyospálos
B2 kategóriában 3. Zsombó-Csó-
lyospálos
6. Szatymaz: Kiss Nóra, Lóky Esz-

ter, Palotás Gyöngyi, Papp Gréta,
Pataki Alexandra, Szabó Rita, Tóth
Molnár Réka
B3 kategóriában 1. Szatymaz: Bár-
kányi Flóra, Kelsch Anna, Kõhegyi
Ágnes, Kondász Andrea, Kósa Kitti
2. Kazincbarcika
3. Zsombó-Csólyospálos
B4 kategóriában 1. Szatymaz Gábor
Violetta, Kreiniker Bernadett, Szána
Szabina, Tóth Judit
2. Zsombó-Csólyospálos
B6 kategóriában 1. Tömörkény Ist-
ván Gimnázium és Mûvészeti
Szakközépiskola, Szeged:
Dudás Dézi, Kasza Ivetta, Vass
Rita, Zádori Izabella, Zsíros Vanda

Sport

JUDO
GÁBOR ÁDÁM 
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 
KUPA GYÕZTES!
Az elmúlt hónapokban sem tétlen-
kedtek a község judosai, több verse-
nyen is sikerrel szerepeltek. Február
21.-én Tata adott otthont az ifjúsági
korcsoport országos bajnokságának.
A lányok 48 kg-os súlycsoportjában
Kónya Viktória bronzérmet szerzett,
míg a fiúk 45 kg-os mezõnyében a
még serdülõ korú Ohát Ottó remek
versenyzéssel épphogy lemaradt a
dobogóról és az ötödik helyen vég-
zett.

Kónya Viki /jobbról a második/ OB
bronzérmes
Március 01-én a diák "A" korcsoport
Magyar Köztársaság Kupájára került
sor az UTE Megyeri úti csarnoká-
ban. A fiúk 38 kg-os súlycsoportjá-
nak küzdelmeit Gábor Ádám meg-
gyõzõ fölénnyel nyerte meg, Kopasz
Bence a 45 kg-ban, Nagy Richárd
pedig a 60 kg-osok mezõnyében áll-
hatott a dobogó harmadik fokára,
míg Török Tamás a 41 kg-osok kö-
zött csak bírói döntéssel maradt alul
a bronzmérkõzésen, így ötödik lett.
Ezzel a csapat a Magyar Köztársaság
Kupáért folyó pontversenyben nagy
múltú, neves csapatokat megelõzve a
harmadik helyen végzett.
Március 7-én Solton léptek tatamira
a regionális diákolimpia küzdelmei-
ben egyesületünk versenyzõi és az a-
lábbi eredményeket érték el:

Diák B korcsoport.29 kg.: 1. Guba
Levente
Diák A korcsoport: 41 kg.: 3. Török
Tamás, 45 kg.: 3. Kopasz Bence
Serdülõ kcsorcsoport: 40 kg.: 3. Gu-
ba Szabolcs, 50 kg.: 2. Báló Norbert
Ugyanezen a napon Horvátország-
ban, Zágráb városában került meg-
rendezésre egy nagyszabású ifjúsági
verseny 14 ország versenyzõinek
részvételével. A magyar válogatott
tagjaként egyesületünk versenyzõje,
Kónya Viktória is tatamira lépett a
lányok 48 kg-os súlycsoportjában. A
27 fõs mezõnyben két szép gyõzelem
után /elõször egy olasz lányt gyõzött
le Viki, majd a románok tavalyi
ifjúsági Európa-bajnoki ezüstérmesét
dobta ipponra/ a hazaiak elsõ számú
versenyzõjével mérkõzött a négy kö-
zé jutásért. A hazai bírók hihetetlen
részrehajlással nem engedték, hogy
gyõzzön, az utolsó 15 másodpercben
elõbb egy, a vezetõbíró által megítélt
dobást semmisítettek meg, majd a
hazai versenyzõnek kirótt büntetést
is felülbírálták, megfosztva verseny-
zõnket attól, hogy éremért mérkõz-
zön. Így végül maradt a tisztes
helytállás és a 9. helyezés.

Viki /kékben/ a román lány ellen
Március 14.-én sem pihentek ver-
senyzõink. A serdülõ korcsoport az
Országos Diákolimpia döntõjén mér-
te össze tudását. Ohát Ottó a 45 kg-
os súlycsoportban, míg testvére, Za-
lán a 66 kg-osok között lett ezüst-
érmes, Kovács Ákos pedig szintén
45 kg-ban az ötödik helyen végzett.

Ohát Ottó /2./ a dobogó második
fokán, Kovács Ákos /5./ a dobogó
mellett.
Az érmeket Ungvári Miklós Európa-
bajnok, VB bronzérmes adta át 

Ohát Zalán /balról/ a második
helyen végzett
Egy héttel késõbb a junior korcso-
port Magyar Köztársaság Kupájának
küzdelmeire került sor a Budapesti
Honvéd küzdõsport centrumában. E-
gyesületünk két, még ifjúsági korú
versenyzõvel vett részt a viadalon, a-
kik becsülettel helyt álltak az idõseb-
bek között. Kónya Viktória 48 kg-
ban bronzérmet szerzett, Guba Hen-
rietta pedig az 52 kg-ban végzett a
negyedik helyen.
Március 28.-án Budapesten, az UTE
csarnokában szerepeltek az ifjúsági
korcsoportos cselgáncsozók az or-
szágos diákolimpiai döntõ küzdelme-
iben. Guba Henrietta az 52 kg.-os
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lányok mezõnyében minimális kü-
lönbséggel maradt alul a döntõben és
ezüstérmes lett, Kónya Viktória a 48
kg-osok között szintén a második he-
lyen végzett, míg Ohát Ottó serdülõ-
korúként a fiúk 45 kg-os küzdelme-
iben a hetedik helyet szerezte meg. 
Edzõ: Kovács Szabolcs

Guba Henrietta ezüstérmes
A Szatymazi SE cselgáncs sza-
kosztálya szeretettel vár minden judo
iránt érdeklõdõ 6 és 12 év közötti
lányt és fiút az általános iskola tor-
natermében tartott edzéseire.
Edzésidõpontok: hétfõ 17.15-18.15,
péntek 16.00-17.00.
Érdeklõdni Kovács Szabolcs /20-
555-0629/ edzõnél.

Kónya Viki második a diákolimpián

HAJRÁ SZATYMAZ!
A Szatymaz SE focicsapatának hí-
rei
Március 21-22-én kezdõdtek meg a
megye III. osztályú labdarúgó-baj-
nokság tavaszi mérkõzései. 
Szatymaz az elsõ meccsén idegen-
ben, az FK Szeged ellen lépett pá-
lyára, de sajnos nem nyílt alkalmuk
a 90 percet végigjátszani. A játék u-
gyanis véresen komollyá vált, ami-
kor a második félidõ elején egy el-
lenfélszurkoló kettétört billiárddákó-
val rontott be a pályára. Ezt kisebb
verekedés majd rendõri intézkedés
követte, így a focimeccs félbesza-
kadt. A három pont sorsáról, illetve

az egyéb esetleges következmények-
rõl fegyelmi bizottság fog dönteni. 
A soron következõ, de elsõ itthoni
meccsen magabiztosan, 4-1-re nyer-
tek focistáink a Domaszék csapata
ellen. 
Április 4-én minden bizonnyal a sze-
zon legnehezebb összecsapására ke-
rült sor, amikor is a jelenleg a tabel-
la 2. helyén álló csapatunk az 1. he-
lyen lévõ Algyõ otthonába látogatott.
Mindkét csapat igyekezett apait-a-
nyait beleadni, de a hazai pálya és
szurkolók, illetve a szerencse nem
nekünk kedvezett és 2-1-es vereséget
szenvedtünk. 
A folytatásban:
2009. 04. 19. vasárnap 16:30

Szatymaz SE - Ruzsa SK
2009. 04. 26. vasárnap 17:00

Öttömös SE - Szatymaz SE
2009. 05. 03. vasárnap 17:00

Szatymaz SE - Cartel Balástya
2009. 05. 10. vasárnap 17:00

Földeák TC - Szatymaz SE
2009. 05. 17. vasárnap 17:00

Szatymaz SE - Szegvár SK
Hajrá Szatymaz!

Pölösné Hudák Dóra

REJTVÉNY
Hûséges rejtvénykedvelõ barátaim pontosan tudják, hogy minden hónapban valamilyen aktualitással fonom össze a
feladványaimat. Áprilisban több fontos esemény is van, a teljesség igénye nélkül például a Húsvét, a Magyar
Költészet Napja, a Föld Napja. Én mégis a tavaszt köszönteném most, hiszen a kellemes idõ és az éledezõ ter-
mészet bizonyára mindenkit nagy örömmel tölt el. Megjelennek a szép színes virágok a kertekben, illetve közülük
néhány az e havi rejtvény fõsoraiban is. Kellemes idõtöltést most és a jó levegõn egyaránt!

Vízszintes: 1. Tavaszi virág 8. -be párja 10. Tamási Áron fõszereplõ-
je 11…. Afrikától - filmklasszikus Meryl Streeppel és Robert Red-
forddal 13. Házastárs fivére 15. Gabonafajta 16. Románia autójele
17. stb. latinul 19. Páros totó! 20. Üres fiók! 21. Tavaszi virág
23. Eltulajdonít, zsákmányol 25. Sportegyesület röv. 26. Tanu-
lóvezetõ 27. Képközép! 28. Formáló, alakító 31. Nõi név 33.
Római 49 34. Visszaásni! 35. Távolkeleti szigetország 38. Határo-
zott névelõ 39. Szól a kutya 41. Idegen Anna   

Függõleges: 1. Vuk zsákmánya 2. Lehet kovászos, kígyó 3. Dán épí-
tõjáték 4. Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 5. Parkoló 6. Igekötõ
7. Tavaszi virág 8. Bokros, cserjés sûrûség 9. Felsõ ellentéte 12.
Fél volt! 14. Valós, valósághû 18. Tisztelt Címzett 20. Tavaszi vi-
rág 21. Állat népiesen 22. Elõtag, jelentése: új 24. Kevert búcsú!
26. Dunántúli megye 29. Egércsemege 30. Kúszónövény 32. Scho-
bert Norbi monogramja 36. Félfa! 37. Pascal röv. 40. Hang
hangzója!

PHD

SZÍNÉSZEK KERESTETNEK
Szívvel, lélekkel rendelkezõ, adni tudó, lelkes embereket invitál, a most újult erõvel szárnyra kapó szín-
ház Szatymazon. Készülhettek 5-10 perces produkcióval, (pl.: vers vagy egyéb monológok, erõteljes,
lendületes színészi játék). Te legyél, adj, mutasd be, hogy elkötelezett vagy az iránt, hogy Önmagadból
faka-dóan ".. hass, alkoss, gyarapíts". Ne csak tudj, hanem érezz is! Csak azt add, ami benned van!
Hölgy illetve férfiérdeklõdõk jelentkezését várjuk, 16 éves kortól.
Érdeklõdni és jelentkezni, a dogtag@freemail.hu címen lehet 2009. április 27-éig. 

Keresztes Ádám
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Orvosok rendelése:
Dr. Lengyel Andrea (tel: 283-
101) Hétköznap: 800-1100.
Egészségház, Szatymaz, 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:
Mezeiné 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:
Április
18-19.
Dr. Martinek Vilmos
(06-30-9451-386)
25 - 26.
Dr.Kunstár Pál
(06-30-488-0267)
Május
1-2-3.
Dr.Martinek Vilmos
(06-30-9451-386)
9-10.
Dr.Huszár Péter
(06-30-487-4030)
16-17.
Dr.Sipos Attila
(06-30-487-8382)

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

VÁLTOZÁS febr: 1-jétõl
Rendelési idõ
Hétköznap: 800- 900, 

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 tele-

fonszám: 06/20-9571-128
Jegyzõ: Mákos Istvánné
telefonszám: 06-30-9670-850

Dankó Pista Mûvelõdési
Ház és könyvtár
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: 

06-20/209-5307
Csóti József: 

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)
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

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: 1200-1600

Kedd: 900-1300

Szerda: 900-1300

Csütörtök: 1200-1600

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: Dankó Pista Mûvelõdés Ház és Könyvtár. Fõszerkesztõ: Feketéné Bárkányi Ilona. Szerkesztõbizottság tagjai:
Barna Károlyné, Kasza Ágnes, Pálmai József, Pölösné Hudák Dóra. A szerkesztõség címe: Dankó Pista Mûvelõdési Ház és
Könyvtár Szatymaz, Dózsa György utca 42. E-mail:milapunk@szatymaz.hu  Következõ lapzárta: május 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

Hogy mindig jó
kezekben legyen!
Hegedûsné Maróti

Gizella Kéz- lábápoló
mûköröm építõ ajánlata

március 15-étõl:
Manikûr: 1000 Ft
Pedikûr masszázzsal: 1400 Ft
Testfestés színes, 

glitteres: 700 Ft-tól
Lenövésmentes francia
körömépítés: 2400 Ft
Látványos és gyors díszítési 
technikák: 60 Ft/db
Színes porcelánporok és

zselé használata
Tipp nélkül is tartós

körmök építése
Tel.: 06-20-371-2696

Bejárat a Maya
Kozmetika felõl.
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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.

Szabó Jácint 2009.03.20.
szülei: Szabó Sándor és Lakos Tünde

Tóth Szilas 2009.02.28.
szülei: Szedunka Györgyi és Tóth Attila

Kedves szülõk
Amennyiben szeretnék, hogy

újszülöttjük belekerüljön a

"Mi Lapunkba", kérjük

értesítsék telefonon 

Mezeiné Bérczy Sarolta

védõnõt. 

Tel.: 06/30-536-7622.

Búcsúzunk tõlük
Dékány Vilmos
(Rózsa u. 23.)

Katona Sándor (IV.
körzet 249.)

Kálmán Mihály (II.
körzet 12/B.)

Kordás Pálné (Ady E. u. 26.)
Kopasz János (Árpád u. 10.) 

Kovács Sándorné (II.körz.182.)
Kõrösi József (Dózsa Gy. u. 5.) 

Magyar Sándor Józsefné (Árpád u. 23.)
Ördög Jánosné (Ady E. u. 40/B.)

Szatymazi Arcképcsarnok
A helytörténettel foglakozó program elsõ részében

a szatymazi kötõdésû (itt élt, alkotott, nyaralt)
"hírességeket" mutatjuk be. A portrékkal illusztrált

beszélgetést Pálmai József vezeti.

Belépés ingyenes.

Idõpont: Április 24. (péntek) 18 óra

Helyszín: Dankó Pista Mûvelõdési Ház és
Könyvtár

Gólyahírek

Beszélõ képek

"Utazzunk a Felvidékre" címmel fotókiállítást
tekinthetnek meg Pocsai Sándor természetfo-
tóiból a könyvtárban május 12-éig.

Várjuk jelentkezésüket 
(62) 583-520-as telefonszámon

Csicseriborsó Felfegyverkezve Rigócsõr  királyfi


