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A tartalomból:
3.o. Tudnivalók a fõzõversenyrõl
3.o Díszpolgári cím, Szatymaz

Községért kitüntetés
4.o. Vidékfejlesztési Stratégia

felülvizsgálata
8.o. Kresz vetélkedõ
9.o. Eltûnt virágok nyomában

10.o. Sport hírek 

Magyarnóta-est
június 5-én (péntek) 

18 órakor 
a mûvelõdési házban.

Fellépnek:
Bakró Lajos és
cigányzenekara,

énekel: 
Bátki Fazekas Zoltán 
és Kónya Krisztina

operaénekeseksek

K i t ün t e t õ  c ímek
Szatymaz Község Képviselõ-testülete az elmúlt ülésen módosította a díszpolgári cím adományozá-
sáról szóló rendeletet-tervezetét, mely alapján megalkotta a Szatymaz Községért kitüntetõ címet.
A Szatymaz Községért kitüntetõ címet az alábbi területeken adományozhat a képviselõ-testület: 
1. oktatás és kultúra, 
2. sport és egészségfejlesztés, 
3. közszolgálat, 
4. településfejlesztés és környezetvédelem, 
5. közélet. 
A Díszpolgári cím, valamint a Szatymaz Községért kitüntetõ cím adományo-
zásának feltételeirõl a 3. oldalon olvashatnak.
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Helytörténet
Két szatymazi kereszt
Lassan elvész a régi idõk homályá-
ban az a sok-sok harang és kereszt,
amit a vallásukhoz oly büszkén ra-
gaszkodó szatymazi hívek hosszú év-
tizedek során felállítottak. Különö-
sen a harangok sínylették meg a
"modern idõket". Pedig a számuk
nem volt kevés. Minden iskola elõtt
ott állottak és amikor megzendültek
eligazították a környék lakosságát a
múló idõrõl és ha kellett, elsiratták
messze csengõ hangjukkal a holta-
kat. De harang állott a szõlõhegyeket
vigyázó csõszök háza mellet is, hogy
vihar esetén kongatásukkal a nyári
jégveréstõl a termést megóvják. Szá-
muk valaha a húszat is meghaladhat-
ta.
Keresztet is állítottak, fogadalmit,
vagy emléket, minden tanyai iskola
mellé, jelezvén, hogy ott vasárna-
ponként istentiszteletet tartanak. Ju-
tott feszület módosabb gazdák áldo-
zatvállalásából az utak mentére is. A
kereszt állítása és felszenteltetése
mindig felejthetetlen nagy ünnepe
volt a környéknek.
Fehértóban, a gyõriszéki iskola mel-
lett ma is látható egy fából készült
feszület, már hosszú ideje vigyázza
az ott elhaladókat és egyben emlé-
kezteti õket a Megváltó halálára. A-
mikor felszentelték ezt a legkeletibb
szatymazi keresztet, amely még a
hajdani szegedi föld széléhez tarto-
zott, sokan éltek a "fehértói kapi-
tányságban" meghúzódó 295 tanyá-
ban. Az idõ is szép volt akkor, ami-
kor sokan összejöttek ünnepi ruhá-
ban majd 120 évvel ezelõtt, hogy
1890. június 17-ének vasárnapján
fölszenteljék az iskola és a harang
mellett felállított gyõriszéki feszüle-
tet. A virággal dúsan feldíszített fá-
ból készült kereszt elõtt fehér terítõ-
vel bevont asztal állott, ahol ünnepé-
lyes keretek között Firtingler Jakab
kegyesrendi tanár mondott kereszt-
misét. Ezt követte a keresztszentelés,
amit Varga Ferenc kisteleki plébános
nagy körültekintéssel végzett el. A
sokak által nagyon tisztelt és szere-
tett nagyhírû tudós plébános /Szeged
történetét is megírta 1877-ben./ az
összegyûlt fehértóiak és más megje-
lent vendégek elõtt az alkalomhoz il-
lõ szép beszédet mondott, amiben a
híveket a vallásos ájtatosságra és kö-
nyörületességre buzdította. A ke-
resztszentelést, a közelben lakó Tóth
Antal "fehértói kapitány" vendégsze-

retõ házánál nagy lakoma követte. A
megjelent városi tisztviselõk élén
László Gyula tanácsnok haladt. Ott
volt többek között Tóth Antal népis-
kolai felügyelõ, Tápai János és Tóth
Molnár János szatymazi kapitány,
Korom Pál helyettes fehértói kapi-
tány, az esküdtek és számos polgár,
vendég. A gyõriszéki kereszt Tóth
Antal tanyai kapitány, valamint nõ-
vére özvegy Vetró Mártonné és an-
nak sógora Vetró Pál adakozásából
lett felállítva. A korabeli iratokból
tudjuk, hogy Tóth Antal kapitánynak
itt Fehértóban 193 holdas birtoka
volt. Nagy tanyája ott állott a régi
gyõriszéki iskola mellett, azt ölelték
körül elõször a legelõk, majd a ka-
szálók és végül a szántóföldek. Ta-
nyájától északra, vagy 200 méterre,
a szirtosi határdûlõ mellett, szélmal-
ma, szárazmalma és molnárháza is
volt. Az akkori gazdaság zavartalan
mûködtetéséhez 3 cselédet is alkal-
mazott. Nem kevésbé volt tehetõs
birtokos maga Vetró Pál sem, hiszen
tudjuk, hogy csak a pesti út mentén
két tanyája volt, természetesen szél-
malommal, szárazmalommal.
A gyõriszéki kereszt azóta elárvult.
Hiányzik mellõle a harang. De talán
még jobban hiányzik neki az a sok-
sok fehértói ember, akik a faluba,
vagy rosszabb esetben a dombba köl-
töztek.
Kõbõl készült szép kereszt található
a szatymazi föld nyugati szélét
megvonó dûlõút mellett is. Az a fes-
zület, amit oda a szegedi föld szélére
1931. augusztus 10-én állítottak és
szenteltek föl, Török László /1884-
1916/ emlékét idézi. Török László a
legkisebb /hatodik/ gyermeke volt
atyjának, Török Sándor ügyvédnek,
aki az ott lévõ, a szóbeszéd szerint
100 éves tanyát, még az 1860-as é-
vek végén megvette. A család attól
fogva a nyarait ott töltötte, a gyer-
mekek nem kis örömére. Az elsõ há-
ború kitörésekor László önkéntesnek
jelentkezett. Mivel már békeidõben
is a repülés vonzotta, hamarosan pi-
lóta lett. 1916-ban egy máramarosi
felderítõ repülésbõl már nem tért
vissza, hõsi halottá nyilvánították. A
Török Sándor tanyáját megöröklõ E-
telka, Falcione Kálmánné megfogad-
ta, hogy a legkisebb testvér emlékére
keresztet állíttat. A tanyához tartozó
föld sarkára, /amit az egyházra kel-
lett íratni/ ezért került a Virág Vince
/1885-1942/ szatymazi plébános által

felszentelt feszület, 1931 augusztus
l0-én. Az összegyûlt sokaság elõtt
megtartott keresztmisét és kereszt-
szentelést követõ beszédében a szaty-
mazi plébános kitért a háború borzal-
maira, a legnagyobb hõstettekre ké-
pes emberek jelentõségére. De egy-
ben fölhívta a hallgatóság figyelmet
arra, hogy Török László példája fi-
gyelmeztet mindenkit, hogy mégis
csak jobb békében és békességben
élni. Hitvány bûnös ember az, aki-
ben a másokkal szembeni nézetelté-
rés összeütközésig fejlõdik, de talán
még hitványabbak és bûnösebbek a-
zok, akik az emberek hiszékenységét
kihasználva, az emberek, csoportok,
vagy népek között meghúzódó kü-
lönbségeket harccá szítják. Az egy-
házi szertartás után, Falcione Kál-
mán tanyájának udvarán hatalmas te-
ríték várta a megjelenteket. Az idõ-
tõl fogva minden év augusztus 10-én
a szatymazi plébános keresztmisét
tartott az emlékmûnél. Ez a hagyo-
mány 1943-ban szakadt meg. Az u-
tolsót, az újabb háború zivataros ide-
jében, már Kiss Gyula /1888-1955/
szatymazi plébános tartotta meg.

Kereszt a gyõriszéki iskolánál
A határban még számos kereszt idézi
a múltat, szerencsére bennük csak az
idõ vasfoga tett kárt. Lassan a felú-
jításukat is meg kell kezdeni, hogy
ezt a régi örökséget hiánytalanul, jó
állapotban adhassuk át az utókornak.

Pálmai József

III. Szatymazi Repülõnap és Fõzõverseny
A 2008-as év több tapasztalattal is szolgált a szervezõk
számára. A 2007-es ideális idõjárás után tavaly Medárd
alaposan megtréfált minket, fõleg azért, mert ilyen 
mennyiségû csapadékra egyáltalán nem számítottunk. Ez
évben már a programok tervezésének kezdeti szakaszá-
ban kijelöltünk egy esõnapot. Több változás is van az el-
múlt évekhez képest. Megkereste az önkormányzatot a
Délmagyarország, hogy az internetes hírportáljuk öröm-
mel szponzorálná rendezvényünket. A testület élt a lehe-
tõséggel, azonban kikötöttük, hogy a repülõnapunk eddi-
gi elnevezése nem változhat. Újdonság az is, hogy egy

héttel korábbra került a rendezvény, elkerülendõ Medárd
"környékét", illetve az ütközést az óvodai ballagás idõ-
pontjával. Tavaly vetõdött fel gyermekes szülõk részé-
rõl, hogy a szabad tér adta lehetõségeket kihasználva szí-
nesíthetnénk a programokat kifejezetten gyerekeknek
szánt produkciókkal. Ennek semmi akadályát nem láttuk,
és a konkrét megvalósítás érdekében felkértük közre-
mûködésre az óvodát és a mûvelõdési házat, remélve
hogy ez az újdonság még több családot csalogat ki a re-
pülõtérre. Szeretettel várunk minden szatymazit májusi
nyárköszöntõ rendezvényünkön színes programokkal,
ínycsiklandó ételekkel, jó társasággal és friss levegõvel!

Önkormányzati közlemények
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Gyermeknap a repülõtéren

10 órától gyermeknapi kézmûves foglalkozások 
11 órától gyermekmûsor: a Barboncás társulat mesejátéka

800 - 1100-ig Nyílt nap. Modellezõk, ejtõernyõsök, siklóernyõs bemutató.
1100-tõl:

Ejtõernyõs bemutató,
Vitorlázó bemutató
Vitorlázó mûrepülõ bemutató IAR 35 típusú géppel.
Kötelék mûrepülõ bemutató 4 db Extra 300-as géppel. 
(Romániai legjobbjai)
AN-2-es bemutató.
Vörös sólymok kötelék.
Ultra Light gépkategória bemutatója.
Auto giro bemutató.

1430-kor Besenyei Péter világbajnok mûrepülõ bemutatója.
Utas repülési lehetõség 2,4,12 személyes gépekkel.

ESÕNAP: június 6 (szombat)

A nevezési díj tartalmazza a 10 kilós elõkészített marhahús egységcsomagot,
amelyet a Kossuth utcai Húsboltban /Szatymaz, Kossuth u. 32/A./ lehet át-
venni Farkas Tibor hentestõl, aki természetesen kérésre számlát ad. Az átvé-
tel idõpontja: 2009. május 30. 700-tól 900-ig. 
Egyéb, más kategóriába tartozó ételt versenyen kívül lehet fõzni.
A fõzéshez csak fát tudunk biztosítani, de használhatják saját gázfelszerelé-
süket is. A bográcsot, állványt, fûszereket, fakanalat, evõeszközt, konyharu-
hát stb. a csapatoknak kell hozniuk.
A pörkölt elfogyasztásához egyszer használatos tányért és evõeszközt biz-
tosítunk.
A nevezési díj 12.000.- Ft, amelyet a nevezéssel egy idõben kell kifizetni.
Ennek fejében a bírálat után a kész ételt mindenki saját belátása szerint
használhatja fel. 
A bírálat 1200 órakor kezdõdik. A kész ételeket kérjük addig leadni a Bíráló
Bizottság részére, melynek elnöke az idén is Frank Sándor mesterszakács
lesz. 
EREDMÉNYHIRDETÉS 1400-kor
A legötletesebb csapatelnevezést és -arculatot külön díjazzuk.
Kérjük, hogy részvételi szándékukat legkésõbb 2009. május 22-én (péntek)
1200 óráig jelezzék a Polgármesteri Hivatalban .
További felvilágosítás az 583-560-as telefonszámon
ESÕNAP: június 6. (szombat)

Önkormányzat

Lakossági felhívás
Szatymaz Község Képviselõ-testülete az elmúlt ülésen
módosította a díszpolgári cím adományozásáról szóló
rendelet-tervezetét, mely alapján megalkotta a Szatymaz
Községért kitüntetõ címet.

A Szatymaz Községért kitüntetõ címet az alábbi terü-
leteken adományozhat a képviselõ-testület: 
1. oktatás és kultúra,
2. sport és egészségfejlesztés, 
3. közszolgálat, 
4. településfejlesztés és környezetvédelem, 
5. közélet.
A cím odaítélésnek feltétele, hogy az arra jogosult
tartósan kiemelkedõ munkát végezzen a szakterületen
belül. 
A fenti területeken végzett munkáért egy évben legfel-
jebb három személy részesülhet ebben a kitüntetésben, a

jövõben díszpolgári címet pedig egy személy kaphat. 
A kitüntetõ cím adományozásának feltételei megegyez-
nek a díszpolgári cím adományozásával, vagyis:
- bárki tehet rá javaslatot,
- a képviselõk egynegyedének írásbeli ajánlása szük-

séges,
- polgármesterhez kell benyújtani írásban ,
- a képviselõ-testület dönt az adományozásról,
- átadására ünnepélyes keretek között a Falunapon 

kerül sor.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a fentebb ismertetett
rendeleti szabályozás alapján 2009. június 10-ig nyújt-
sák be javaslataikat a Díszpolgári Cím, valamint Szaty-
maz Községért kitüntetõ címre a Polgármesteri Hivatal-
ba. 
Szatymaz Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete

Tudnivalók a fõzõversenyrõl

A Repülõnap részletes programja:
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Kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy
baleset, vagy más sérüléssel járó e-
semény helyszínén segítenünk kelle-
ne. Biztos, hogy ösztönbõl és ember-
ségbõl mindent megtennénk, de adott
egy-két olyan dolog, amit legjobb
úgy csinálni, hogy azzal a "szakma"
késõbbi  munkáját a leginkább segít-
sük. A társszervek közül az egyik ki-
emelkedõen fontos partnere a rend-
õrségnek a Mentõszolgálat. Sokat és
rendszeresen dolgozunk együtt, így
az alábbiakban a Szegedi Mentõ-
állomás vezetõje fogalmazza meg,
hogy mire is érdemes figyelnünk
"eseménykor":

"Mentõt Magyarországon közvetle-
nül a 104-es, vagy a rendõrségen ke-
resztül a 112-es segélykérõ számon
hívhatunk. Ez utóbbi számot mobil-
telefonról kártya nélkül is tudjuk tár-
csázni! A telefont ilyenkor az adott
megye, megyeszékhelyének rendõr-
ségi ügyelete fogja felvenni, és szük-
ség esetén õk kapcsolják a mentõket.
A segélyhívás INGYENES!

A mentõhíváskor néhány kérdést
fognak nekünk feltenni:

Mi történt?

Hol történt? (Mi a pontos cím, hely-
szín? Hogyan közelíthetõ meg a terü-
let?)

Hány sérült van és milyen súlyos az
állapotuk? Mûszaki mentés szüksé-
ges-e?

Mi a beteg neve? Mennyi idõs?

Mi a telefonáló neve és a telefonszá-
ma?

Ezek a kérdések nagyon fontosak,
hiszen a telefon másik végérõl "látat-
lanul" kell eldönteni, hogy küldje-
nek-e, és ha igen, milyen szintû és
mennyi segítséget.

A mi történt kérdésre nem elegendõ
válaszok, hogy "két autó összeütkö-
zött", "valaki fekszik a földön",
"nem tudom mi történt, a szomszéd
szólt, hogy azonnal hívjak mentõt".
Ennél pontosabb információkra van
szükség, hiszen nem mindegy, hogy
egy baleset helyszínére hány, és
milyen felszereltségû mentõegységet
indítanak. 

Ezért az elsõdleges teendõnk a tájé-
kozódás! Ezt természetesen a saját
biztonságunkra fokozottan ügyelve
tegyük! A baleset helyszínén hány
sérült van, körülbelül milyen súlyos
a sérülésük, kell-e egyéb intézkedés
(pl. kigyulladt autó, beszorult sérült,
kifolyt üzemanyag, felborult tartály-
kocsi, leszakadt villanyvezeték, ve-
rekedés stb. esetén tûzoltóságra, ren-

dõrségre lehet szükség). Ilyen ese-
tekben is elegendõ csak a mentõknek
telefonálni, ugyanis ha a bejelentés
alapján tûzoltóságra, rendõrségre
van elõreláthatólag szükség a hely-
színen, a mentõindítással egy idõben
õket is értesítik. Bármilyen közleke-
dési baleset esetén, ahol sérülés tör-
tént, automatikusan, minden esetben
megtörténik a rendõrség értesítése
is. (Ez természetesen viszont is igaz,
azaz, ha a jelzés elsõként pl. a
rendõrségre fut be!)

Rosszullét esetén a feltalálás miatt
fontos lehet a beteg neve. A körül-
belüli vagy pontos kora pedig bi-
zonyos betegségek valószínûségét
szûkítheti le (pl. középkorú férfi
mellkasi fájdalmai esetén nagyobb a
szívinfarktus esélye, míg egy tizenöt
éves lány esetében szinte teljesen ki-
zárt). Ha tudunk kezelt betegségrõl,
esetleg gyógyszerekrõl, amit a beteg
szed, lényeges információ lehet.
Rosszullét esetén az általunk látott
vagy a beteg által panaszolt tüneteket
mondjuk el (pl. tudunk vele beszélni
vagy nem, epilepsziás beteg ránga-
tózik, mellkasi fájdalma van, fullad,
feje fáj stb.).

A helyszín megjelölése nagyon fon-
tos: a baleset melyik úton, hányas
kilométer környékén, vagy melyik

Napirend elõtt kerültek bemutatásra
a településünk logójára és jelmon-
datára vonatkozó terv javaslatok. A
komplett arculattervezésre (levél-
papír, logó, színvilág, betûtípus, e-
gyebek) a Szeged Grafika Bt. kapott
megbízást a testülettõl. 
Héderné Dudás Ildikó, a Szatymaz
Vízközmû Kft. képviselõje ismer-
tette az ivóvízminõség-javító prog-
ramot, melynek célja elsõsorban az
EU által elõírt határértékeknek való
megfelelés; illetve az elavult szaka-
szokon a hálózat rekonstrukciója. A
Pénzügyi Bizottság javaslatára dön-
tött a testület a nyugdíjas kedvez-
mény rendeleti szabályozásának át-
dolgozásáról. E szerint a kedvez-
mény megállapításakor az életkor
mellett figyelembe veszik a jöve-
delem mértékét is.
Ezen az ülésen került sor a 2008. évi
zárszámadásra. Az elmúlt évi gaz-

dálkodás eredményesnek mondható,
mivel pénzmaradvánnyal zárult, a-
mely a képviselõ-testület szándéka
szerint pályázati önerõként kerül fel-
használásra 2009-ben.
Módosításra került a Díszpolgári
cím adományozásáról szóló rende-
let. "Szatymaz Községért emléké-
rem és oklevél adományozható an-
nak, aki oktatás és kultúra, sport és
egészségfejlesztés, közszolgálat, te-
lepülésfejlesztés és környezetvéde-
lem vagy közélet területén tartósan
kiemelkedõ munkát végzett. Egy év-
ben legfeljebb három személy kap-
hatja meg ezt a kitüntetést a díszpol-
gári cím adományozásához hasonló
szabályok szerint."
A tornaterem részbeni felújítására
benyújtandó (Önkormányzati és Te-
rületfejlesztési Minisztérium által ki-
írt) pályázat miatt szükségessé vált a
sportkoncepció és sportrendelet

megalkotása. Szintén az iskolával
kapcsolatos az egyik korábbi lapszá-
munkban említett DAOP-pályázat,
melynek költségvetésében nem sze-
repel a tûzjelzõ tervezésének illetve
kivitelezésének díja. A használatba
vételi engedélyhez azonban szük-
ségeltetik a tûzjelzõ megléte, ezért
ez önerõbõl megvalósítandó feladat. 
Korlát a vasúti átkelõnél. A Közle-
kedési Hatóság elõírásának megfele-
lõen a gyalogos közlekedést korláttal
kell elválasztani a gépjármûvek út-
jától. Ezek szerint a vasúti átkelõnél
a járda és az úttest közé korlát kerül.
(Így majd nem fordulhat elõ, hogy a
gyalogosok a "labirintust" megke-
rülve kelnek át a síneken, kitéve az
autós forgalom veszélyeinek.) Ezt a
beruházást május 30-ig -önerõbõl-
kell megvalósítania az önkormány-
zatnak.

Feketéné Bárkányi Ilona

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (további-
akban: ÚMVP) III. tengelyes nem horizontális intéz-
kedései (mikrovállalkozás fejlesztés, turizmusfejlesztés,
falumegújítás és fejlesztés, valamint a vidéki örökség
megõrzése) és a IV. tengelyes LEADER intézkedések
helyi magvalósítása érdekében 2008. elsõ felében a
HVK-k elkészítették HVS-üket. Az ÚMVP III. tengelyes
nem horizontális intézkedéseinek elsõ támogatási idõsza-
kának tapasztalatai alapján, valamint a LEADER jogcím
sikeressége érdekében a Déli Napfény LEADER
HACS-nak 2009. április-május hónapban lehetõsége

van az elkészített Helyi Vidékfejlesztési Stratégia
felülvizsgálatára.
A felülvizsgálat sikeressége érdekében akciócsoport
munkaszervezete készített egy kérdõívet, hogy a vár-
hatóan 2009. nyarán megjelenõ LEADER rendelet a
helyi igényekhez mérten, illetve a helyi sajátosságok
figyelembevételével készülhessen el.
A kérdõív letölthetõ a www.delinapfeny-hacs.hu
weboldalon a dokumentumtár alkönyvtárban Kérdõív
Helyi igények felmérése címmel!

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata!

Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság Információs Hírlevele

Testületi ülés 2009. április 22-én



településhez közel található. Autópá-
lya esetén lényeges, hogy melyik ol-
dalon történt az esemény. Ha laká-
son történt eseményrõl van szó, és
több épület, lépcsõház, emelet van,
ezt pontosan közölni kell, hiszen a
mentõ adott esetben percek alatt a
helyszínre érhet, de a pontatlan cím
miatt értékes idõ veszhet el, ami a-
kár a beteg életébe is kerülhet! 

Ha a helyszín nehezen megközelít-
hetõ (pl. tanya éjszaka), valakit ki
kell küldeni egy könnyen megtalál-
ható helyre (pl. fõút, útkeresztezõ-
dés, telefontorony stb.), hogy ott
várja a mentõt. 

A telefonáló nevét minden esetben
megkérdezik, a telefonszámmal e-
gyütt, annak ellenére, hogy a tele-
font felvevõ elõtt megjelenik a be-
szélõ telefonszáma. Erre a folyama-
tos kapcsolattartás, a hamis hívások
kiszûrése, illetve a késõbb felmerülõ
esetleges problémák miatt van szük-
ség. (Pl. az ideges bejelentõ elfelej-
tett bármilyen olyan adatot elmon-
dani, ami a beteg feltalálásához
szükséges.) Egyéb esetben a bejelen-

tõt automatikusan nem hívják vissza!

Ha szükséges, addig amíg a mentõ
meg nem érkezik, ellátják a bejelen-
tõt tanácsokkal, a beteg ellátásával
kapcsolatban. (Pl. égés esetén hideg,
folyóvízzel hûtsék, az ájult beteget
fektessék le, lábait emeljék meg,
vérzések esetén mit tegyenek stb.)

Az elsõsegélynyújtásról a világ leg-
több országában, így Magyarorszá-
gon is törvény rendelkezik (1997. é-
vi CLIV.tv. az egészségügyrõl 5 §.
e.): "Mindenkinek kötelessége - a tõ-
le elvárható módon - segítséget nyúj-
tani és a tudása szerint arra illetékes
egészségügyi szolgáltatót értesíteni,
amennyiben sürgõs szükség, vagy
veszélyeztetõ állapot fennállását ész-
leli, illetve arról tudomást szerez."
Ez azt jelenti, hogy adott helyzetben
segítsünk az ellátásban, akár tényle-
gesen, akár az autónk elsõsegélydo-
bozát felajánlva vagy segítség hívá-
sával telefonon, esetleg személyesen.

Az elsõsegély célja az élet megmen-
tése, megakadályozni a további e-

gészségkárosodást és elõsegíteni a
gyógyulást. Eredményes elsõsegély
csak attól várható el, aki rendelkezik
alapvetõ ismeretekkel, határozott,
képes úrrá lenni saját és környezete
ideges, sokszor pánikszerû hangula-
tán. Mindig csak a szükséges beavat-
kozásokat végezzük el, de azt tudá-
sunkhoz mérten a legkorrektebben
tegyük."

EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK
BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN
Csongrád Megyei 
Rendõr-fõkapitányság
Bûnügyi Igazgatóság
Bûnmegelõzési Osztály
6722 Szeged,
Kossuth L. sgt. 22-24 sz.
Telefon: 62/562-400/11-65, 

62/562-410
e-mail:
mozesnetm@csongrad.police.hu

Óvodánkból

Fáradt kezedre könnyesen hajolva
Megköszönöm néked az életet,

Az álmaim, s fehér szívedbõl nõtt
Meséidet, a tündérszépeket. 

Ámon Ágnes

Sok szeretettel köszöntünk minden
kedves édesanyát és nagymamát!

Április 02-án papírgyûjtést rendez-
tünk, ahol a csoportok is verse-
nyeztek egymással.
A papírgyûjtés eredménye 9040 ft 
Április 07-én a Talent ének stúdió
színvonalas mûsorát hallgatták meg a
gyermekek.
Április 17-én bûvész járt a gye-
rekeknél, aki különbözõ trükköket
mutatott az apróságoknak, és min-
denki kapott ajándékot is.
Április 24-én A Mackó csoport járt a
rendõrségen, ahol sokrétû tapasztala-
tot szereztek a rendõrség munká-
járól.
Április 27-én a Bibuczi együttes ze-
nés mûsorán vettünk részt a mûve-
lõdési házban, melyet köszönünk. 

Májusi programjaink:

- Csoportok kirándulásai
- Köszöntjük az édesanyákat és a
nagymamákat
- Gyereknap az óvodában 2009.
május 22-én pénteken különbözõ
érdekes programokkal, melyre sze-
retettel várjuk a szülõket, töltsék ezt
a napot gyermekeikkel.
Június 6.
- Színes kis mûsorcsokrokkal kö-
szönnek el az ovisok az idei tanévtõl 
- A leendõ elsõ osztályosok bú-
csúzása az óvodától- egymástól

Iskolánkból
Alsó tagozatos munkaközös-
ség hírei
Volt vidámság és nevetés, zene és é-
nek, izgalom és aggodalom, eszem-
iszom dínom dánom, és természete-
sen gyönyörû versek állatokról, nö-
vényekrõl, gyerekekrõl, mesebeli
varázslatokról:
" A sok apró manóházhoz,
Most az álom látogat.
Így álmodhat minden manó,
Picúr manóálmokat."
Hogy hol voltunk? A területi szava-
lóversenyen, melynek helyet, a  sze-
gedi Sólyom Utcai Ált. Iskola adott.
A második évfolyamban szépen sze-

repelt Szûcs Nóra tanulónk (felkészí-
tõje: Csillagvári Gusztávné), õ a 3.
helyezést érte el.
Tanítványaink közül elsõ osztályban
különdíjas lett Kormányos Patrik
(felkészítõje: Dékányné dr. Balogh
Andrea), valamint a negyedikesek
közül Balogh Dzsenifer (felkészítõje:
Völgyesi-Sándor Gabriella).
A zsûri munkáját nehezítette még
Vajda Dávid, Kopasz Fanni, Csúri
Milán, Szabó György és Kálmán
Zsófia.
Rajzverseny
Üllésen, a helyi általános iskolában
2009. április 08-án Fontos Sándor

Napokat rendeztek. Ennek keretében
többek között rajzversenyt hirdettek.
Iskolánkból a meseillusztráció kate-
góriában Kovács Kitti 4.a - harma-
dik helyezést ért el.
Gratulálunk a szerepléséhez!
Helyesírási verseny
Újabb szép sikereket értek el szaty-
mazi tanulók a területi helyesírási
versenyen. A teljesítményeket látva
jogosan kérdezhetjük, mire is képes
a gyermeki agy, hiszen az egyik ver-
senyzõ, Dahmane Sarra (felkészítõ-
je: Csillagvári Gusztávné) 2 évvel
ezelõtt kezdett ismerkedni a magyar
nyelvvel.
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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 1700

Helye: Mûvelõdési Ház
Vezeti: Kónya Géza

Hastánc tanfolyam
Péntek 1800

Vezeti: Simon Renáta

Kondi terem
Hétfõtõl péntekig 0730-1900

Könyvtár
Kedd, csütörtök:900-1730

Szerda, péntek: 1300-1730

Szombat : 900-1300

Korosztályában I. helyezést ért el
Prágai Bíborka 2. b osztályos tanuló
(tanító nénije: Kasza Ágnes), s ezzel
bejutott a megyei fordulóba.
A 3. osztályosokat Dani András és
Szanka Ákos képviselte (felkészítõ-
jük: Veres Tiborné).
A 4.-esek versenye hozta a legna-
gyobb izgalmakat, hisz a rutinosnak
számító Koch Laura pontegyezõség-
gel a II. helyen végzett. A tavalyi
gyõztes Pataki Alexandra 3 ponttal
maradt l.
(Tanító nénijük: Völgyesi-Sándor
Gabriella.).Gratulálunk!

Költészet napja
2009. április 17-én az általános is-
kolában irodalmi felolvasó délutánt
rendeztünk a költészet napja alkal-
mából. (Idén a húsvét elõtti szombat-
ra esett az ünnep, amelyet 1964 óta
József Attila születésnapján, április
11-én szoktunk megtartani.)
Alsós és felsõs diákok mondtak ver-
set, vagy olvastak fel általuk válasz-
tott kedvenc irodalmi mû részletet,
illetve hallgattak megzenésített ver-
seket is.
Mindenki elõadó és közönség volt
egyszerre.
Kellemes hangulatban, oldott légkör-
ben szereztünk egymásnak irodalmi
élményt.

Matematika- munkaközösség hírei
Iskolánk tanulói közül a legjobb ma-
tekosok ebben a tanévben is részt
vettek a Zrínyi Ilona országos mate-
matikaversenyen. Teljesítményükkel
nagyon elégedettek vagyunk, min-
denki dicséretet érdemel.
A legjobb eredményt Prágai
Benedek 6.a, Tóth-Molnár Réka
4.b és Varga Dorottya 5.b osztályos

tanulók érték el. A több száz ver-
senyzõ közül Beni a 25., a lányok az
58. helyen végeztek. Az élmezõny-
ben volt még Tóth-Molnár Anna
7.a, Kocsó Krisztina 8.b és Balogh
Sára 3.a osztályos diákunk.
A többi résztvevõnk a középmezõny-
ben helyezkedett el. Õk: Kõhegyi
Ágnes 5.a, Dékány László 6.a,
Vass Frigyes 6.a, Kálmán Benedek
6.b és Nyári Melitta 7.b osztályos
tanulók.
Felkészítõ tanáraik:
Horváthné Bodor Margit
Nikolényi Miklósné
Ott Endréné
Veres Tiborné

Könyvtárhasználati verseny
Április 22-én rendezték meg a szege-
di Juhász Gy. Tanárképzõ Fõiskola
gyakorló általános iskolájában a
Csongrád megyei könyvtárhasználati
versenyt. Iskolánkat két csapat kép-
viselte, az egyik az 5-6. osztályos
korosztályt, a másik a 7-8. osztá-
lyosokat. A megmérettetés délelõtt
9-12 óráig tartott érdekes feladatok
megoldásával. Volt könyvtárhaszná-
lati, irodalmi, nyelvtani és he-
lyesírási feladat is. A jó hangulatú
verseny a kicsik számára az 1. he-
lyezéssel, a nagyobbaknak a 2. hely-
lyel ért véget. (6. osztály: Kreiniker
Bernadett, Nacsa Sarolta, Szûcs
Zita, 7. osztály: Balogh Viktória,
Barta Nikolett, Híres Adrienn.)
Jövõre is megyünk! - mondták a
gyerekek hazafelé az úton.
Felkészítõ tanáruk: 
Farkas-Csamangó Etelka

Iskolai Sport
Itt a tavasz, s a természet ébredésév-
el nemcsak a virágok nyílnak. Meg-

szaporodnak a szabadtéri rendezvé-
nyek, és egymást érik a különbözõ
sportversenyek. Iskolánk tanulói is
"lendületbe jöttek". 
A megyei elõdöntõn az 5.-6.-os fiú
kézilabda csapat 4. helyezett lett.
A szõregi Kossuth-kupán három csa-
patunk is diadalmaskodott és hozta el
a trófeát: a 7-8-os lány kosárlabdá-
sok, a 7-8-os fiú kosárlabdások és az
5-6-os fiú focistáink.
A kistérségi magasugró versenyen
iskolánkban közel 60 induló mérte
össze tudását. Bár a térségbõl idén
csupán a szõregi diákok "vendé-
geskedtek" nálunk, mindkét iskolá-
ból bizonyították ügyességüket, rá-
termettségüket az "ifjú szöcskék" .
18 szatymazi és 6 szõregi gyerek vi-
hette haza büszkén az oklevelét. 
A Szegeden rendezett, közel 5000
fõt megmozgató T-home Vivicíta
városvédõ futáson 24-en vettünk
részt. 

Nem csak a fiúk kiváltsága a labda-
rúgás! Ezt mi sem bizonyítja jobban,
mint hogy a 7-8-os lány csapat 8:1
eredmény után a megyei döntõben
szerepelhet. 
Hajrá Szatymaz!

Szalma János

Dankó Pista Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Ízverseny
Idén huszonötödik alkalommal
került megrendezésre Hódmezõvá-
sárhelyen a Szent György-napi Ju-
hásztalálkozó és Pörköltfõzõ ver-
seny, ahol honi fakanál-forgatóink,
a Szatymazi Fakanál Klub képviselõi
a nemzetközi mezõny nagy részét
maguk mögé utasítva a dobogó har-
madik fokára "fõzték" magukat.

A Nyugdíjas Egyesület 
kirándulást szervez május 22-én
Mórahalomra az Erzsébet Gyógy-
fürdõbe. (Jelentkezni lehet: május
18-ig).
Évzáró Közgyûlésünket május 27-én
(szerdán) tartjuk. Minden egyesületi
tag megjelenésére számítunk!
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Szatymazi váltó

- A szatymazi váltó képzeletbeli
stafétabotját ezúttal volt polgár-
mesterünk, Lengyel Istvánné Nellike
a mûvelõdési ház volt igazgatójának,
Burkus Andrásné Gyöngyikének adja
át - a segédletemmel. Szervusz Gyön-
gyike. Mindenekelõtt hadd kérdezzem
meg nemes egyszerûséggel, de õszin-
te kíváncsisággal, hogy vagy?
Köszönöm szépen jól. Igaz, most
minden más. Sajátos helyzet az, ami-
kor az ember vezetõ volt, és utána
már beosztottként dolgozik ugyanab-
ban az intézményben. Az sem köny-
nyû, amikor szembesülni kell azzal a
ténnyel, hogy az idõ elment, és bi-
zony egyszer végleg itt kell hagynom
a mûvelõdési házat. Amikor 1998-
ban meghirdették a mûvelõdésszer-
vezõi állást és elõször jöttem el meg-
nézni, olyan siralmas állapotban ta-
láltam a házat, hogy újra meg újra
visszalátogatva gondolkodtam, hogy
egyáltalán elvállaljam-e ezt a felada-
tot. Áldatlan állapotok voltak kívül-
belül. Egy élettelen, kihalt épület
volt. Végül azért vágtam bele, mert
kihívásnak tekintettem - hogyan te-
hetném otthonossá, hogyan tölthetem
meg élettel.
Sok-sok izgalommal teli feladat volt.
Ma már nem ez az izgalom él ben-
nem. Természetesen izgulok most is,
azért, hogy mi lesz az én "házam-
mal" (mert egy kicsit az enyém is,
annak tekintettem), meg azért, mert
már nem sokáig dolgozom benne. 
- Világ életedben mûvelõdésiház-i-
gazgató voltál, illetve annak készül-
tél?
- Nem. Meglehetõsen kalandos volt
az én utam, ugyanis eredetileg zenei
pályára készültem. Amikor azonban
megismertem a férjemet és Szegedre
kerültem, biológia-földrajz-ének sza-
kon kezdtem el a tanárképzõ fõis-
kolát. Az elsõ fõiskolás évem után a-
zonban megszületett az elsõ gyerme-
künk, majd rá 13 hónapra a máso-
dik, így 5 év elteltével tudtam nap-
pali tagozaton folytatni a tanulmá-
nyaimat. Idõközben a könyvtár sza-
kot is elvégeztem és 1970-ben az Új-
szegedi Szövõgyár könyvtárában let-
tem könyvtáros. Tulajdonképpen ott
kezdtem el  igazán népmûveléssel
foglalkozni. Sokszínû munkám volt.
Ünnepi mûsoroktól brigádévfordu-

lókon keresztül az irodalmi mûsoro-
kig, mindennek a szervezése felada-
tom volt. Még egy kiskórust is ösz-
szehoztunk az ott dolgozó munká-
sokkal. Életem egyik legszebb és
legsikeresebb idõszaka volt. 1974-
ben a nagyvállalat oktatási osztály-
vezetõjének neveztek ki, több gyár-
egység oktatási és kulturális tevé-
kenységét szervezhettem, közben le-
hetõséget kaptam, hogy munka mel-
lett elvégezzem az ELTE mûvelõ-
désszervezõ szakát. Amikor jöttek a
leépítések, mint vezetõt kérdeztek,
kit küldjenek el? Abban állapodtunk
meg, hogy én megyek el, mivel több
lehetõségem volt elhelyezkedni. Így
kerültem a Somogyi-könyvtárba, a-
hol többféle munkakörben is kipró-
bálhattam magam. Közremûködé-
semmel indítottuk be újra a középfo-
kú könyvtáros képzést. Két új
könyvtár költöztetésére, berendezé-
sére kaptam lehetõséget, ahol pél-
dául a saját kezemmel kárpitoztam a
régi székeket, hogy újjá varázsolva
várják az olvasókat. Minden munka-
helyemen voltak sikerélményeim és
sok jó emlékem - meg persze küzdel-
mek is, de anélkül nincs siker sem. 
1988-ban vettünk Szatymazon telket,
1997-ben telepedtünk le a faluban,
1998-ban kerültem a szatymazi mû-
velõdési házba .
Nagyon szerettem itt dolgozni. 
Visszatérve a vezetõi feldatokhoz - a
vezetéshez bizonyos adottságok kel-
lenek, mondhatjuk úgy, hogy szület-
ni kell rá. De ez sem elég. Megélt
élethelyzetek, tapasztalat, sikerek és
kudarcok edzik az embert. Nem 
könnyû feladat megfelelni "felfelé"
és "lefelé".Ez nem igazán szokott si-
kerülni.  
Áttérve a szakmai munkára. Tévhit
az, hogy a mûvelõdésszervezõ szak
egy könnyû, laza szak, ahova bárkit
felvesznek, diplomát kap és már
kész is a szakember. Ehhez bizony
rengeteget kell gyakorolni. Nem elég
az elméleti tudás. Pedagógiai véna
kell, tudni kell bánni gyerekekkel és
felnõttekkel, minden korosztállyal.
Fontos a sokoldalúság- benne lenni
az irodalomban, érteni a mûvésze-
tekhez, kell kézügyesség, fantázia,
jó szervezõkészség, kedvesség, türe-
lem, empátia, széleskörû kapcsola-
tok - sorolhatnám tovább -, hogy jól
tudja "csinálni" valaki. A hiedelem-
mel ellentétben nem könnyû munka,
különösen napjainkban, amikor ki
kell harcolni mindent, amire egy
mûvelõdési háznak szüksége van és
mellette eredményeket is kell felmu-
tatni.
Abszolút nem irigylésre méltó ma
egy mûvelõdésiház-igazgató élete.
Tele van izgalommal. El kell mon-
danom, hogy nagyra becsülöm utó-
domat, Kálmán Jánost, azért, hogy
felvállalta ezt a feladatot, hogy a

megszorító intézkedések ellenére i-
gyekszik úrrá lenni a problémákon
és újszerû rendezvényekkel szolgál a
lakosság felé.
Azt meg külön ki kell emelnem, a-
hogy elõzékenységével, udvariassá-
gával szebbé teszi és megkönnyíti
munkában töltött utolsó napjaimat. 
- Mit tudnál elmondani a szatymazi
közmûvelõdés és civil kapcsolatok
múltjáról, jelenérõl, jövõjérõl?
- Tulajdonképpen az igazság az,
hogy annak idején úgy tudtam elin-
dulni, hogy találtam olyan szerveze-
tet, illetve késõbb szervezeteket, a-
melyek segítették elsõ lépéseimet.
Az elsõ ilyen a Nyugdíjas Egyesület
volt. Rendszeresen találkoztak, így
rájuk lehetett alapozni, különbözõ
dolgokra meg lehetett kérni õket,
mivel jó közönségnek is bizonyultak.
A következõ csapat, az azóta szintén
civilszervezetté alakult sakkosok vol-
tak, majd a gazdakör is kezdte itt
tartani  összejöveteleit. Tulajdonkép-
pen szép lassan így indult meg a kö-
zösségi élet. Késõbb János vezeté-
sével jöttek a fiatalok is, megalakult
a SZAFT, illetve azzal egy évben a
Közmûvelõdési és Családsegítõ E-
gyesület is. Minden rendezvényün-
kön a civil szervezetek, illetve a tag-
jaik a segítõk a mai napig (pl. a pol-
gárõrök segítik a biztonságot, az asz-
szonyok sütnek-fõznek…). Tényleg a
kezdetek óta lehet rájuk számítani. A
régi büfét is a gazdakör anyagi támo-
gatásával alakítottuk át konyhává.
Aztán megalakult a szatymazi Asz-
szonykórus, ma Barackvirág Népdal-
kör, akik Kónya Géza mûvészeti irá-
nyításával országosan kiemelkedõ si-
kereket érve el öregbítik kies falunk
hírnevét és minden rendezvény al-
kalmával lehet rájuk számítni. Az el-
múlt évben ünnepelték fennállásuk
10 éves évfordulóját. Sokat köszön-
hetek a kisközösségeknek és az egye-
sületeknek egyaránt. Részletesen
nem is kell elsorolnom, hogy mi
mindent értünk el és hoztunk létre
együtt. Pályázati lehetõségeik is egy-
re nagyobbak. Természetesen a 
fenntartóról sem szabad megfeled-
keznünk. A Polgármesteri Hivatal az
elmúlt 11 év alatt a költségvetésben
biztosította a pénzügyi hátteret a fej-
lesztésekhez és a rendezvényekhez. 
- Elnézést, hogy rátérek a családod-
ra, de mindenképpen szeretném, ha
beszélgetnénk róla, hiszen pár héten
belül újabb unokád születik, illetve
az sem mindennapi, hogy valakinek a
világ másik felén él a gyereke…
- Három lányom van. A legnagyobb,
Gyöngyi Ausztráliában él. Öt fia
van, 12 és 24 év közöttiek. A közép-
sõ lányom, Andrea Algyõn lakik a
férjével, egy fiú és két lány unokám-
mal. A legkisebb, Emese, jóval fi-
talabb, 12 évvel a második lányom
után született. Velük élek együtt itt
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Szatymazon mióta elvesztettem a
férjemet. Kamilla nevû lányuk a leg-
kisebb unokám, õ 5 éves és most
várják Ármin érkezését. Az anyu-
kám mindig azt mondja, hogy nekem
nagyon jó gyerekeim vannak és ez
valóban így van. A vejeimmel is na-
gyon jó a kapcsolatom. Robi, Mesi-
nek a férje, nagyon aranyos, dolgos,
akármit csinál, mindig azt mondja,
hogy "jó, hogy jössz, mert a te e-
szedre van szükségünk". De a másik
két vejemet is szeretem, persze a
kint élõvel ritkán találkozom. A
három leányom mellé kaptam három
jó fiút is. Mindent a család és a mun-
ka mellett csináltam. Így tanultam,
így szereztem fõiskolai és egyetemi
diplomát. Persze ehhez kellett a fér-
jem szeretete, megértése, segítsége,
a jó családi háttér.
- Nem olyan régen sikerült megláto-
gatnod a családod Ausztráliában élõ
részét. Kaphatnának az olvasók egy
kis élménybeszámolót?
- 16 évvel ezelõtt voltam utoljára, el
lehet képzelni, milyen élmény volt
újra látni a lányomat és az azóta fel-
nõtt unokáimat. Maga a földrész is
fantasztikus. Egészen más azáltal,
hogy a déli féltekén van. Hihetetlen,
hogy mi minden mûködik máshogy,

mint nálunk. Fordítva folyik le a le-
folyón a víz, fordítva vezetnek, a dé-
li fekvésû szoba a hûvösebb és így
tovább. Nem gyõztem csodálni, fo-
tózni a növény- és állatvilágot. En-
gem fõleg a növényvilág nyûgözött
le. Például csodálatos a fák megfia-
talodása, mely háncsváltással törté-
nik - vetkõzõ fának nevezik. Vagy
az is különleges, hogy az erdõtüzek
alkalmával leégett háncs után nem
pusztulnak el a növények, hanem
megújulnak és magasan fent csodá-
latos alakzatú lombkoronák fejlõd-
nek, a csupasz ágaik gyönyörû alak-
zatokat formáznak. A nálunk nagyon
drága cikász pálmával tele van az
erdõk alja, ott úton-útfélen nõnek -
szinte vadon - azok a virágok, ame-
lyeket nálunk üvegházban nevelnek.
Az óceán is mesés, a színe, a hul-
lámzása, a moraja. Az emberek is
különböznek tõlünk. Ott senki sem
szólja meg a másikat, kedvelik egy-
mást, nincs "kasztrendszer", azaz
minden végzettségû, minden munka-
ágazatban dolgozó barátkozik, össze-
jár egymással. Ha jól végzed a dol-
godat, azért hálásak az emberek. Ha-
talmas karácsonyi összejöveteleket
tartanak - érdekes volt részt venni
azon, amit a saját lányom szervezett.
Mondanom sem kell, hogy milyen

fájdalmas volt az elválás a csalá-
domtól, az öt unokától.
- Ha jól tudom, most ismét egy uta-
zás vár rád. 
- Igen, bár ez nem lesz olyan nagy
út. A Közmûvelõdési és Családsegítõ
Egyesület és a mûvelõdési ház szer-
vezésében megy a "szokásos" csapat
4 napra Krakkóba, illetve a felvidéki
városokba. Szeretem ezeket az uta-
kat szervezni, nagyon jó kis csapat,
mondhatni "közösség" alakult ki, így
nagyon jól szoktam magam érezni.
Nyáron Bulgáriába készülünk. 
Ha minden igaz, az idén Kibédre is
kiutazunk, ahol a Barackvirág Nép-
dalkör fellép a testvérközség 505 é-
ves évfordulóján.
- Kinek a szavait lenne felüdülés ol-
vasgatni és mirõl kérdezzem meg
mindenképpen?
- Somogyi Györgyrõl szeretnék ol-
vasni. A kutatásban elért eredmé-
nyeirõl, erdélyi kapcsolatairól. Az
elsõ falunap szervezésérõl, kitõl e-
redt az ötlet? Érdekes élet lehet az
övé is. Neki is több gyermeke és
unokája van. Meséljen, hogyan tölti
napjait.
- Köszönöm szépen a beszélgetést! 

Pölösné Hudák Dóra

Mozgáskorlátozottak Szatymazi Egyesületének közlendõi

Olvasóink írták

Felhívjuk egyesületünk tagjainak figyelmét, hogy -a tagság kérésére- az eddig megszokott fogadóórák mellett (min-
den csütörtök 10-12 óra) minden hónap utolsó csütörtök délután 15-tõl 17 óráig is tudják ügyintézésüket rendezni a
mûvelõdési házban.
Egyesületünk KRESZ vetélkedõt szervez május 16-án (szombat) délelõtt 10 órától.
Vizsga szakértõ: Radnai István oktató. E vetélkedõt a községünkben mûködõ civil szervezetekkel közösen rendez-
zük, melyen mindenki részt vehet, aki fel szeretné újítani kresz ismereteit. 
A rendezvényt a mûvelõdési házban tartjuk. Kérjük a lakosságot, hogy minél többen vegyenek részt ezen a hangu-
latos és nagyon hasznos "próbatételen". Tisztelettel várjuk a felajánlásokat az elsõ három helyezett díjazására.
Jelentkezés telefonon Gera Annánál a 06-20-299-8583-as telefonszámon

Gera Anna

Vendégségben "más"-ként
Ebédmeghívást kaptam… és egy o-
lyan társaságba csöppentem, ahol át-
öleltek anélkül, hogy megkérdezték
volna, honnan jöttem, mivel foglal-
kozom, mennyi pénzt keresek… Fó-
rizs Elekék tanyájára kora délután
egy csuklós busznyi vendég érkezett.
Mindannyian fogyatékkal élõk. A
házigazdák már évek óta kapcsolat-
ban állnak a Napos Oldal a Sérült
Emberekért Alapítvánnyal, és most
ebéddel várják az éppen aktuális tá-
bor résztvevõit. Az alapítvány elnö-
ke Takács Kata elmondta, hogy é-
vente 8-9 tábort szerveznek, melyek
között olyan is van, ahol fogyatékkal
élõk és nem fogyatékkal élõk is részt
vesznek, segítve ezzel egyik oldalról
az elfogadást, másik oldalról a be-
illeszkedést. Ide is az ország több
településérõl érkeztek. Volt közöttük
enyhén értelmi sérült "versmondó",
mozgássérült "mókamester", kerekes
székes "lelki segítségnyújtó", közép-

súlyos értelmi sérült "túrázó" és még
sorolhatnám. Kísérõik, a segítõk is
valamilyen sérüléssel, fogyatékkal,
például súlyos gerinc problémával,
vagy halláskárosodással élõk.
A házigazdák arra kértek, hogy a

támogatóknak e keretekben is köszö-
netet mondhassanak. A csoport ebé-
deltetéséhez segítséget nyújtottak:
Algida, Ágoston István, Farkas
Tibor, Hodács Zoltán, Juhász János,
Szankáné Marika.

Csak egy gondolat: legtöbbünk sé-
rült; testi, lelki, vagy éppen jellem-
béli fogyatékosságaink vannak. El-
gondolkodtató, hogy én két kézzel és
két lábbal sem tudok megfelelõen
úszni, s van, akinek bronzéremig fu-
totta a paralimpián (megjegyzem Ne-
ki nincs keze- egy sem), és sóliszt
gyurma tárgyakat készít- lábbal. Az
is elgondolkodtató, mennyire el tud-
juk hagyni magunkat és úgy érezzük,

egy-egy kudarc után képtelenek
vagyunk felállni. Nem is beszélve
arról, hogy gyakran mennyire elé-
gedetlenek vagyunk a sorsunkkal…
Ilyenkor pedig rádöbbenünk, meny-
nyire egyszerû is a képlet: " A sze-
retet gyógyítja az embert, azt is, aki
adja, azt is, aki kapja."

B. Veronika



2009/5. a Mi Lapunk 9

Latin Fiesta Szatymazon
Mit is írhatnék egy olyan délutánról,
amelyen átélteket nem lehet szavak-
ba önteni? Mit is hagyhatnék ki a
sok-sok érdekesség közül, amik egy
délután alatt történtek velem? Az
mindenesetre biztos, hogy akik ott
voltak április 19-én a mûvelõdési
házban, egy nagyon kellemes délu-
tánnal lettek gazdagabbak. Pálinkó
Lujza kifogástalan idegenvezetésével
egyedülálló betekintést nyerhettünk a
társas- és versenytáncok világába.
Latin táncoktól a standardig, gyere-
kektõl az idõsebbekig, amatõröktõl a
profikig, páros táncoktól a formációs
táncokig volt élmény a szemnek bõ-
ven. A fülek sem árválkodtak, hi-
szen a jobbnál jobb dallamokon túl a

nagyérdemût Lujza érdekes történe-
tei szórakoztatták a táncokról, a
tánctanulás folyamatáról, a verse-
nyek kulisszatitkairól. No, és ha már
tánc, a lábainkat sem sokáig lógat-
hattuk - egy közös salsa-tanulás és
salsázás volt a hab a tortán. Érdekes,
felejthetetlen érzés volt a mûvelõdési
házban lüktetõ tömeg részeként rin-
gani. Ennek a sok vidám embernek a
nevében is gratulálok és köszönöm
az ötletgazdának és a szervezõknek
ezt a fantasztikus programot! Mivel
láttam, amit láttam, határozottan ja-
vasolnám, hogy ne csak kivételes al-
kalmakkor és ne csak nézõként talál-
kozhassunk mi, szatymaziak a tánc-
cal! Úgy legyen!

Pölösné Hudák D

Eltûnt virágok nyomában
Igazán felemelõ érzés korán reggel arra ébredni, hogy színpompás virágokat lát maga körül az ember. Azokban a
percekben még azt is elfelejti, mennyi munka és pénz van a szépség mögött. Ennek sajnos az ellenkezõje is igaz.
Anyák napja elõtti éjszakán, honfitársaim közül valaki- feltehetõen nem egy "jóérzésû"  ember- ellopta a mindenki
gyönyörûségére nevelt, közterületre kiakasztott három függõcserepes virágomat. Miért? Nem tetszett neki? Talán
eladta a piacon, és a pénzen italt vett? Lehet, hogy az édesanyját köszöntötte vele?!...De egyszerre hárommal? Az
is lehet, hogy három elkövetõ volt?! Nincs válasz. Csak abban reménykedhetem, hogy egy vagy több édesanya
"gyönyörködik" benne helyettem.

Mészáros Antalné
faiskola tulajdonos

Sport
Sakk hírek
Javában tart a Megye I. és Megye II.
sakkcsapat bajnokság. Megye I-ben
tovább csökkentették a létszámot,
hogy minél többen tudjunk játszani.
Két csapattal indultunk. 5 forduló u-
tán I. csapatunk 22,5 ponttal a 4. he-
lyen, a II. csapatunk 14 ponttal a 7.
helyen áll. Megye II. amatõr bajnok-
ságban Üllés mögött 20 ponttal a
második helyen állunk. Magas rész-
vétel mellett megrendeztük az iskolai
sakkversenyt, mely az alábbi ered-
ménnyel zárult:
Az alsósok versenyében:
I. hely: Guba Levente (4/b)
II. hely: Fórizs Elek (2.oszt.)
III. hely: Toldi Péter (4/a)
Felsõsöknél:
I. hely: Vass Frigyes (6/a)
II. hely: Tóth Molnár Anna (7/a)
III. hely: Guba Szabolcs (7/a)
Különdíjat kaptak: Tóth Molnár
Réka (4/b) és Hrivnák Leticia (3/a)

ifj. Filep Miklós

Szatymazi házi döntõ a 
Köz-társaság Kupán!
Április elsõ hétvégéjén Piliscsaba két
rangos judo eseménynek is otthont
adott, hiszen itt rendezték a serdülõ
korcsoport nyílt Magyar Köztársaság
Kupáját, amelyen román és szlovák
sportolók is tatamira léptek, vala-

mint a junior korosztály országos
bajnokságát. Mindkét versenyen re-
mekül szerepeltek a Szatymazi SE
versenyzõi. A serdülõ fiúk 45 kg-os
súlycsoportja a kis község ifjú spor-
tolóinak elsöprõ sikerét hozta, hiszen
a döntõben két szatymazi, a több-
szörös országos bajnok Ohát Ottó és
a még elsõéves serdülõ Kovács Ákos
találkozott. Kettejük párharcát a ruti-
nosabb Ohát nyerte. 

A dobogó tetején Ohát Ottó, balra
Kovács Ákos 
A junioroknál két lány vitézkedett.
Kónya Viktória a 48 kg-ban, míg
Guba Henrietta az 52 kg-osok mezõ-
nyében állhatott fel a dobogó harma-
dik fokára. Még ebben a hónapban
két nemzetközi versenyen is tatamira
léptek judosaink. 
Április 19-20-án Budapesten az UTE
Jégcsarnokában rendezték a Buda-
pest Kupa küzdelmeit, melyen tizen-
hét ország ifjú sportolói mérték
össze tudásukat.

Az elsõ napon a serdülõ fiúk me-
zõnyében Ohát Ottó csak bírói dön-
téssel maradt alul a döntõbe jutásért,
majd egy angol versenyzõ ellen biz-
tos vezetés után egy taktikai hiba kö-
vetkeztében vesztett a bronzmérkõ-
zésen, így ötödik lett. Másnap az ifik
között javított és a nála két évvel
idõsebbek között megszerezte a 45
kg-os súlycsoport bronzérmét. Az if-
júsági lányoknál Kónya Viktória a
48 kg-ban, míg Guba Henrietta az
52 kg-osok mezõnyében egyaránt a
hetedik helyen végzett.
Az U 13-as fiúknál versenyzõink re-
mekül helyt álltak a nagy létszámú
mezõnyökben. Török Tamás a 41
kg-osoknál, míg Kopasz Bence a 49
kg-osok között /10 dkg-mal esett át a
45 kg. Súlyhatáron, így volt kényte-
len a nehezebbek között indulni/ áll-
hatott a dobogó harmadik fokára.
A hónap utolsó hétvégéjén Doma-
széken rendezték az V. CERTOP
Kupa küzdelmeit, román, szerb és
lengyel sportoló részvételével. A
Szatymazi SE versenyzõi a követke-
zõ eredményeket érték el:
U 13 fiú
38 kg.: 1.Gábor Ádám
45 kg.: 1. Kopasz Bence
Serdülõ fiú
45 kg.: 2. Kovács Ákos
3. Guba Szabolcs
50 kg.: 2. Báló Norbert
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Kovács Ákos /balra/ és Guba Sza-
bolcs /jobbról a második/ a dobogón
A Szatymazi SE cselgáncs szakosz-
tálya szeretettel vár minden judo i-
ránt érdeklõdõ 6 és 12 év közötti
lányt és fiút az általános iskola tor-
natermében tartott edzéseire.
Edzésidõpontok: hétfõ 1715-1815,
péntek 1600-1700.
Érdeklõdni Kovács Szabolcs 
/20-555-0629/ edzõnél.

HAJRÁ SZATYMAZ

A Szatymaz SE focicsapatá-
nak hírei
Az elmúlt hónapban folytatódtak a
megye III. osztályú labdarúgó-baj-
nokság tavaszi mérkõzései. Legu-
tóbbi tudósításom óta 4 meccset ját-
szottak a focistáink. A Zákányszék
csapatát 3:1-re, a Ruzsát 4:0-ra, a
Balástyát 4:2-re sikerült legyõzni,
Öttömösön pedig 2:2-es döntetlennel
végzõdött a mérkõzés. Idõközben
megszületett a fegyelmi bizottság
döntése az FK Szeged ellen félbesza-
kadt meccs ügyében is és a 3 pont
Szatymaznak lett ítélve. Jelenleg fo-
cicsapatunk változatlanul a tabella
második helyén áll és töretlenül küzd
a feljutásért.
Szeretném megragadni az alkalmat,
hogy jelezzem az illetékesek felé,
hogy erõsen foglalkoztatja a fociban
érdekelteket, mi lesz, ha a Simsay

Iskola bezárásra kerül, ahol a fo-
cisták "öltözõje" is található. Bizo-
nyára kevesen tudják, de komoly ter-
vek vannak a focipálya környékének
rendezésére, egy másik pálya,
kultúrált öltözõ és büfé kialakítására,
amit igencsak megérdemelnének a
sportolók és maga a falu is. Csak
hiányzik az a bizonyos kezdõrúgás… 
A folytatásban: 
2009. 05. 17. vasárnap 1700

Szatymaz SE - Szegvár SK
2009. 05. 24. vasárnap 1700

Csongrád TSE Öregfiúk - Szatymaz SE
2009. 05. 31. vasárnap 1700

Szatymaz SE - Pusztamérges FC
2009. 06. 07. vasárnap 1700

Kübekháza SE - Szatymaz SE
2009. 06. 14. vasárnap 1700

Szatymaz SE - IKV Alsóváros SE
Hajrá Szatymaz!

Pölösné Hudák Dóra

REJTVÉNY
A napokban egy érdekes tanulmány akadt a kezembe a mesék világáról, a mesélés fontosságáról. Kanadai pszi-
chológusok a közelmúltban megállapították, hogy a gyermekekhez a különbözõ erkölcsi értékeket képviselõ
követelmények, parancsok leginkább a meséken keresztül jutnak el. Azok a tanácsok, amelyeket a világgá ment
szereplõ kap vándorútján, hozzásegítik õt a sikerhez, a beteljesüléshez. A jó elnyeri jutalmát, a rossz megkapja bün-
tetését. A mesék olyan élményeket nyújtanak a gyerekeknek, amelyekre leginkább szükségük van az élet nagy dol-
gainak megértéséhez, leküzdéséhez

Az egyik leghíresebb magyar meseíró - aki mellesleg május hónap szü-
lötte - a következõt mondta: "A mese különös dolog, varázslat. Azt a
szülõt, aki ezt nem tudja, rá kellene kényszeríteni arra, hogy meséljen
a gyerekének." Kinek a szavai ezek? Fejtse meg e havi rejtvényünket
és megtudja. Ja, és ne felejtsen el mesélni gyermekének, unokájának!
Írja be a megadott szavakat a rejtvény megfelelõ helyeire. Ha ügyesen
dolgozik, a végén két szónak, egy vezeték- és egy keresztnévnek nem
jut hely. Kellemes idõtöltést!
Kétbetûsek: iá, ír, ka, kn, mn, pk, us 
Hárombetûsek: bor, npt, rím, rög, súg, teg
Négybetûsek: álõr, Elek, Kner, nyzv, Oleg, otis, rege, szek
Ötbetûsek: alhát, Emese, iázik, kitöm, Makai, Papdi, zsalu
Hatbetûsek: Csukás, egerek, István, Molnár, Nemere, remete 
Hétbetûs: Benedek 
Nyolcbetûs: Karinthy
Kilencbetûs: kereskedõ

PHD

Kedves Szatymaziak!
Szeretettel várunk mindenkit, aki személygépkocsi,
motorkerékpár vagy segéd-motorkerékpár tanfolyamra
szeretne járni.

Az elõadások jó hangulatúak, oktatóink felkészült szak-
emberek és igazán jó fejek. Tanulóautóink az európai
vezetõ márkák közül kerülnek ki.
A gyakorlati oktatás egy budapesti utat is tartalmaz.
A gyakorlati órákat óránként is lehet fizetni.
Tanulóink évek óta a legjobbak közt szerepelnek az
autóvezetõi vizsgákon.

Jelentkezés: Szatymaz, mûvelõdési ház (Dózsa Gy.
u.12.) 583-520-as telefonszámon, vagy személyesen.
Jelentkezési határidõ: 2009.05.27.
Elsõ elõadás: 2009.05.27.
Jakab Csaba Autósiskolájában
"Vezetni tudni annyi, mint élni tudni."

SZÍNÉSZEK KERESTETNEK

Szívvel, lélekkel rendelkezõ, adni tudó, lelkes embe-
reket invitál, a most újult erõvel szárnyra kapó színház
Szatymazon. Készülhettek 5-10 perces produkcióval,
(pl.: vers vagy egyéb monológok, erõteljes, lendületes
színészi játék). Te legyél, adj, mutasd be, hogy elköte-
lezett vagy az iránt, hogy Önmagadból fakadóan 
".. 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 

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:
Május
16-17.:
Dr. Sipos Attila
(06-30-487-8382)
23-24.:
Dr. Huszár Péter
(06-30-487-4030)
május 30-jún. 1.:
Dr. Sikter András
(06-20-936-4208)
jún. 6-7.:
Dr. Martinek Vilmos
(06-30-9451-386)
jún. 13-14.:
Dr. Kunstár Pál
(06-30-488-0267)

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: június 1.
Nyomdai elõkészítés: RRD Kereskedelmi és Marketing Vállalkozás. Nyomtatás: Tiszapress nyomda

SÜRGÕSSÉGI ORVOSI ÜGYELET
FELNÕTT:

Hétköznap: 1100-1600 helyi háziorvosok közremûködésével a
06-30-383-0237 telefonszámon
1600-730 a 104-es telefonszámon
Szombaton, vasárnap, valamint munkaszüneti napokon: 
0730-0730

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

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

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

Közérdekû információk

FÖLDMÉRÉS!
megosztások, telekhatár

kitûzések,
épületfeltüntetés,

szolgalmi jog bejegyzés,
mûvelési ág változás,

Elérhetõségünk:
személyesen:

Szeged, Pál u. 8/a
(egyeztetett idõpontban!)

telefon: 30-218-8953
fax: 62-424-404

weboldal:
www.infogeobt.hu 

email:
infogeo@vnet.hu

levélcím:
INFOGEO Földmérõ Iroda,
6724 Szeged, Pál u. 8/a
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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.

Andrási Adéla Larisa 2009.03.23.
Szülei: Lingurar Ionela Pamela és
Andrási Ghorghe Florin

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

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

Búcsúzunk tõlük

Beregszászi Ferenc (Kossuth u.81.)
Csányi Sándorné (III. körzet 30.)
Drozdik István (III. körzet 262.)

Halász Károly Antal (Ady Endre u.5.)
Paragi László (Jókai u. 9.)

Vér Gergely (III. körzet 112.)

Gólyahírek


