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második Világkupa versenyé-
nek, ahol a szatymazi judosok
eddigi legnagyobb nemzetközi
sikerüket érték el. (folytatás a
9. oldalon..)
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Helytörténet
A jutalom

Talán csak a véletlen okozta, avagy
a szûkreszabott hely, hogy annak
idején, amikor a "Szatymaz földje és
népe" címû kiadvány íródott, László
Gyula helyettes polgármester adatai,
/sok más említésre érdemes szaty-
mazi adataival együtt/ nem kerültek
bele a "Jeles szatymaziak "közé.
Pedig ott lett volna a helye.

László Gyula helyettes polgármes-
ternek, aki Szegeden született l847.
november. 12-én és aki mint gyakor-
ló felsõvárosi ügyvéd lépett a város
szolgálatába, már 1875-ben, kiter-
jedt birtoka volt Szatymazon. Az a-
datok szerint halála napján / 1908.
december l5./ 101 hold föld felett
rendelkezett. Zöldre festett zsalugá-
teres nagy tanyája, vagy másként úri
villája, ott áll még ma is a Neszûrj-
hegyi út végében /akkor Szatymaz
87, késõbb 271-es szám alatt/. A
hosszú tanyát 10 holdnál is nagyobb

szõlõskert övezte, aminek üdítõ ter-
mése jó hatással volt az ott folyó
vidám életre. László Gyula életében
mindig sokat munkálkodott az általa
oly nagyon szeretett Szatymazának
érdekében. Az itteni iskolák felvirá-
goztatásában, a szatymazi utak ki-
alakításában és feljavításában, a liget
létrehozásában, a mellette kialakuló
fürdõ megtervezésében és a sarkon
létesítendõ kápolna építésének meg-
indításában, majd megvalósulásában
az õ "keze is benne volt".
Visszatérve a tanyájához el kell
mondani, hogy ott mindig vidám élet
folyt. Már szombat délután a város
kocsijai egymás után hozták ki a
meghívott, sokszor a meg sem hívott
vendégeket, akiknek egyformán ö-
rült László Gyula, mert nem szerette
napjait, óráit "egyedül" múlatni. Kö-
rülötte legkevesebb egy városi hajdú
is állandóan ott forgolódott. Egy au-
gusztusi szombaton László Gyula be-
küldte a mindig kéznél lévõ hajdúját
a szatymazi Báló-féle fogadóba azzal
az üzenettel, hogy estére Dankó Pis-
ta bandájával jöjjön ki. A háromtagú
"zenekar" már délután kiérkezett,
mert tudták, hogy a gazda nem sze-
reti a késlekedést. Dankó Pistáék az-
után megszakítás nélkül, a sok-sok
befutott vendég mulatozását és ének-
lését kísérték zenéjükkel. Éjféltõl a-
zonban már csak ketten muzsikáltak,
egy közülük felváltva aludt. A han-
gulat azonban csak nem akart lelo-
hadni, a hajnali pirkadat újabb és ú-
jabb vendéget csalt elõ szendergé-
sébõl és velük a "kitartók" létszáma
csak tovább erõsödött. Pedig az ének
és a zene akkor már csak a pincébõl
tört elõ. A hatalmas pince hordói kö-
zött lepte meg a reggel a mulatozó-
kat. És ott hangzott el László Gyula
szájából azon dicsérõ ajánlat Dankó
Pista felé, hogy a szép zenéért és nó-
tákért a kialkudott bér mellé jutalmul
még egy hordó bort is kap, de azt e-

gyedül kell a talicskán eltolnia. Reg-
geli után a zene még vidámabb lett.
Ebéd után, amikor a vendégek sze-
delõdzködni kezdtek, megindult
Dankó Pista is a "jutalommal". Az
egy akós hordót /úgy 54-55 liter/
még segítettek a vendégek a talics-
kára feltenni és azután nagy kurjon-
gatások közepette Pistát elindították
a közel két kilométeres útra. Kez-
detben még csaknem tánclépésben
haladt az itallal a jármû, de az au-
gusztusi tûzõ nap, és a láb alatt fel-
forrósodott homok, hamar éreztette
hatását. "Megkeményedett" a taliga
szarva is. Dankó Pista még csak fél-
úton járt, valahol a Zombori-hegy e-
lõtt, amikor kapkodni kezdte a leve-
gõt, erei kidagadtak, sokat köhögött,
de jutalom feletti öröm még nem ha-
gyott benne alább. A kísérõk bizta-
tása ellenére mind több pihenõt kel-
lett a posza homokban tengelyig be-
süppedõ taligának tartani. A Báló fo-
gadóban már sokan várták Pistát
kézben a pohárral és elõttük, vala-
mint a kísérõk elõtt a hordót azonnal
csapra ütötték, hogy megünnepeljék
a nagy eseményt. Nagy volt a meg-
lepetés, amikor kiderült, hogy a hor-
dóban bor helyett víz van. A nagy
hahotából csak Dankó Pista becs-
mérlõ szavai hallatszottak ki. Hogy
miket mondott a kétórás küzdelmes
és fárasztó út után, elképzelhetjük.
Megfogadta, hogy többé szóba sem
áll László Gyulával. Dühe és szé-
gyene csak akkor hagyott alább, a-
mikor este a hajdú megérkezett az
egy akó borral. Másnap már õ is ne-
vetni tudott a tréfán. 
Nem sok idõ múlt el és László Gyula
maga vitte be Dankó Pistát Szeged
városába. A nótaszerzõ jórészt neki
köszönhette, hogy Szatymazról elin-
dulva országos hírnév és megbecsü-
lés övezte.

Pálmai József

Dankó Pista Mûvelõdési Ház és Könyvtár
A mûvelõdési ház augusztus 21-tõl augusztus 29-éig ZÁRVA TART. 

Nyitás: Augusztus 31-én hétfõn.
A könyvtár július14-tõl július 27-ig és augusztus 21-étõl augusztus 31-éig

ZÁRVA TART
Megértésüket köszönjük.

Nyugdíjas Klub
Minden hó utolsó szerda 1700 óra

Kerámia-foglalkozás- korongolás
Minden csütörtök 1500-1800 óráig
Helye: Mûvelõdési Ház
Vezeti: Veréb Judit

Sakk-foglalkozás
Minden vasárnap 900-1300 óra
Helye: Mûvelõdési Ház

Kórus próba
Minden hétfõ, csütörtök 1700

Helye: Mûvelõdési Ház
Vezeti: Kónya Géza

Hastánc tanfolyam
Péntek 1800

Vezeti: Simon Renáta

Kondi terem
Hétfõtõl péntekig 730-1900
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Önkormányzati közlemények
MEGHÍVÓ

Szeretettel várjuk Önt és kedves családját, barátait, ismerõseit egy közös hétvégére!

Július 11-12-én Õszibarack Fesztivál és Falunapok

2009. július 11.
SZOMBAT

800 Játékos vetélkedõ fogatosok részére (Helyszín:
víztorony melletti téren) 

1000 Õszibarack Fesztivál és Falunapok ünnepélyes
megnyitója, kitüntetõ címek átadása

1030-1200 Szakmai fórum
"Régiós együttmûködési lehetõségek" 

(a szakmai fórum ideje alatt a kiállítás megtekin-
tése szünetel)

1100 A Nyargaló Lovas Hagyományõrzõ Egyesület
"Így jár, aki kancát lop" címû mûsora
(Helyszín: víztorony melletti téren) 

1300 Fogatos felvonulás
1400 Sándorfalvi Öreg Vasak Veterán Jármû Klub

bemutatója
1430 Oklevelek átadása a fogatos felvonulás

résztvevõinek
1500 Népi hagyományõrzõ mûsor
1700 Operettical együttes (szegedi mûvészek operett-

és musical mûsora)
1800 ABBA Show
1900 Humor: Defekt Duó
2000 Sztárvendég: Szekeres Adrien
2100 Meglepetés fellépõ az UMVP támogatásával
2130- Utcabál hajnalig a Shake Band együttessel
2200 Tûzijáték

Július 12.
VASÁRNAP

830 Ünnepi szentmise
900 Lovaskocsikázás
900 Palacsinta party (a Szatymazi Nyugdíjas

Egyesület és a Szatymazi Fakanál Klub
közremûködésével)

900-1100Mosómaci simogatás
1000 Vrec-Co kispályás focikupa a szatymazi sport-

pályán
1000 Gulyás László Vándormuzsikus elõadása
1100 Bûvész Show
1500 Szegedi Erika fõboszorkány mûsora
1600 "Hazai vizeken": szatymazi mûvészeti csopor-

tok fellépése
1800 Medicine Roxx együttes koncertje
1900 SKAtch együttes koncertje

Mindkét napon: Õszbarack-árusítás.
Virág és zöldség-gyümölcs kiállítás a mûvelõdési ház
nagytermében.
Az elõtérben a Mozgáskorlátozottak Szatymazi
Egyesülete kézmûves kiállítása.
A Top fiatalokat támogató egyesület kreatív és tanító
jellegû programjai.
Játszótér gyermekeknek-légvár, trambulin.
Kézmûves kiállítás és szakmák bemutatója.
Limuzin simogató: A rendezvény ideje alatt
megtekinthetõ két limuzin.

Helyszín: Dankó Pista Mûvelõdési Ház és Könyvtár és környéke.

Falugazdász
GÉPTÁMOGATÁS
2009. július 15-ig
Pályázati lehetõség mezõgazdasági
gépek és technológiai berendezések
beszerzéséhez 
Ez az utolsó alkalom 2014-ig, hogy
a mezõgazdasági gazdálkodók vissza
nem térítendõ támogatást vegyenek
igénybe a 68/2009. (VI. 11.) FVM
rendelet 2. és 3. számú mellékletek-
ben meghatározott gépcsoportokba
sorolható, és az ott szereplõ gép-
katalógus kódok alá tartozó mezõ-
gazdasági gépek és technológiai be-
rendezések beszerzésére.
A támogatást csak azok a mezõgaz-
dasági termelõk vehetik igénybe,
akiknek a gazdasági tevékenységek
egységes ágazati osztályozási rend-
szerérõl szóló TEÁOR '08 szerinti
01.1-01.7 növénytermelési, állatte-
nyésztési, vegyes gazdálkodási, vala-
mint mezõgazdasági szolgáltatási te-
vékenységet végeznek és a mezõgaz-

dasági üzemük mérete meghaladja a
4 Európai Mértékegységet. A támo-
gatásban a most induló (kezdõ) vál-
lalkozások és mezõgazdasági terme-
lõk is részt vehetnek, amennyiben
vállalják, hogy a beruházás évét kö-
vetõ gazdasági évben legalább 4
EUME méretû gazdaságot hoznak
létre. 
A támogatás igényelhetõ a 2009. ja-
nuár 1-je óta megvásárolt eszközökre
is. A gépbeszerzési támogatásoknál
szokásos két éves megvalósítási kö-
telezettség helyett most a megpályá-
zott gépek beszerzésének, illetve el-
számolásának, valamint a kifizetési
kérelem MVH-hoz történõ benyújtá-
sának végsõ határideje 2009. október
31.
A támogatás mértéke a beruházás
összes elszámolható költségének leg-
feljebb 25 %-a, de a kiemelten támo-
gatott gépek esetén legfeljebb 35 %-
a lehet.
Fontos, hogy a beruházás elszámol-

ható kiadásai nem haladhatják meg a
gépkatalógusban szereplõ referencia-
árakat.
Az ügyfél által igényelhetõ támoga-
tás összege legfeljebb 735 000 euró-
nak megfelelõ forintösszeg lehet,
melyet a 2009. január 1-én érvényes
266,70 Ft/euro értéken számolnak.
A támogatott beruházást a döntés
kézhezvételétõl számított hat (6) évig
rendeltetésének megfelelõen, a vo-
natkozó elõírásoknak szerint kell ü-
zemeltetni.
A támogatással kapcsolatos részletes
információkért forduljon bizalommal
az agrárkamarai tanácsadójához, aki
az egyéb aktuális pályázati lehetõsé-
gekrõl is tájékoztatja.

Novák Pál 
- agrárkamarai tanácsadó.

Tel:30/6429-206
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Óvodánkból

A Móra Ferenc Általános Mûvelõ-
dési Központ felvételt nyert az
UMVP Képzõ Szervezetek katalógu-
sába. Intézményünk ezzel megsze-
rezte a jogot arra, hogy MVH-nál
regisztrációs számmal rendelkezõ
egyéni vállalkozók és magánszemé-
lyek számára 100%-ban támogatott
képzést nyújtson. A képzés költségét
a képzésre jelentkezõnek ugyan be
kell fizetni a UMVP Képzõ Szerve-
zet számlájára, majd sikeres vizsga
letétele után, a 139/2008. (X. 22. )
FVM rendelet értelmében, az a
MVH-tól visszaigényelhetõ. 
A támogatott képzések 50/2009. (IV.
16.) FVM rendeletben kerültek fel-
sorolásra.
A Móra Ferenc ÁMK 2009. évi kép-
zési tervében OKJ-s, kötelezõ és sza-
badon választott képzések szerepel-
nek. A kötelezõ képzések azok szá-
mára fontosak, akik pályázati forrás-

ból támogatáshoz jutottak. Az OKJ-s
képzések szakmaszerzésre adnak le-
hetõséget, ami feltétele a pályázati
forráshoz jutásnak. A szabadon vá-
lasztott képzések az aktuális kérdé-
sekben adnak új ismereteket.
A 2009. évi tervezett képzések listá-
ja és helyszíne megtekinthetõ, vala-
mint Jelentkezési lap letölthetõ a
www .mo r a h a l om . s u l i n e t . h u
weboldalon. 
Néhány képzés példaként, melyre fo-
lyamatosan lehet jelentkezni:
OKJ-s képzések: Aranykalászos
gazda, Mezõgazdasági vállalkozó,
Mezõgazdasági erõ- és munkagép
kezelõ, stb.
Kötelezõ képzések: A fiatal mezõ-
gazdasági termelõk elindítása, Évelõ
ültetvények telepítése, Beruházás a
szántóföldi növénytermesztésben és
a kertészetben, GAZDANet, Erdõ-
környezetvédelmi kifizetések, Beru-

házás az állattenyésztésben, stb.
Választható képzések: Aktuális
növényvédelmi ismeretek, Alkalma-
zott számítástechnikai ismeretek,
Kölcsönös megfeleltetés és a Helyes
Mg-i és Környezeti állapot követel-
ménye, Közvetlen kifizetések az SPS
rendszerben, aktuális földügyi és bir-
tokrendezési kérdések, Agrárvál-
lalkozói ismeretek, stb.
Hatósági Képzés: 80 órás Növény-
védelmi tanfolyam

További információ és jelentkezés:
www.morahalom.sulinet.hu
Móra Ferenc ÁMK 
Mórahalom, Barmos György tér. 2. 
Makra István
e-mail:
makraistvan@morahalom.sulinet.hu
Tel.:62/281-059, 70/3321-182

Mezõgazdasági képzések Mórahalmon, Szegeden, Makón és Ásotthalmon

Kedves szülõk!
Augusztus 24-tõl augusztus 28-ig összevont csoportok mûködnek. Nagyon fontos, hogy augusztus 1-jéig jelez-
zék, ki az, aki már 24-én jön oviba, és ki az, aki majd csak 31-én(hétfõ), vagy 1-jén. Ezt megtehetik telefonon:
(62) 283-114, e-mailben: miovink@invitel.hu, vagy személyesen: József Attila utca.3. Minderre azért van szükség,
hogy az ebédrendelés és a gyerekek ebédeltetése zökkenõmentes lehessen.

Iskolánkból
Gyereknapi suli-buli
Iskolánkban ebben az évben is a Di-
ákönkormányzat szervezésében ke-
rült sor a gyermeknapi játékos prog-
ramsorozatra. A felsõ tagozatosok a
központi iskolaépületben hajtották
végre a változatos feladatokat. A
számítógép teremben Honfoglalóz-
tak, a könyvtárban pedig játékos
könyvbúvárkodásra került sor.

A többi feladat az udvaron várt rá-
juk: célba dobás, foci, röplabda, kü-
lönbözõ szabadtéri ügyességi játé-
kok. A tornateremben floor boll-oz-
tak, ami újdonság volt számukra. A
kézlenyomatát minden gyerek meg-
örökítette egy nagy lapon, és ezzel
dekorálták a falat.
A nap fénypontja a palacsintázás
volt, amelyet Rácz Laci bácsi, és

Körösi Renáta jóvoltából kaptak a
gyerekek, ezúton is nagyon szépen
köszönjük nekik a közremûködést.
Az iskola valamennyi dolgozója ki-
vette a részét a munkából, amely
biztosította a gyermekek egész napi
szórakozását. 
Köszönjük!

Bitterné Benkó Ilona
DÖK vezetõ tanár

A ballagó 8. osztályosok és a nevelõtestület nevében köszönetet mondunk a ballagásra
felajánlott virágokért, amellyel ünnepélyesebbé tettük a búcsúzás napját: 
Csányi István, Bartucz Géza, Náczi András, Szél József, Szunyog István virág-
kertészeknek.

Bódis Margit
Igazgató

A 8. osztályos továbbtanulók
összesen: 31 fõ
Ebbõl: 

Szakiskolába nyert felvételt 6 fõ.
(Hansági Ferenc Szakiskola, Szegedi
Móravárosi Szakiskola, 
Krúdy Gyula Vendéglátó, Kereske-
delmi Szakiskola)

Szakközépiskolába nyert felvételt 20
fõ. (Kossuth Zsuzsa Egészségügyi
Szakközépiskola, Csonka János
Szakközépiskola, School of Business
Kiss Ferenc Erdészeti Szakközép-
iskola, Krúdy Gyula Kereskedelmi
és Vendéglátó Szakközépiskola, Déri
Miksa Ipari Szakközépiskola, Vas-
vári Pál Közgazdasági Szakközép-
iskola)

Gimnáziumba nyert felvételt 5 fõ.
(Deák Ferenc Gimnázium, Tömör-
kény Gimnázium).

1 fõ 6. osztályos tanulónk sikeresen
felvételizett a Radnóti Gimnázium
matematika tagozatára.

Sok sikert az új iskolákban!

Hova tovább?- továbbtanulás
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Szatymazi váltó

Somogyi Gyuri bácsi javaslatára
ezúttal Matula Anikóval kerestem az
alkalmat egy jó beszélgetésre. 
- Az utolsó utáni pillanatban, tulaj-
donképpen az Internet segítségével
sikerül Önnel riportot készítenem,
hiszen ennyire elfoglalt. Mesélne a
munkájáról, amelyrõl annyit azért
tudok, hogy nem egészen hétközna-
pi?
- Amit most csinálok, az ma már
nem számít különlegesnek: a ho-
mokháti térségben a többcélú kistér-
ségi társulás munkaszervezetét veze-
tem, van ilyen az országban még ép-
pen 173. Persze minden kitérség
más, mások az ott megoldandó fela-
datok, és többféle szervezeti rend-
szerrel és sokféle hozzállással lehet
találkozni.
Hogy kicsit megfoghatóbb legyen: a
társulás, illetve annak intézménye
szervezi a térség 9 településén, ön-
kormányzatoktól átvett feladatként a
pedagógiai szakszolgálati tevékeny-
séget, a központi orvosi ügyeletet, az
önkormányzatok és intézményeik
belsõ ellenõrzését, a legkülönbözõbb
szociális ellátásokat, mint például a
családsegítõ és gyermekjóléti szolgá-
lat, a házi segítségnyújtás, az idõsek
nappali, illetve bentlakásos ellátása,
van szenvedélybeteg nappali intéz-
ményünk is, csak néhányat emeltem
ki. Emellett persze fontosak a külön-
bözõ pályázatok, ezek biztosítják,
hogy mindig legyenek új fejlesztések
a térségben, útépítéstõl az informa-
tikai fejlesztésig, közmunkaprog-
ramoktól a megújuló energiaforrások
alkalmazásáig, vízügyi beruházások-
tól a szociális intézményi beruházá-
sokig. Elég széles a skála, de pon-
tosan ettõl jelent ma is még mindig
új kihívásokat ez a feladat. Az jelen-
ti az igazi sikerélményt ebben a 
szakmában, amikor az ember elkezd

gondolkodni egy problémán, talál rá
egy szerinte jó megoldást, meggyõz
róla még néhány másik embert, egy
páran ugyan biztosítják arról, hogy
még életükben akkora marhaságot
nem hallottak, mint amit éppen meg
akar valósítani, szépen megtervezi,
forrást keres hozzzá, megcsinálja,
aztán hosszabb-rövidebb idõ múlva
már mindenki természetesnek találja,
hogy ennek így kellett lennie. 
- Hogyan került Mórahalomra? Mi
volt elõtte?
- Véletlenül - persze, ha van ilyen.
Egy amerikai-magyar alapítványnál
dolgoztam, pályázatokat írtam, pro-
jekttervezést, meg non-profit mar-
ketinget oktattam,- akkoriban ez még
elég nagy újdonságnak számított -,
amikor egy kedves jogász barátom
megkért, hogy segítsek neki egy
közhasznú szervezet létrehozásában,
Mórahalmon. Eredetileg úgy tervez-
tük, hogy õ lesz a kht. vezetõje, én
meg külsõs tanácsadóként segítek a
pályázatokban. A társaság megala-
kulása elõtti napon kiderült, hogy az
õ egyéb feladataival jogilag össze-
férhetetlen ebben a társaságban az
ügyvezetõi megbízatás, tehát helyet
cseréltünk. Akkor még azt gondol-
tam, hogy ideiglenesen, ennek ma
már 12 éve.   
- Szatymaz polgármesterének is ké-
szült…
- Hiszek abban, hogy semmi nincs
véletlenül, és egyes események ké-
sõbb nyernek értelmet. Akkor, ab-
ban a helyzetben azt gondoltam,
hogy arra a tudásra van szükség, ami
nekem megvan, és ez hasznára lenne
a falunak. A helyi közösségek fejlõ-
dési útvonalai, a társadalmi, politikai
folyamatok nem matematikai egyen-
lõségek mintájára mûködnek: általá-
ban nem csak egyetlen jó megoldás
létezik, ezt mutatja Szatymaz példá-
ja is. 
- Milyen az ideális polgármester? Ön
mennyiben (volt) ilyen? 
- Figyelembe kell venni, hogy más-
más gazdasági-társadalmi helyzetben
másféle vezetõi képességekre van
szükség és azt is, hogy minden te-
lepülésnek kicsit más a neki igazán
megfelelõ, ideális vezetõ. Az viszont
biztos, hogy ma, ahhoz, hogy egy
település sikerre vergõdjön, nem e-
lég azt csinálni, amit a többiek, kü-
lönlegesnek, egyedinek vagy elsõnek
kell lenni egy-egy dologban, mert a
második helyezettnek már nem jár
babér.
- Aki ennyit dolgozik, hol ezért, hol
azért, annak jut elegendõ ideje a
családjára?
Túlságosan egyszerû sablonok men-
tén gondolkodni: akirõl azt gondol-
juk, hogy az átlagosnál talán több fe-

ladatot vállal, az biztosan elhanya-
golja a családját, a barátait, stb,
vagy vehetjük ugyanezt fordítva.
Ugyanúgy, mint minden más anyu-
ka, én is elmegyek a szülõi értekez-
letekre, viszem a gyerekeket a kü-
lönórákra, végigizgulom a nagyobb
lányom balett fellépéseit, megpróbá-
lom elviselni a hangszeres - most ép-
pen furulya van soron - próbálkozá-
sait, rácsodálkozom hogy milyen ü-
gyesen korcsolyázik, és próbálom
megválaszolni a lányok mindennap
százával feltett kérdéseit.
Párommal nemcsak a magánéletben,
hanem a munkában is sokat vagyunk
együtt, és annak is van elõnye, hogy
se iskola, se munkahely nincs túl kö-
zel: ha tehetjük, minden nap, mind a
négyen együtt megyünk reggel, és
jövünk haza délután, ez összesen két
olyan órát jelent, amikor mindent ki
lehet beszélni.
- Jó anyának tartja magát?
- Meglehetõs nagyképûség lenne, ha
bárki is azt hangoztatná magáról,
hogy milyen jó anya. Én sose akar-
tam se tökéletes, se nagyon jó lenni,
se mindig jobban tudni másoknál,
hogy mikor mi az egyetlen helyes
megoldás.  
-Rendszeresen fõz? Mi a speciali-
tása, vagy épp a családi kedvenc?
- Kreatív szakács vagyok: kétszer
pont ugyanazt még sohase tudtam
megcsinálni, mindig elfelejtem, hogy
az elõzõ alkalommal miket tettem a
fazékba. Ezen a szakácskönyv se se-
gít, sose csinálom meg éppen úgy, a-
hogy leírják. 
- Nyaralást terveznek az idén? 
- Az idén éppen tavasszal nyaral-
tunk: Írországban túráztunk egy ba-
ráti társasággal. Nyárra csak rövi-
debb, néhány napos kirándulásokat
terveztünk a családdal. Hosszabb
nyaralás helyett most próbálunk in-
kább idõt szakítani az elkezdett ta-
nyafelújításunkra, ami ugyan elég
lassan, de reméljük biztosan halad
elõre.
- Egy kis kikapcsolódást talán az is
jelenthetne, ha a következõ lapszám-
ban olyan emberrõl olvashatna,
akirõl szívesen hallana. Ki lenne õ
és mirõl meséljen?
- Van valaki, akit mindig nagyon
tiszteltem, próbáltam eltanulni tõle,
hogyan lehet élénk társadalmi élet
mellett, családot összetartva, vezetõ-
ként olyan eleganciával és stílusér-
zékkel élni az életet, ahogy õ teszi.
Csúri Péterné Margitkát ajánlanám a
lap olvasói figyelmébe.
- Köszönöm szépen az olvasókra
szánt idõt! 

Pölösné Hudák Dóra
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Javában tart minden fürdõhelyen,
uszodában az igazi strandidõszak. A
rendõrség tapasztalatai alapján ezzel
összefüggésben az ilyen helyeken el-
követett vagyon elleni bûncselek-
mények is sajnálatos módon megsza-
porodnak. Az õrizetlenül hagyott ér-
tékek mágnesként vonzzák azokat az
elkövetõket, akik lopási szándékkal
járják medencék, szabad strandok
környékét, de az alkalmi tolvajok
sem tudnak ellenállni a csak egy tö-
rölközõvel leterített táskának, szaty-
ornak. 
A fürdõhelyek forgatagában nem
jelent nagy kihívást, különösebb ve-
szélyt elvinni egy õrizetlenül hagyott
csomagot, vagy abból kiemelni pénz-
tárcát, telefont. Adott esetben egy
drágább naptej, úszószemüveg, már-
kás papucs vagy törülközõ is köny-
nyen prédává válhat. 
Egy kis figyelemmel az ilyen jellegû
bûncselekmények elkerülhetõek,
megelõzhetõek. Ajánlatos értékein-
ket megõrzõben elhelyezni! Ameny-
nyiben megoldható, valaki mindig fi-
gyeljen a parton hagyott csoma-
gokra, még rövid idõre sem érdemes
õrizetlenül hagynunk holminkat, hisz
a baj egy pillanat alatt bekövetkez-
het. Az ilyen jellegû bûncselekmé-
nyek felderítése nem könnyû feladat,
tekintettel, hogy a sértettek csak ké-
sõbb veszik észre, hogy megkárosí-

tották õket, így a jelzéseiket a ha-
tóság felé is késve tudják megtenni.
Ezekben az esetekben a szemtanúk
felkutatása is nehézkes, hisz a for-
gatagban a tolvaj feltûnés nélkül
"dolgozik". 
A zsúfolt parkolókban hagyott vagy
az éjszakára leállított autók is az el-
követõk célkeresztjébe kerülhetnek.
Naponta több feljelentés is a rendõr-
séghez gépkocsi-feltörésekrõl. A jár-
mûvek hátsó ülésén, a kesztyûtartó-
ban hagyott mûszaki cikkek (laptop,
fényképezõgép, telefon, CD-k stb.)
nincsenek biztonságban. 
A feljelentések közül pár eset:
Szeged belvárosában parkoló, nyitott
állapotban hagyott - míg a tulajdonos
a közeli üzletbe belépett - Mercedes
típusú tehergépkocsi utasterébõl, is-
meretlen személy eltulajdonította a
tulajdonos iratait, pénzével együtt.
A tulajdonos lakóháza elõtt parkoló
Peugeot személygépjármûvet isme-
retlen személy valószínûsíthetõen a
hajnali órákban feltörte, amelybõl
GPS-t vitt el tartozékaival együtt. Az
okozott lopási és rongálási kárérték
mintegy 60 ezer forint.
Szintén egy parkoló Suzuki szúrt
szemet az éjjeli órákban az isme-
retlen elkövetõnek, aki abból egy
320 ezer forint értékû gitárt tulaj-
donított el, a rongálással további 30

ezer forint kárt okozva.
Egy hipermarket parkolójában ha-
gyott Skoda hátsó ülésén laptop és
különféle kozmetikai cikkek hívta fel
magára a figyelmet. A tulajdonosnak
okozott kár meghaladta a 200 ezer
forintot.
Szintén egy Skodát törtek fel azért,
hogy abból egy sportcipõt vigyenek
el… 
A fenti esetekrõl összességében el-
mondható, hogy óvatossággal, odafi-
gyeléssel és egy kis bizalmatlanság-
gal valószínûleg megelõzhetõek let-
tek volna. 
Amennyiben bûncselekmények sér-
tettjeivé, áldozataivá válnának, kér-
jük, errõl mielõbb tegyenek bejelen-
tést a rendõrségen, hívják a 107-es,
112-es rendõrségi segélyhívókat!
EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK
BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN
Csongrád Megyei Rendõr-
fõkapitányság
Bûnügyi Igazgatóság
Bûnmegelõzési Osztály
6722 S z e g e d Kossuth L. sgt.
22-24 sz.
Telefon: 62/562-400/11-65, 

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

A Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság Információs Hírlevele

Javában tart a nyári szünet. Még
több idõtök jut a számítógép elõtt ül-
ni. Nincs házi feladat, nem nyomaszt
a korán kelés. A nagy szabadság a-
zonban nagyobb felelõsséggel is jár-
önmagaddal és másokkal szemben
egyaránt. Nem árt, ha a követke-
zõket szem elõtt tartod (ezekkel nyil-

ván tisztában vagy, mégsem árthat
egy kis megerõsítés):
Általános szabályok:
-A számítógépet, amelyre bejelent-
keztél, soha ne hagyd magára, mert

bárki a Te nevedben küldhet levele-
ket, a nevedben léphet be oldalakra,
és megszerezheti személyes titkaidat
is!
-Bármely oldalnál, programnál a le-
hetõ legkevesebb adatot add meg
magadról: inkább csak a keresztne-
vedet, még inkább a becenevedet
használd!
-Célszerû megelõzni a zaklató mobil-
hívásokat is: légy óvatos, a mobil-
számod se add meg bárkinek!
-A családodra, ismerõseidre vonat-
kozó információk átadásával is vi-
gyázz: csak jól ismert személynek
mesélj ezekrõl, az internetrõl is-
merteknek soha!
-Ne használj, és ne küldj se magad-
ról, se az ismerõseidrõl kihívó (pl.
fürdõruhás) képeket!
-Az internetes vásárlásnál, de a ma-
gukat ingyen kínáló szolgáltatásoknál
is légy óvatos: elõbbieknél a bank-
kártyaszám megadása, utóbbiaknál a
kért szolgáltatással (pl. csengõhang)
együtt települõ, beférkõzõ prog-
ram, vírus lehet veszélyes, és nem
utolsó sorban drága (lásd: a "mobil
tartalomszolgáltatás" néven kiszám-
lázott fogadott emeltdíjas üzenetek)!
-Ha vezeték nélküli rendszert hasz-
nálsz otthon, a készülék minden e-
lemét kapcsold ki, ha befejezted a
netezést, nehogy azokhoz más sze-

mély hozzáférhessen, és törvénytele-
nül, a Ti számlátokra, a Ti adataitok
között kutatva felhasználhassa!
-Ne higgy el feltétlenül mindent, a-
mit az interneten találsz. Bátran be-
széld meg a szüleiddel, tanáraiddal,
barátaiddal az ott látott, olvasott tar-
talmakat. Nagyon fontos, hogy meg-
gyõzõdj a forrás hitelességérõl( egy
olyan oldal, mint pl. a Wikipédia
nem hiteles, hiszen bárki bármit hoz-
zátehet, szabadon szerkeszthet)!
-Soha ne jelöld be a jelszó meg-
jegyzését!
-Az ismeretlen feladótól érkezõ le-
velet soha ne nyisd meg, nyugodtan
töröld ki!
-Játékoknál, sorsolásokhoz, hírlevél-
hez használj egy külön e-mail cí-
met, amit levelezésre nem is hasz-
nálsz egyáltalán!
-Az e-mail fiókod jelszavát soha ne
add meg senkinek!
-Ne hagyd a számítógépet õrizet-
lenül, amikor nyilvános chatre vagy
bejelentkezve!
Ne feledd: AMI EGYSZER FELKE-
RÜLT A VILÁGHÁLÓRA, AZ
OTT IS MARAD!
(forrás: Biztonságos Böngészés
Program/Schiroky Vilmos)

Biztonságos "szörfölés" gyerekeknek



2009/7. a Mi Lapunk 7

Mozgáskorlátozottak Szatymazi Egyesülete közlendõi
Egyesületünk megrendezte a régóta
várt KRESZ vetélkedõt, amire már
hosszú ideje készültünk és nagy ki-
hívás volt régi és új autóvezetõnek
egyaránt. Községi rendezvénynek
terveztük. A civil szervezeteknek és
minden érdeklõdõnek. Sajnos érdek-
telen volt számukra, így csak "saját"
kis lelkes csapatunk maradt, de hi-
hetetlen lelkesedéssel és izgalommal.
Radnai István szakoktató lelkes vita-
tásával még több bizalmat adott min-
denkinek, hogy itt igazi vesztes nincs
is, hisz mind bátor, aki részt vesz.
Volt közöttünk olyan, aki már 40 é-
ve vezet és olyan is akadt, akinek
csak 1 éve van jogosítványa. Az ön-
kormányzat részérõl Dékányné Dr.
Balogh Andrea biztató szavaival buz-
dította csapatunkat. Megszületett a
végeredmény. Az elsõ díjat Gera
Anna, a másodikat Kiss Tímea kap-
ta, Vékes Erzsébet pedig harmadik
helyezést ért el. Az önkormányzat
támogatásának köszönhetõen díjazni

is tudtuk a helyezetteket. Gratulá-
lunk minden résztvevõnek, hisz õk is
igazán jól és bátran szerepeltek.
Köszönet Radnai István oktatónak
fáradozásaiért, a polgármesteri hiva-
talnak támogatásáért és Zacsok Csa-
bának. Ezúton mondunk köszönetet
májusi, júniusi rendezvényünk támo-
gatásáért a sok szép virágért Csányi
Istvánnak, Szél Józsefnek és Szú-
nyogh Istvánnak.
Köszönet a Postakocsi Csárdának,
külön Zámbó Erikának és felszol-
gálóinak, minden esetben a kedvez-
ményes és bõséges, finom ételekért
és kedves, udvarias kiszolgálásért.
Köszönet Vass Györgynek, a csárda
tulajdonosának anyagi támogatásá-
ért.
Júniusban köszöntöttük a névnapju-
kat ünneplõket, melyre Nagy László
bográcsos kakaspörkölttel készült,
ami nagyon finomra sikerült, a tagok
pedig tortákkal kedveskedtek egy-

másnak. Köszönet mindenkinek a se-
gítségért, és Szunyogh Istvánnak a
virágokért.
Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy
július 1-jétõl szeptember.1-jéig a
fogadóórák kéthetente lesznek.
(Minden második csütörtökön.)
Hívjanak a 06-20-299-8583-as tele-
fonszámon.
Következõ rendezvényünk:
Július 25-én (szombat) délután 16
órától: Mindenki Névnapja.
Bográcsos marhapörkölt körettel, ká-
vé, ásványvíz, zene.
1100-Ft/fõ csak elõre fogadjuk a be-
fizetést a fogadóórákon, vagy a mû-
velõdési ház személyzeténél július.
20-ig.
Mindenkinek kellemes nyaralást, jó
pihenést kívánunk!

Gera Anna 
elnök

A Dankó Pista Mûvelõdési Ház és
Könyvtár, valamint a Teleház -mint
eMagyarország Pont(ok)- pályázatot
nyújtott be a Miniszterelnöki
Hivatalhoz "A közösségi internet
hozzáférési pontok támogatása" cí-

men. Mindkét pályázó eredményes
volt. A pályázat útján biztosított
pénzeszközbõl bõvítésre kerülhet a
két közösségi hely eszközparkja, de
a legfontosabb cél, hogy segítsük a
településen élõ lakosságot az internet
nyújtotta szolgáltatások megismer-
tetésével, különös tekintettel az
eKözszolgáltatásokra. 

2009. augusztus 1. és szep-
tember 30. között ismeretterjesztõ
elõadásokat szervezünk a fenti hely-

színeken, melyek idõpontjáról, témá-
járól a késõbbiekben részletes szóró-
lapokon nyújtunk tájékoztatást. Bõ-
vebb információért addig is hívhat-
ják a Teleházat (62) 283-115, illetve
a mûvelõdési házat (62) 583-520.

Lengyel Istvánné Dr. és Feketéné
Bárkányi Ilona

eTanácsadók

Hozzáférést, hozzáértést mindenkinek

Esélyt a Földnek
A szelektív hulladékgyûjtésrõl
A bolygó meggyógyítása hosszan
tartó, összefogást és nagy türelmet i-
génylõ folyamat. Úgy kell dolgoz-
nunk, ahogy az emberi testben a sej-
tek munkálkodnak egészségünkért:
immunrendszerünk egyetlen eleme
sem képzelhetné, hogy az õ munká-
ja jelentéktelen ebben a hatalmas é-
lõlényben.
Legyünk a Föld gyógyítói, legalább
saját kis világunkban. Ennyivel min-
dannyian tartozunk Neki. És ma-
gunknak is.
Évente 450-500 kg hulladékot termel
átlagosan egy magyar ember. A tel-
jes lakosság számával beszorozva
kapjuk a szilárd frakciójú hulladék é-
vi becsült gyarapodásának mértékét:
4 000 000 tonna szemét!  Ez 11ezer
tonnányi szeméthegyet jelent napon-
ta Magyarország területén! Hová

kerül ez a hihetetlen mennyiség? Az
adatok szerint 75%-a hulladékler-
akókba, 8%-át elégetik, s mindössze
3%-át hasznosítják újra! (A maradék
sorsa ismeretlen. Adatok forrása:
Hulladék Munkaszövetség- Humusz,
2000.).
A külföldi példák és a hazai felméré-
sek óvatos becslése szerint a lakos-
ság a szelektív hulladékgyûjtés álta-
lánossá tételével hulladékának lega-
lább 50%-át vissza tudná juttatni a
termelési körfolyamatba. 
Ehhez csupán a meglévõ lehetõsége-
ket kellene jobban kihasználni, s
szokásunkká tenni a keletkezõ hul-
ladék külön gyûjtését. Élõ fákat vá-
gunk ki a kidobott sok ezer tonna pa-
pír újrahasznosítása helyett. Miért
kerüljenek ezek az anyagok a sze-
méttelepre, ahol a mûanyagok több-
sége 1000 év alatt sem bomlik le?
A gyökeres változások széleskörû
megvalósításához természetesen jól

átgondolt központi támogatásrend-
szerre, hatékonyan mûködõ törvényi
szabályozásra lenne szükség, de la-
kossági támogatás nélkül bármely
kezdeményezés vagy szervezet tehe-
tetlen. A hatékony környezetvédelem
feltételeinek megteremtése az embe-
rek fejében zajlik, akik megértik
hosszú távú érdekeiket, s azt hogy a
környezetvédelem - önvédelem. 
Nem azért változtatunk, mert "ez a
menõ", vagy mert jótékonykodni a-
karunk, hanem egyszerûen azért,
mert  "nyugati" típusú társadalmunk
jelenlegi életmódja nem mûködõké-
pes. Mindenki számára nyilvánvaló,
hogy a természet körfolyamatai he-
lyett egy egyirányú folyamatokkal é-
lõ faj, mely évrõl- évre hatalmas
mennyiségû nyersanyagot használ,
szerte a Földön összesen magyar-
országnyi területen írtja ki az erdõt,
és a célként kitûzött 'Fogyasztás'
végtermékeként hatalmas mennyi-

Olvasóink írták



ségû szennyezõanyagot, szemetet
juttat a földbe, vízbe és a levegõbe,
hosszú távon nem lehet életképes.
Ezért munkálkodik egyre több ember
az élet legkülönbözõbb területein egy
olyan gondolkodásbeli, életmódbeli,
gazdasági és politikai irányváltáson,
mely túlélõvé tesz bennünket ezen a
bolygón. A változásnak már sok po-
zitív jele van szerte a világon. 

Mit tehet egy ember, egy család a
változások érdekében?

Sokat. A fenti adatokból kiszámolha-
tó, hogy egy család minden évben
tonnányi szeméttõl tudja megkímélni
lakóhelyét a szelektív gyûjtéssel. En-
nél is többet jelent a megelõzés, ha
vásárlói szokásainkat formáljuk át.
Kerüljük a túlcsomagolt termékeket,
kis tömegû kiszereléseket. Például
egy bonbon vagy fémdobozos üdítõ
megvásárlásakor a pénz felét a hul-
ladékért fizetjük, amit kidobunk.
Egy visszaváltható palackot átla-
gosan 30-szor újra lehet tölteni. Az
ötszörösen csomagolt bonbon he-
lyett, ha az alkalom engedi, vásárol-
hatunk gyümölcsöt saját szatyorba,
esetleg süthetünk tortát. A mérgezõ
veszélyes hulladékot jelentõ száraz-
elem helyett használhatunk 1000-
szer (!) újratölthetõ akkuelemet és
töltõt… A tapasztalat szerint a kör-
nyezetbarát megoldások legtöbbször
olcsóbbak is. A végtelen számú nej-
lont sem kell elfogadnunk az üzletek-

ben, áruházakban; különösen a ki-
sebb méretûeket, gyengébb minõsé-
gûeket, melyek végképp nem hasz-
nálhatók semmire. Egy amerikai
szerzõ a 80-as években Kelet-Euró-
pára hivatkozva megjegyezte, hogy
jó szokásunk szerint vászonszatyrok-
kal, kosarakkal járunk bevásárolni, s
ezt nekik, amerikaiaknak is át kelle-
ne venni. Ehelyett mi vettük át a
"fejlett" fogyasztói társadalom szo-
kásait tõlük, köztük a nejlonzacskót,
melybõl hazánkban 1 millió 300 ezer
darab fogy naponta. A lebomló "kör-
nyezetbarát" nejlonokkal kapcsolat-
ban is lehetnek fenntartásaink; egy
szeméttelepen többnyire nincsenek
meg a feltételek lebomlásukhoz.
A hulladék mennyiségének további
csökkentéséhez elsõ lépésként mér-
jük fel, hogyan oldható meg saját
háztartásunkban a külön gyûjtött a-
nyagok elhelyezése. Hol van a leg-
közelebb szelektív konténer, és mi-
lyen típusú anyagok helyezhetõk el
benne? Elérhetõ-e MÉH- átvevõ-
hely? Lakóhelyünkön szelektíven
végzik-e a lomtalanítást, s ha igen,
milyen rendszerességgel? Ha van a
családban iskoláskorú gyermek, szá-
míthatunk-e az iskola részérõl rend-
szeres papírgyûjtési akcióra? Van-e
lehetõségünk kiskertben, hétvégi
házban, nagymamánál komposztálás-
ra?
Ha tisztáztuk, melyik elhelyezési le-
hetõség mûködhet a gyakorlatban,

meg is kezdhetjük a kiszemelt anyag-
típusok külön gyûjtését. Legköny-
nyebben, leglátványosabban a papír
gyûjtésében érhetünk el eredménye-
ket. Csupán ki kell nevezni egy üres
kartondobozt vagy ládát az elhasz-
nált papíroknak, reklámújságoknak.
Az összegyûjtött hulladék könnyen
kezelhetõ, tiszta. Akár egy szatyor-
ban is elvihetjük a szelektív gyûjtõig
vagy elérhetjük, hogy gyermekünk
osztálya nyerje az iskolai papírgyûjtõ
versenyeket. Érdemes tudni, hogy
minden kilogramm papír elõállítá-
sához 2,5 kilogramm fára van szük-
ség (az energiaszükséglet és az e-
gyéb szennyezõ anyagok mellett).
Az eddig vázoltakon túl tehát látnunk
kell, hogy csak a jéghegy csúcsával
foglalkoztunk, mert a gyártási hul-
ladék átlagosan 16-szorosa a boltok-
ban megjelenõ termék mennyiségé-
nek. Egy mobiltelefon legyártásakor
például 80 kg, számítógép esetében
1500 kg hulladék keletkezik.
Tevékenységünk jelképes és valódi
hatása is jelentõs lesz, amelyek közül
a legfontosabb a velünk felnövõ leg-
ifjabb nemzedék tanítása, akik már
természetesnek veszik majd kialakí-
tott új szokásainkat, melyek körfo-
lyamatokra épülnek, s hosszú távon
is mûködõképesek.

Ábrahám Krisztián
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Sport
OHÁT ZALÁN 
VILÁGKUPA GYÕZTES!
Június 20-21-én Gyõr adott otthont a
15 év alatti judosok második Világ-
kupa versenyének, ahol a szatymazi
judosok eddigi legnagyobb nemzet-
közi sikerüket érték el. Ohát Zalán a
66 kg-os súlycsoportban négy maga-
biztos gyõzelmet aratva Világkupa
gyõztes lett! (címlapon a gyõztes)
Testvére, Ottó a 45 kg-ban egy
osztrák versenyzõvel szemben

maradt alul a döntõbe jutásért, majd
végül a bronzérmet szerezte meg.

Május 06-án Pakson rendezték meg
a Dél-magyarországi Régió harma-
dik regionális bajnokságát, ahol a
Szatymazi SE versenyzõi a követ-
kezõ eredményeket érték el:
Diák B kcs.

29 kg.: 1. Guba Levente
Diák A kcs.

41 kg.: 1.Gábor Ádám

49 kg.: 2.Kopasz Bence
Serdülõ kcs.

40 kg.: 3. Gábor Ádám
45 kg.: 5. Kovács Ákos
50 kg.: 1. Ohát Ottó

3. Kopasz Bence
73 kg.. 2. Ohát Zalán

Június 14-én Ausztriában, Grazban
nagyszabású nemzetközi versenyen
lépett tatamira Gábor Ádám, egye-
sületünk versenyzõje. Az U 13-as
korosztály 40 kg-os súlycsoportjában
45 induló közül szerzett bronzérmet!
A Szatymazi SE cselgáncs szak-
osztálya szeretettel vár minden judo
iránt érdeklõdõ 6 és 12 év közötti
lányt és fiút az általános iskola tor-
natermében tartott edzéseire.
Edzésidõpontok: hétfõ 1715-1815, pén-
tek 1600-17Gábor Ádám
Érdeklõdni Kovács Szabolcs 
/20-555-0629/ edzõnél

Ohát Ottó és edzõje

Gábor ÁdámGábor Ádám
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REJTVÉNY
Ha július és Szatymaz, akkor Falu-
napok. Adja hát magát e havi rejtvé-
nyünk témája: községünk. Gondol-
tam ez alkalommal vegyük egy ki-
csit górcsõ alá Szatymaz címerét.
Elsõ, kevésbé alapos pillantásra egy
túlnyomóan kék pajzsot látunk a te-
tején sisakkal és két oldalt valami-
féle ölelõ, tollas palástszerûséggel.
Alaposabb megfigyeléssel felfede-
zünk a pajzs bal alsó részében egy

barackfát és mellette egy kocsikere-
ket, középen fehér alap (gondolom,
a Fehér-tó) felett repülõ madarakat,
feljebb száz ágra sütõ napot és két
koronát. Nos, ezt látjuk és zömmel
értjük is, sõt egyet is értünk Szaty-
maz jellemzõivel. Gondot talán a si-
sak és a koronák pontos értelmezése
okozhat. A sisak községünk egykori
hõsi halottait jelképezi. A koronákat
jobban megvizsgálva felfedezzük,
hogy az egyik maga a Szent Korona,

amit István király szent jobbja tart -
országunk része keresztény települé-
sünk. A másik korona pedig Szaty-
maz autonómiáját hivatott jelezni.
Címerünk típusa kiderül rejtvé-
nyünkbõl. Alkalmi heraldikusként
ennyit tudtam most elmondani. Aki-
nek felkeltettem a kíváncsiságát, az
vizsgálja meg címerünket maga is jó
alaposan. Aki pedig még többet sze-
retne tudni (vagy nem hiszi), járjon
utána.

Vízszintes: 1. A megfejtés elsõ része 10. Tiltás, tagadás 11. Regény, illet-
ve rajzfilm hõs kis róka 12. Szintén ne 13. Természetes kocsonyásító anyag
16. Sugár jele 17. Kövér betû, szedés 18. Isten arab kifejezéssel 20. Anno
Domini 21. Vadász rejtekhelye 23. Római 506 24. Liter 25. Autójelzésünk
26. Félve! 27. A legvékonyabb betû 28. ..Roma - olasz focicsapat 29.
Nagyi kedvence 32. Dekoráció 34. Megfelelõ 35. Ríni kezd! 36. Mézgyûjtõ
rovar 37. Kérdõszócska 38. Páros teve! 39. Elhagyott hon 41. Nitrogén
vegyjele
Függõleges: 1. Bór vegyjele 2. Nem tilt 3. Spanyol autómárka 4. Zorro 5.
Ádám párja 6. Felfuttatott szõlõ 7. Hõkalapács része! 8. Római 100 9.
Szintén 13. A megfejtés második része 14. Tévécsatorna 15. Páratlan rolád!
19. Miskolc "hegye" 22. Adónem 25. Téli csapadék 27. A megfejtés har-
madik része 30. Férfinév 31. Ezüstfehér keményfém 33. Szomját olthatja
36. Tegnapelõtt én, tegnap te, … 40. Üres ház! 42. Egyik fontos, zsírban
oldódó vitaminunk

PHD

Csülkön ragadta…
Rácz Laci bácsi ismét sokakat "lefõ-
zött" május 30-án Békéscsabán a
Nemzetközi Csülökfõzõ Versenyen.
A 108 induló csapatból 106-ot maga

mögé utasítva a dobogó második fo-
kán tálalt. Elhozott egy különdíjat is,
melyet a terítékkel és a már védje-
gyévé vált "szakács-oltárával" érde-
melt ki. Legközelebb a Szegedi
Grillfesztiválon -mely szintén nem-

zetközi megmérettetés-augusztus 19-
én áll grillrácshoz, majd augusztus
29-én a Gyulai Várkerti Vigasságon
ragad fakanalat, hogy mangalicából
fõzzön. (kép a hátoldalon)

HAJRÁ SZATYMAZ!
A Szatymaz SE focicsapatának hírei
Évek óta vágy volt, de valamikor ta-
valy nyár vége - õsz eleje óta meg-
fogalmazott konkrét cél, hogy foci-
csapatunk jusson fel a megye III.
osztályú bajnokságból a megye II-
be. Az elhatározást tettek követték
és jöttek is az eredmények meccsrõl
meccsre. A bajnokság összesen 26
meccsébõl 23-szor szereztek pontot
focistáink - 18 gyõzelemmel és 5
döntetlennel - és pont nélkül, vesz-
tesként mindössze háromszor kellett
levonulniuk a pályáról. Ezzel a telje-

sítménnyel a Szatymaz SE focicsapa-
ta az elõkelõ második helyen zárta a
versengést, mellyel az ezüstérem
mellett megszerezte a megye II. osz-
tályú bajnokságban való indulás jo-
gát is. Gratulálok a fiúk teljesítmé-
nyéhez, mert tényleg szép és tisz-
tességes játékkal érték el mindezt.
Dicséretes a csapat gólaránya is, hi-
szen a 26 meccsen mindössze 35 gólt
kaptunk viszont 96 gólt lõttünk,
melyhez egy újabb dicsõség kötõdik.
A megye III. osztály gólkirályával is
mi büszkélkedhetünk: õ Gémes Peti
a 29 góljával. Baranyi Péter edzõ re-
mek kis gárdát hozott össze a lelkes

szatymazi focistákból -
gratulálok neki. Köszönet
annak a néhány tá-
mogatónak, akik mind-
végig hittek a csapatban
és azoknak a törzsszurko-
lóknak, akik szüntelenül
buzdították a fiúkat. Nõi
szemmel külön kiemel-
ném még Baranyiné
Mártika szere-pét, aki
többek közt ízletes zsíros
ke-nyereivel tett sokat a
csapatépítésben. 
Végül, hadd kanyarodjak
vissza a focistákhoz,
illetve magához a focihoz
néhány gondolat erejéig.

Hosszú évek óta tapasztaljuk, hogy
más tele-pülésekhez képest jóval
kedvezõt-lenebb Szatymazon a sport,
azon be-lül is a futball helyzete.
Áldatlan ál-lapotok uralkodnak a
pálya-öltözõ területén és a játékosok
támogatás helyett maguk fizetnek
azért, hogy sportolhassanak.
Többször megfogalmazódott, hogy
akkor lesz majd támogatás, ha
lesznek eredmények is. Ez egy kicsit
olyan, mint a mi van elõbb, a tyúk
vagy a tojás, hi-szen sajnos a
megfelelõ körülmé-nyek biztosítása
nélkül nehéz telje-síteni. De a szaty-
mazi focistáknak si-került ez, szóval
most már dukál a támogatás is. Nem
szeretnék nagy szavakat használni,
de szerintem, ha egy falu tehet akár
egy maroknyi emberének az
egészségéért, tennie is kell.
Örüljünk, hogy vannak 20-30-40-en,
akik a kocsma helyett a jó le-vegõn
sportolnak és közben mellesleg a
falu hírnevét is öregbítik. A
megfelelõ támogatással, valamint a
pálya és környéke rendbetételével
pedig nagyságrendekkel több ember
lenne motiválható és a különbözõ
sportesemények/rendezvények akár
még gazdasági profitot is hozhatná-
nak. Igenis merni kell nagyot álmod-
ni - ezt tették/teszik a focistáink is.

Pölösné Hudák Dóra
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PIROS HETES ULTIKLUB
Szeretsz ultizni?
Netán tudsz is?!
Gyere az Ulti Klubba
vasárnaponként a 
Lesz Vigaszba
(Kossuth utca.34.) 
8-tól 12 óráig, akár
csak kibicelni is!
Kontrázd meg a piros
ultit!

FEHÉRTÓI KÓBOR-LÓ
Nyári táborok 

júli. 6-tól aug. 10-ig hétfõtõl péntekig

LOVASTÁBOR:
Lovaglás naponta kétszer

Négyszeri étkezés bentlakással 25000 Ft/hét

KÉZMÛVES TÁBOR
Agyagozás, gyöngyfûzés és más kézmûves

technikák
Négyszeri étkezés bentlakással 18000 Ft/hét

Üdülési csekket elfogadunk!
Igény szerint a gyerekeket reggel, este házhoz szállítjuk

06-70-576-6735  www.kobor-lo.hu

Üvegezés
Szilágyi László

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

Közérdekû magánügyeim
Engedjék meg, hogy ezen új rovat-
ban olyan fontos dolgokról szóljak,
amik személy szerint velem történ-
nek, vagy éppen engem foglalkoztat-
nak, de minden bizonnyal sokaknak
lehet hasznos, ha közzéteszem a gon-
dolataimat, ötleteimet. 
Így a nyár derekán központi kérdés,
hogy hogyan töltsék el gyermekeink
tartalmasan a mindennapokat. Né-
hány napig remek dolog a semmitte-
vés, de mi legyen utána? Egyrészt ki
kell találnunk jópofa elfoglaltságokat
otthonra, másrészt menni is kell ide-
oda a családdal. Elõbbi lehet például
egy jó kézmûveskedés, amit egy kö-
zös anyaggyûjtés elõzhet meg (pl.
kõfestés, papírsárkány-készítés), de
nyugodtan bevonhatjuk utódainkat a
ház körüli teendõkbe is (pl. vidám
autómosás, melléképület-meszelés,
muskátli-locsolás vízi pisztolyokkal).
A jól bevált kártyázás, memóriajá-
tékok, activity mellett rendezhetünk
homoksüti szépségversenyt vagy kis
cukorkák elrejtése után kincsva-
dászatot a kertben. Ez mind mûködik
és amellett, hogy ingyen van, gyer-
mekeinknek mégis a legértékesebbet
adhatjuk: a boldogan együtt töltött
idõt. De mi legyen, ha már kifogy-
tunk az ötletekbõl vagy kamasz gye-

rekünk nem anya és apa bohóckodá-
sára vágyik? Nos, ekkor jön a B
terv, azaz a kimozdulás otthonról.
Nem feltétlenül kell nyaralásokban
gondolkodni, remekül beválhatnak a
különbözõ egynapos programok is.
Legkézenfekvõbb a környék strand-
jaira ellátogatni, de számtalan in-
gyenes kulturális program is hívogat.
Szatymazon lesz ugyebár falunapok
és búcsú, illetve országszerte szinte
minden nap van valamilyen fesztivál:
sör, bor, pálinka, tojás, kakas, pogá-
csa, uborka, kolbász, cseresznye,
kuglóf, rétes, búza, krumpli, keszeg,
pisztráng, dinnye, méz, paprika, só,
rizs, kenyér, dödölle, levendula,
csipke, grill, arató, néptánc, birka-
fõzõ, vadfõzõ, szilvalekvárfõzõ,
bordal, szörny… Jót mosolyogtam,
amikor ezekrõl olvastam
( w w w . f a l u s i t u r i z m u s . e u ) ,
ugyanakkor többet kinéztem már
magunknak, hiszen a sok kísérõ 
program, játszóházak, koncertek mi-
att kitûnõ helyek a család minden
tagjának. Kevésbé meleg nyári na-
pokon kellemes lehet egy családi tú-
ra mondjuk a Rám-szakadékban
vagy Szilvásváradon az Õsember-
barlanghoz, forróságban pedig kife-
jezetten ajánlanám az Aggteleki
cseppkõbarlangot. A nyár a kerti sü-
tögetéseket is magával hozza és, ha

mehetnékünk van, de nem túl
messzire, akkor remek lehet egy ba-
ráti "Vacsoracsata" szervezése vagy
gyermekváltozata a zsúrcsata. 
Mi sokat foglalkozunk nyáron a
fényvédelemmel is, hiszen a Bõr-
klinikán dolgozó anyukám megdöb-
bentõ tényeket mesél a nap káros ha-
tásairól és a bõrrákról. Akár oviba
mennek a gyerekek, akár villamo-
sozni megyünk Szegedre, éppúgy
napkrémezzük õket, mintha a tenger-
parton süttetnénk magunkat. A déli
órákban valóban tilos odakint tar-
tózkodni és nem csak a tûzõ napon,
hiszen a káros sugarak az árnyékot
adó lombok között ugyanúgy utat
nyernek. Nem véletlenül sziesztáztak
õseink és teszik ezt számos ország-
ban napjainkban is az emberek, hi-
szen minden tekintetben jó a déli fél-
revonulás a szervezetnek. Ösztönö-
sen tudják ezt a kisbabák és kisgyer-
mekek is - a természet bölcsen így
rendeli. És tegyük a szívünkre a ke-
zünket: kinek nem esik jól, egy ebéd
utáni kis szunyókálás…
Odahaza vagy kirándulva, de min-
denképpen bekenve és jó sziesztákat
tartva legyen mindenkinek kellemes,
élményekkel dús nyara!  

Pölösné Hudák Dóra

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

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



2009/7. a Mi Lapunk 11

Orvosok rendelése:
Az egészségház felújítási mun-
kálatainak idõtartama alatt-
június 22-tõl szeptember végé-
ig-az alábbi helyszíneken vál-
tozatlan rendelési idõben:
Felnõtt háziorvosi rendelés:
mûvelõdési ház, Szatymaz,
Dózsa Gy. u.42.
Rendel:Dr. Lengyel Andre-
a háziorvos (tel: 283-101)
Hétköznap: 800-1100.
Vércukor és koleszterin mé-
rése: kedd, csütörtök 730-800

Gyermekorvos és védõnõk:
Simsay iskola épülete:
Szatymaz, Kossuth u. 1.
Gyermekorvos rendelése:
Rendel: Dr.Szilágyi Katalin
gyermekorvos 
Rendelési idõ: hétfõ, kedd,
csüt., péntek: 8-11 óráig;
szerda: 8-10 óráig 
Telefon: 06-30-905-3546

Csecsemõ tanácsadás:
Szerda 1200-1400. 

Védõnõk fogadóideje:
Mezeiné Bérczi Sarolta fogadó
óra: 800-930. Tel: 06-30/536-
7622
Igazné Herkó Mária hétköz-
nap 830-930 tel: 283-101
Csecsemõ- és gyermek tanács-
adás: Szerdánként: 1200-1400.
Terhes tanácsadás: Csütörtö-
könként: 1200-1400.

Fogorvosi rendelés
Neszûrjhegyi iskola, Tele-
ház épülete: 
Szatymaz, II. körz. 115.
Rendel: Dr. Bandl Erzsébet
fogszakorvos
Rendelési idõ: 
hétfõ,szerda:15-18 óráig
csütörtök: 9-12 óráig;
kedd: gyermek fogászat;
Sürgõsségi ellátás, szûrés a
fenti idõpontokban. Tömés,
pótlás telefonos bejelent-
kezés után egyeztetett idõ-
pontban.
Tel.:06-20-3436-244 
Általános iskola
Szatmaz, Petõfi S. u. 6.
(tel:283-149)
Gyógyszertár:
Szatymaz, Ady u. 32. (tel.:
283-110) Hétköznap: 730-1530.

Állatorvosi ügyelet:
Július
11-12.:
Dr. Huszár Péter
(06-30-487-4030)Dr. 
18-19.:
Dr. Sikter András
(06-20-936-4208)
25-26.:
Dr. Gombos László
(06-62-278-502)

Augusztus
1-2.:
Dr. Kunstár Pál
(06-30-488-0267)

8-9.:
Dr. Sikter András
(06-20-936-4208)Dr.

18-19.:
Dr. Huszár Péter
(06-30-487-4030)

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:

06-20-2095-302

Polgárõrség:
Telefonszáma: 

06-30-6234-262

Falugazdász fogadóideje:
Halászné Ács Éva (tel.: 583-
520, 06-30-6189-788)
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: augusztus 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



a Mi Lapunk12 2009/7.

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.

Farkas Roland 2009.05.12.
Szülei: Balogh Gyöngyi és Farkas Dezsõ

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

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

Gólyahírek

Flender Márk Károly 2009.05.16.
Szülei: Barta Éva és Flender Károly

Maksa Ármin 2009.06.01.
Szülei: Burkus Emese és Maksa Róbert

“Elhúzták a nótánkat”

Bakró Lajos és cigányzenekara, valamint Bátki Fazekas
Zoltán és Kónya Krisztina operaénekesek

Szakács és szentélye
Búcsúzunk tõlük

Ágoston János (Vasút u. 8.)
Brajda Ferenc (I. körzet 66.)
Demes Tibor (I. körzet 1250.)

Flender Mihályné (II. körzet 205.)
Laukó Pál (Kossuth u. 48.)
Márta Mihály (II. körzet 2.)

Nagy Dániel Gyula (IV. körzet 91.)
Szûcs Pál (IV. körzet 335.)

Felhívás
Az idei kötelezõ eboltás tovább folytatódik. Akinek még
nem sikerült elvégeztetnie ezt a közegészségügyi szem-
pontból lényeges beavatkozást, kérem tegye meg.
A Szatymaz, Rákóczi u. 50 alatti Állatorvosi Ren-
delõben minden hétköznap reggel 800 és 900 között
fogadom azokat, akik az ebeiket szeretnék beoltatni.
Házhoz kiszállás lehetséges.
Egyeztetés a 06-30-9451-386 telefonszámon

Aki már beoltatta ked-
vencét, annak minden
érintett nevében köszö-
nöm.
Tisztelettel:

Dr. Martinek Vilmos
állatorvos


