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"Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,

De jó volna ünnepelni
Odahaza.

De jó volna tiszta szívbõl
- Úgy mint régen -

Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.

De jó volna mindent, mindent
Elfeledni,

De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.

Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,

Szeretetben üdvözülni."
Ady Endre

Az volt a célunk, hogy olyan szerethetõ
jelképpel ajándékozzuk meg a falut,
amelyet minden szatymazi magáénak
érezhet... folyt. a 3. oldalon

Községünk Arany Páva díjas Barackvirág Népdalköre meghívást kapott a
KÓTA által, 2009. november 7-én rendezett Arany Páva díjasok Országos
Gálájára, mely Kunhegyesen került megrendezésre.
E nemes versenyen elõadásukkal kiérdemelten vehették át az

ARANY  PÁVA  NAGYDÍJAT.
Munkájuk elismeréséül, Szatymaz Község Önkormányzata Különdíjban
részesítette az együttest.
A "Nagydíjat" Birinyi József a KÓTA alelnöke, a "különdíjat" dr.
Kormányos László polgármester adta át Kónya Géza mûvészeti vezetõnek
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Helytörténet
A szatymazi templom
mûvészi üvegablakai 4.
Szerényen meghúzódva, és egy Má-
ria szobortól csaknem teljesen takar-
va, a szatymazi templom keleti mel-
léktornyának ablakán található a
Zsellér Imre által alkotott, színes ü-
vegbõl kirakott és megfestett Loyolai
Szent Ignác alakja. A mûvész által
készített és talán a legjobb munkái
közé is sorolható kép, elsõ ránézésre
valahogy idegennek tûnik itt Szaty-
mazon a többi szent között, az vi-
szont igaz, hogy nem azért van rész-
ben takarva. Azt tudjuk, hogy Szent
Ignác a baszkföldi Loyolán született
1491-ben. Fiatal korában a navarrai
király katonája volt és 1521. május
2o-án az V. Károly spanyol- és I.
Ferdinánd francia király között lezaj-
lott ütközetben a jobb lábszárát egy
ágyúgolyó szétzúzta. Az akkor rit-
kaságnak számító felgyógyulása u-
tán, 1522-ben elzarándokolt a
"montserrati" szent képhez, ahol a
lovagi ruháját letette. Ott megfogad-
ta, hogy ezután hátralévõ idejét és
minden erejét az egyház és a vallás
erõsítésére fordítja. Egy "manrézai"
barlangba vonult vissza, ahol megír-
ta "lelkigyakorlatos" könyvét és an-
nak alapján 1528. augusztus 15-én
megalapította a jezsuiták szerzetes-
rendjét, amit III. Pál pápa 1540-ben
jóvá is hagyott. 1556-ban hunyt el.
A katonás fegyelmet is megkívánó, a
hit védelmére és a hitélet fellendí-
tésére alapított Jezsuita szerzetesrend
az elmúlt századokban, különösen a
tanításban és a térítésben aratott min-
denki által elismert és megbecsült
nagy sikereket.
Hogy Loyolai Szent Ignác alakja mi-
ért került a szatymazi templom abla-
kának díszes üvegére, csak elõször
tûnik rejtélynek. A titokra azonban
gyorsan fényt derít a Szent lábánál
lévõ fölírat, ami azt közli az olvasó-
val, hogy: "Felsõnemesköttsey Kup
Béla és Truskovszky Jozefa ajándéka
1939". Kup Béla, aki 1892. május 6-
án Szegeden látta meg a napvilágot
és ugyanott hunyt el 1943. augusztus
15-én, maga is katona volt. A ke-
gyesrendi gimnázium elvégzése u-
tán, lehet hogy a nagyapja hatására,
aki a városi lõporraktár felügyelõje
volt, a katonai pályát választotta. A-
lig végzett a tanulmányaival, mikor
kitört az elsõ világháború, s 22 éve-
sen, mindenféle harci gyakorlat nél-
küli fiatal tisztként, a szerb fronton
találja magát. A kezdetben lelkesen
üdvözölt háború a vártnál tovább tar-

tott. Kup Bélának hamarosan, a Bru-
szilov-offenzíva megindulása után,
már az orosz fronton akadt dolga.
Háromévnyi hadszíntéri szolgálat
után Szkobelev városa környékén sú-
lyosan megsebesült, tüdõlövést ka-
pott és hadifogságba esett. A sebe-
sülése oly súlyosnak nézett ki, hogy
gyakorlatilag menthetetlennek tartot-
ták. A helyi kórházban ápolták, ahol
a haldokló sebesült katona utolsónak
hitt óráit Truskovszky Jozefa ápoló-
nõ könnyítette. És akkor történt a
csoda, mert Kup Béla, ha lassan is,
a hónapokig is eltartó gyógyulása so-
rán, sikeresen kihúzta 26-éves fiatal
lábát a sírból. Alighanem a gondos
ápolásnak is köszönhette, hogy már
1919-ben hazaindulhatott. Jött vele a
vonaton a még szükséges egészségü-
gyi ellátását biztosító felszerelés, va-
lamint ápolónõje, aki akkor már
nemcsak egy kivégzett cári gárda-
tiszt özvegye volt, de ápoltja felesé-
ge is. Kup Béla 1919. március 11-
én, hazaindulása elõtt kötött házassá-
got Szkobelev városában Truskovsz-
ky Jozefával.
A hazatért és a sebesülés nyomait
még magán viselõ Kup Béla ha-
marosan Szatymazon találta magát,
ahol a tiszta levegõ és a gondos á-
polás végleg kigyógyította. Felgyó-
gyulásának hosszú ideje alatt bõven
volt lehetõsége addigi életét össze-
vetni Loyolai Szent Ignác életével.
Bérelt szatymazi villájuk a Szegedi
utca 36 sz. alatt volt. Édesanyja Kup
Gyuláné, született Fáden Mária Sa-
rolta és László testvére már a mai
"öregek napközijének" épületét bir-
tokolta. Kup Béla és felesége nem élt
zárkózott életet. Akkoriban a nyári
hétvégeken, az egy-egy családnál
megrendezett összejöveteleken, va-
csorákon, mindig megjelentek hiva-
talos vendégként, de nem volt náluk
sem ritka az ünnepi ebéd, vagy va-
csora. Ezek egy részén a meghívott
vendégek között jezsuiták is gyakran
megjelentek, akik közül Reile páter-
re még többen emlékeznek. A sok
vendéget idõnként Kup Béláné hiá-
nyos magyar nyelven elõadott tör-
ténetei szórakoztatták. Onnan tud-
juk, hogy 1935-ben a századosként
leszerelt Kup Béla, még korábban
"lószeres"-ként hazaírt levelét,/ Jo-
zika az "õ" betût nem ismerte./, a
lépcsõ aljához ellátogató kecske ol-
vasás elõtt idõnként elfogyasztotta.
De emlékezetes az a története is,
amikor a szegedi Kárász utcán a ka-
lapját a szél lesodorta. Ott álldogált,
forgolódott és hangosan kérdezte "-

Hol ván én káláp? Hol ván én ká-
láp?" És akkor a mellette elhaladó
férfi odaszólt: "Nagysága rajta áll."
Többen emlékeznek még arra is,
amikor a Kárász utcán sétálva, a ki-
rakatokat nézegetve, egy légoltalmi
gyakorlat közepébe csöppent. Meg-
szólalt a sziréna és mindenki futott a
lakásba, a kiépített óvóhelyre, pincé-
be, ahogy el volt tervezve, csak Jo-
zika álldogált az utcában egyedül és
tanácstalanul. Egy rendõr ment hoz-
zá és próbálta irányítani. Kup Béláné
ezt így adta elõ: -" Jott rendor,
mondta, buta falusi lud!"- A hall-
gatóságból többen megkérdezték: "
De, Jozika, a rendõr tényleg azt
mondta?" Akkor így válaszolt: -
"Nem mondta, de volt nála arcra
írva."- Kup Béláné, született Trus-
kovszky Jozefa ha nem sokkal is, de
a férjét megelõzte az elmúlásban. A
második világháború elején még fo-
gadták és bújtatták a lengyel kato-
naként menekülõ Leo unokaöccsét.
Most pedig nézzük meg a házaspár-
ról ránk maradt fényképet. 

A szatymazi templom üvegablakai
sok-sok régi élet és történet felidé-
zését teszik lehetõvé. Ilyenkor a
gyorsan távolodó múlt homályából
újra- és újra megjelennek olyanok,
akiket már csaknem, vagy teljesen
elfeledtünk. Nehéz, küzdelmes, oly-
kor tragikus események köszönnek
vissza és az a kiolvasható törekvés,
hogy embertársaikon, egymáson,
ahol tudnak, segítsenek. 

Pálmai József
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Önkormányzati közlemények
Bemutatjuk a község logóját
Bizonyára sokan kapták fel a fejüket,
amikor egy hónapja meglátták a fel-
újított Egészségházon és vele szem-
ben a Szolgáltatóházon a "Szatymaz"
feliratú csúcsára állított színes négy-
zet alakú táblát, a feliratok mellett.
Többen kérdezték azt, hogy hogyan
került oda, miért pont az van rajta,
miért annyira színes, miért nem vö-
röskereszt van rajta, ha már orvosi
rendelõ, és így tovább… Az alábbi-
akban szeretnénk hát megvilágítani a
hátteret és magyarázattal szolgálni a
miértekre. A magyarázathoz kicsit
távolabbról kell indítanunk, és olyan
fogalmakat kell megemlítenünk mint
logó, szlogen, és arculatterv. A
komplett arculatterv létrehozásához -
és onnantól kezdve a közösség egy-
séges és következetes megjelené-
séhez -, fontos érdekének kell fûzõd-
nie egy településnek. A címerek ál-
talában túl bonyolultnak hatnak és az
ott ábrázolt tárgyak, valamint jelké-
pek sokszor a településen élõk szá-
mára is magyarázatra szorulnak,
még inkább igaz ez a messzirõl ér-
kezõkre. Emellett a címerek felhasz-
nálási köre is sokkal kötöttebb. Az
önkormányzatok világában is egyre
inkább tért hódítanak az olyan rek-
lámötletek, amelyek azon túl, hogy
kézenfekvõek, nem igényelnek nagy
befektetést és felhasználásuk legin-
kább csak elhatározás kérdése. A
fentiek alapján célszerûnek láttuk
egy olyan logó megalkotását, amely

megoldás lehet a fenti felvetésekre,
és a szabadabb felhasználási lehetõ-
ségek révén akár a helyi vállalkozó-
ink is alkalmazhatják saját cégük
reklámozása során. Az volt a célunk,
hogy olyan szerethetõ jelképpel aján-
dékozzuk meg a falut, amelyet min-
den szatymazi magáénak érezhet, a
csak ránk jellemzõ tartalom miatt.
Mindezt annak tudatában tettük,
hogy kistelepülési szinten úttörõ el-
határozást hozunk és a megyében el-
sõként gondolunk erre az ötletre. A
feladat elvégzéséhez olyan tapasztalt
és elismert szakembert kértünk fel,
aki már bizonyított a reklámgrafika
területén. A Szeged Grafika Kft.,
Pölösné Tildy Katalin vezetésével
2009. elején kapott megbízást a fela-
datra, amit igazi kihívásnak tekintet-
tek. Már az elsõ találkozásunk alkal-
mával rögzítettük, hogy pontosan mi
is a célunk és mi az elvárásunk. A
logóval kapcsolatosan a képvise-lõk
olyan egyszerû vonalvezetésû, de
látványos jelképet képzeltek el, a-
mely markánsan utal Szatymaz múlt-
jára és jelenére egyaránt. Az õszi-
barack, mint vezérmotívum rögtön
kínálta magát, a felsõ részen látható
nagykócsag szintén tökéletesen rímel
párját ritkító természeti adottsága-
inkra, valamint egyik lehetséges ki-
törési pontunkra, az ökoturizmusra.
Felmerült annak lehetõsége is, hogy
szélesebb nyilvánosságra támaszkod-
va haladjon a mûhelymunka, de a
tervezõ javaslatára ezt végül elvetet-
tük. Elõször a logóról döntöttünk -

kiválasztva több lehetséges variáci-
óból a véglegeset -, majd annak fel-
használásával az egységes arculat ki-
alakítása volt a következõ feladat. A
végeredmény több konzultáció ered-
ményeként alakult ki, melyek során
a képviselõtestületnek lehetõsége
nyílt dönteni minden részletrõl. 
A teljes arculat részét képezi a fejlé-
ces levélpapír tetején a logóval és az
önkormányzat adataival, az ív alján
pedig a szlogennel, amellyel kapcso-
latosan szintén az az igény merült fel
mint a logó kapcsán: amit ez utóbbi
képben mond el, azt az elõbbi szó-
ban.: "Gyümölcsözõ hagyomány-
Velünk élõ természet". 
A logó elõször az idei falunapon mu-
tatkozott be, sajnos ott még kevesen
látták, illetve még nem a végleges
változatot. Azóta már két felújított
önkormányzati épületen is látható és
reményeink szerint egyre több fel-
újított középületünkre fog felkerülni
az elkövetkezendõ évek során. Táv-
lati terveink között szerepel az ere-
deti elképzelés további felhasználá-
saként, hogy az E5-ös útnál lévõ
körforgalom közepére is felállítunk
egy - a községet reklámozó -, tér-
plasztikát. Közlekedésbiztonsági
okokból nagyon kötött a felhasznál-
ható anyagok köre és ebbõl kifo-
lyólag hosszas egyeztetés vár még
ránk a megvalósításig, annyit azon-
ban megígérhetünk: látványos lesz!

Polgármester

Az Európai Uniós normáknak meg-
felelõen 2001-tõl Szatymaz település
bel- és külterületén egyaránt meg-
szervezésre került a hulladékszállítási
gyûjtõjárat. Figyelemmel az Alkot-
mánybírósági határozatokra, illetve a
Hulladékgazdálkodásról rendelkezõ
törvényre, a szolgáltatás igénybevétele
abban az esetben is kötelezõ, ha az
ingatlantulajdonosnak (ingatlanhaszná-
lónak, bérlõnek, haszonélvezõnek stb.)
nem keletkezik hulladéka, illetve a kö-
telezõen elõírt 120 liter mennyiségnél
kevesebb hulladéka keletkezik hetente.
Egy háztartásban a kommunális hul-
ladékon kívül keletkezhenek olyan új-
rahasznosításra alkalmas anyagok, a-
melyeket a rendszeres gyûjtõjárat nem
képes ártalmatlanításra elszállítani.
Milyen anyagok ezek? Lehet falevél,
egyéb növényi hulladék, mûanyag pa-
lack, fólia, építési törmelék, üveg, au-
tókerék gumi, háztartási berendezés
(pl: bútorok, használaton kívüli mû-
szaki cikkek) stb. Ezeket az anyagokat
a lakosság a Szatymazon kialakított
Hulladékudvarban egy köbméterig
térítésmentesen helyezheti el. 

A Szegedi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft által kibocsátott hulla-
dékszállítási számla összege tartalmaz-
za egyrészt a gyûjtõjárat üzemeltetési
költségét (pl: üzemanyag költsége),
másrészt az elszállított hulladék ártal-
matlanítási költségeit. Tehát az üze-
meltetési költségek akkor is felmerül-
nek a Szolgáltató részérõl, ha tényle-
gesen nem történik hulladék kihelye-
zése, így az elkészült számlákat az
ügyfélnek ebben az esetben is rendez-
nie kell.
Abban az esetben, ha az ingatlan nem
lakott, írásban szüneteltetést lehet kér-
ni a Szolgáltatótól annak érdekében,
hogy számlakibocsátásra és díjfizetésre
feleslegesen ne kerüljön sor. Ezt elõre
szükséges írásban jelezni és csak akkor
vehetõ igénybe, ha az ügyfélnek díj-
hátraléka nincs.
A felhalmozódott díjhátralékra a Szol-
gáltatótól lehet részletfizetést kérni, hi-
szen abban az esetben, ha egy bizo-
nyos összeghatárt meghalad a tartozás,
akkor az ingatlanra jelzálogként kerül
bejegyzésre az adósság! (Több tartozás

esetén az ingatlan elárverezése ment-
hetetlenül bekövetkezik.) Tartozás ak-
kor is keletkezhet, ha valaki öröklés
útján, jogutódként kerül adós helyzet-
be. Nem mellékes, hogy a késedelmes
díjfizetés esetén kamattartozás, ügyvé-
di költség, postaköltség is keletkezik,
tovább növelve a tartozást.
Célszerû tehát a díjhátralék keletkezé-
sének kezdetén valamilyen törlesztési
konstrukciót kidolgozni és írásban je-
lezni a Szolgáltató felé a részletfizetési
szándékot. Természetesen ez csak ab-
ban az esetben valósítható meg, ha ev-
vel párhuzamosan az aktuális számlák
is rendezésre kerülnek. 
A kérelmek benyújthatóak postai úton
a Szegedi Környezetgazdálkodási Non-
profit Kft-nek a 6728 Szeged, Város-
gazda sor 1. szám alá. 
A tartozásról részletes felvilágosítás
kérhetõ a Szolgáltató Ügyfélszolgálati
Irodájában, Szeged, Stefánia 6. (nyitva
tartás: hétfõ-kedd-szerda: 8 - 15 óráig,
csütörtök: 8-17 óráig, péntek: 8 - 13
óráig). Telefon: 777-211, fax: 777-
271.

TÁJÉKOZTATÁS A KOMMUNÁLIS HULLADÉKSZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOSAN
"HOGYAN KERÜLJÜK EL A VÉGREHAJTÁST?"

Tisztelt Lakosság!
Kérjük az érintetteket, hogy a hulladékszállítási szolgáltatás 2010. évi szüneteltetésére vonatkozó kérelmüket

szíveskedjenek meghosszabbítani. A nyomtatvány beszerezhetõ a polgármesteri hivatalban. Határidõ: 2010.01.15.
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Egyházi gondolatok
Ádventi gondolatok
A liturgikus "B" év ádvent elsõ va-
sárnapjának szent olvasmányában
Izaiás próféta imádsággá formált pa-
naszt fogalmaz meg a nép nevében
Istennek: "Miért hagytad Urunk,
hogy letérjünk Útjaidról, és hogy
megkeményítsük szívünket, ahelyett,
hogy félve tiszteltünk volna?" - majd
azonnal hozzáteszi: "Te, Uram, te
magad vagy a mi atyánk, régtõl fog-
va Megváltónk a neved!" E helyzet-
ben az ember csak magát vádolhatja,
mert õ maga az oka annak, hogy tel-
jesen belevetette magát a földi dol-
gokba és értékekbe, olyannyira,
hogy elfeledkezett Istenérõl: "Nincs
senki aki segítségül hívná nevedet,
aki fölkelne és beléd kapaszkod-
na."Nem lehet tehát szemrehányás-
sal illetni Istent, mert õ csak alkal-
mazkodott teremtménye magatartá-
sához: "kiszolgáltattál minket bûne-
ink hatalmának. Olyanok lettünk
mind, akár a tisztátalan, és igaz-
voltunk mint a beszennyezett ruha..
Elfonnyadtunk, mint a falevél, és
gonoszságaink, mint a vihar elsodor-
tak minket." Ez a megrendítõen õ-
szinte vallomás sajnos ma is igaz és
nemcsak azt tartalmazza, hogy mi-
lyenné válunk Isten nélküli éle-

tünkkel, hanem azt a szükségsze-
rûséget is, hogy ha életben akarunk
maradni, gyorsan változtatnunk kell
életmódunkon. Hogyan? Úgy ahogy
szent Jakab apostol szólít fel bennün-
ket: "Közeledjetek Istenhez és s õ is
közeledni fog hozzátok." Egyedül az
Úr képes arra, hogy teremtménye
életébe úgy beavatkozzon, hogy az
ne csak felszínesen, hanem gyöke-
rében megújuljon, és újjá alakuljon:
"a te kezed mûvei vagyunk mindnyá-
jan, mi vagyunk az agyag és te, aki
formálsz".
A mai ember nem érzékeli, hogy Is-
ten valóban létünk és életünk fenn-
tartója. Az elszakadás tõle életveszé-

lyes! Isten türelemmel vár, és küldi
jeleit gyakran csapások -a nyári a-
szály, a jégverések, az Aids, vagy az
influenza-járvány - formájában. A
régi vallásos korok embere megér-
tette ezeket a jeleket, engesztelõ kör-
meneteket és böjtöket tartottak: és
visszatértek létük és életük fenntar-
tójához., Istenhez! A mai ember tu-
dományos gõgjében belekacag az Is-
ten arcába: "mi okasak vagyunk, ki-
fogunk az Istenen is, nagy tudomá-
nyunkban majd bombáinkkal szétlõ-
jük a jégesõ felhõket, kifejlesztjük az
influenza vakcinát, és nem mozdu-
lunk Isten felé, nem kell nekünk az
Isten!"
Ez az ádvent arra figyelmeztet ben-

nünket, hogy nem jó úton járunk.
Hagyjunk fel önelégültségünkkel, és
értsük meg: a teremtõ és fenntartó
Isten nélkül valóban semmik va-
gyunk! Ó, bárcsak õseink és gyer-
mekkorunk buzgóságával tudnánk é-
nekelni 2009 ádventjén Messiás-
hívogató énekünket:"Harmatozzatok
égi magasok, téged vár epedve a ha-
landók lelke, jöjj el édes Üdvözí-
tõnk."

Dr.Kisházi-Kovács László
plébános

Óvodánkból

Családi délutánt rendez az óvoda alapítványa 
november 28-án, délután 1530 órakor 
a mûvelõdési házban.
Erre a délutánra szeretnénk meghívni, az óvodába járó
gyermekek szüleit. Természetesen vendégeket is hozhat-
nak magukkal. A délutánra a csoportok mûsorral készül-
nek. A gyermekek elõadása mellett még az óvó nénik
meglepetés mûsorát is megnézhetik a vendégek. Belépõ-
díj nem lesz, de minden hozzájárulást szeretettel foga-
dunk, ezeket egy üvegben helyezhetik el a mûvelõdési
ház elõterében. 

Az összegyûjtött összeg az óvoda udvarára tervezett
játékok, megvásárlását segíti elõ.
A rendezvényre ellátogató családokat karácsonyi vásár
is várja, ahol szebbnél szebb díszek között lehet válogat-
niuk.
A programot közös adventi gyertyagyújtással és egy
forró itallal szeretnénk zárni.
Szeretettel várjuk a község apraját és nagyját az adven-
ti idõszak "nyitányára"!

MEGHÍVÓ
ALAPÍTVÁNYI DÉLUTÁN

A "Mi Óvodánk Alapítvány Szatymaz" 2008. évi 1%-ból 221580 Ft bevételt kapott.
Ebbõl beszerzésre került 2009.10.05-én egy "Hopla" mûanyag udvari játék 255775 Ft értékben. A hiányzó

összeget az alapítvány egészítette ki.

Egészséghét keretében a Katica cso-
portban járt a fogorvos.

Anyatejes világnapon szerepelt a
Mókus csoport.

Mackó csoport salátakészítése az
óvodában.

Néhány pillanatkép az elmúlt hónap eseményeibõl:
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Szeretnénk tájékoztatni a Szülõket a
csoportok novemberi programjairól.
Novemberben a Süni és a Mackó
csoportos gyermekek darulesre men-
nek a Fehér-tóhoz. 
A szegedi Kövér Béla Bábszínház
november 26-i elõadását a "sünisek"
nézhetik meg.
A Mackó csoport óvó nénijei diósze-

dést és töksütést is terveztek erre a
hónapra.
A néptáncosok Libás játékkal ünnep-
lik meg Szent Márton napját. Szin-
tén a néptáncosok gondoskodnak a
Katalin-napi táncházról.
A Mókus csoportosok november 12-
én a Csipkerózsika címû mesejátékot
élvezhetik a Belvárosi Moziban. Az
egészséges életmód keretében meg-

rendezett könyvtári foglalkozáson a
Mókus csoport gyermekei vesznek
részt. Elõkarácsonyi mûsorral ké-
szült a Mókus csoport a Nyugdíjas
egyesület számára, amely november
25-én, délután 1530 órakor lesz a mû-
velõdési házban.
Jó idõ esetén a Méhecske csoport a
sándorfalvi piacon tesz látogatást,
november 19-én.

Iskolánkból

Megtisztelõ felkérést kaptunk mi
volt diákok, hogy a ritmikus gim-
nasztika gyakorlatunkat bemutathat-
tuk a felújított iskolaépület átadó ün-
nepélyén. Már messzirõl láttam,
hogy eltûnt a régi vaskapu és helyére
egy új székely-kapu került. Az ud-
varon gyülekeztek a vendégek, szü-
lõk, gyerekek, más települések pol-
gármesterei, iskolaigazgatói, még
egy államtitkár is érkezett. Az ün-
nepi beszédek után a tanulók mûsora

következett. Másodikosok szavaltak
verset, felléptek a néptáncosok, jazz-
balettesek, ritmikus gimnasztikások,
az iskola legelevenebb tanulói humo-
ros esküt tettek, hogy megóvják a
felújított intézményt "önmaguktól és
társaiktól". A bemutató után átvág-
ták a nemzeti színû szalagot a
bejárati ajtónál, és mindenki beme-
hetett körbejárni az épületet.
Hangulatosabbak lettek az alsós ter-
mek az új padokkal és füg-

gönyökkel. Eltûntek az általunk
hagyott nyomok a falakról, szebbek
lettek a mosdók. A mozgáskorláto-
zottak részére kialakították a liftet,
mosdókat és a rámpákat. A tetõteret
is már birtokba vehetik a gyerekek.
A régi ebédlõ kívül-belül is
megszépült, és most tanteremnek
használják. A rendezvény végén
minden gyerek kapott süteményt. Jó
volt újra találkozni volt tanárainkkal

Kasza Ivetta

Az új iskola egy régi diák szemével

Íme a fogadalom:
Tiszteletre méltó Diákvezér!
Azért sorakoztunk fel, hogy tanulótár-
saim nevében fogadalmat tegyünk a
megújult iskolánk avatása alkalmából.
FOGADJUK: hogy óvjuk és védjük az
iskolaépületét és berendezési tárgyait
önmagunktól és másoktól.
ÍGÉRJÜK: az otthonossá tett tanter-
mekben az órákat rendületlenül láto-
gatjuk, télben-nyárban, hóban-sárban,
sõt az izgalmas tévésorozatok alatt is.
BETARTJUK: hogy óvatosan roha-
nunk be dallamos csengõnk hangjára a
tantermekbe, természetesen vigyázva,
nehogy megelõzzük a tanárainkat
BIZTOSÍTUNK mindenkit arról, hogy
a mellékhelyiségeket rendeltetésszerû-
en használjuk. A törülközõbõl nem
csinálunk turbánt, a WC papírból nem
készítünk múmiát társaink körbeteke-
résével.
A legérdekesebb fizikai kísérleteket

sem itt a mellékhelyiségben magya-
rázzuk el a kisebbeknek.
ÍGÉRJÜK, hogy nem a lépcsõn fogjuk
gyakorolni a magas- és távolugrást.
MEGFOGADJUK, hogy szerelmes
üzeneteinket az utókor számára nem a
falra véssük, hanem papírformátumra
öntjük szavakba.
FIGYELNI fogunk arra is, hogy az
udvarra ültetett növények életfeltételei
ne sérüljenek.
Örömünkre szolgálnak az új padok, a-
melyekhez színes ruhatárunkat illesz-
teni tudjuk.
TUDJUK, hogy a lift használatához
még nem vagyunk elég öregek, így
megígérjük, hogy csak messzirõl
csodáljuk.
ISKOLÁNK legmagasabb pontján, a
tetõtérben nem szaunázni fogunk, ha-
nem minden erõnkkel az ELCDL vizs-
gára készülünk.

Az iskola tanulói

"Lehullott három falevél"
Ezzel a címmel rendezett az iskola
két hetedik osztálya megemlékezõ
mûsort 1956. október 23-a tisztele-
tére. A mûsorban elhangzott versek,
gondolatok a forradalom igazi hõse-
inek állítottak emléket. Az emléke-
zés azoknak és azokról szólt, akik
bármilyen körülmények között hitet
tettek a szabadság ügye mellett. A
mai napig helytálló az a gondolat, a-
mely a ma emberének szól, és u-
gyanúgy, mint akkor a föltétlen ha-
zaszeretetre, a küzdésre és igaz hi-
tünk vállalására szólít fel: 
"Emeld fel fejedet büszke nép"!
Köszönjük a szereplõ gyerekeknek a
munkájukat, és két szülõnek- Bar-
tucz Gézának és Kovács Szabolcs-
nak-, hogy önzetlen segítségükkel
színvonalasabbá tették a mûsort. 

osztályfõnökök

Dankó Pista Mûvelõdési Ház és Könyvtár
X. Egészséghét
A jubileumi egészséghéten igyekez-
tünk minél több vizsgálatot szervez-
ni a kedves szatymaziaknak. Arra is
gondoltunk, milyen jó lenne, ha meg
tudnánk jutalmazni azokat, akik ko-
molyan veszik az egészségük kérdé-
sét, a megelõzést, és ezért tesznek
is. Így született a gondolat, hogy
megkeressük Szatymaz legegészség-
tudatosabb emberét, akit meg is ju-
talmazunk. Jó néhányan (szám sze-
rint 22 fõ) éltek a lehetõséggel, és
részt vettek az akcióban, teljesítve a
feltételeket -5 vizsgálaton, vagy elõ-
adáson való részvétel- hiszen a fõdíj
egy kerékpár volt, melyet támoga-
tóink segítségével tudtunk beszerez-
ni. Köszönjük támogatását: Bödõ Jó-
zsefnek, Kovács Mihálynak, Riap-

laszt Bt.- nek, a Budai Bosch Car
Szerviznek, Dr. Kormányos László-
nak, és Kónya és Fiai-nak.
Az egészséghét fõ irányvonala a
megelõzés, a tájékoztatás. Ezért az
egészségügyi problémák minél széle-
sebb körét kívántuk felölelni, ezzel a
lakosság minél nagyobb hányadát
megszólítva. Így közel 40 féle vizs-
gálaton, elõadáson lehetett részt ven-
ni. Elmondhatjuk, hogy az érdeklõ-
dés nagy volt, persze az egyes vizs-
gálatok pl.: ultrahang népszerûbbek
voltak, és az idõpontok hamar meg-
teltek, de igyekeztünk "pót" idõpon-
tokat is szervezni, a vizsgálatok szá-
ma elsõsorban az anyagi lehetõsége-
ken múlik. 
Az egy hetes rendezvényen termé-
szetesen voltak csúszások, kisebb

problémák is felmerültek, de ezeket
sikerült orvosolni, és az érintettek
többsége türelemmel és megértéssel
volt. 
A jövõben érdemes talán az egész-
séghéten bizonyos vizsgálatok szá-
mát megnövelni, hiszen látszik, hogy
melyek azok, amelyekre az érdek-
lõdés nagyobb. 
Az összesítések alapján 1086 fõ vett
részt a különbözõ vizsgálatokon, ami
a szatymazi lakosság közel negyede,
ez a tény is azt bizonyítja, hogy ko-
moly igény van erre a kezdeménye-
zésre.
Ezúton mondunk köszönetet minden-
kinek, aki a szervezésben és a lebo-
nyolításban segítségünkre volt.

szervezõk
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MIKULÁS SZÍNHÁZ
December 3-án 15 órakor
Nyugdíjas Klub
Minden hó utolsó szerda 1800 óra

Kerámia-foglalkozás- korongolás
Minden csütörtök
1400-1600 óráig
Vezeti: Veréb Judit

Hastánc tanfolyam
Péntek 1800

Vezeti: Simon Renáta

Sakk-foglalkozás
Minden vasárnap 900-1300 óra

Kórus próba
Minden hétfõ,
csütörtök 1700

Vezeti: 
Kónya Géza

Kondi terem
Hétfõtõl péntekig
730-1900

ÚJDONSÁG!
Salsa és
LadySalsa
Keddenként 
1900 órától

Pilates
VÁLTOZÁS
Minden kedden
1745-tõl és
csütörtökön 1800-tól
Vezeti: Csanádi Anita Mária

HAMAROSAN JÓGA-
TANFOLYAM INDUL
(hétfõnként)

Érdeklõdni a
(62)583-520-as
telefonszámon
lehet.

MEGHÍVÓ
A Nyugdíjas Egyesület november 25-én 15 órai kezdettel Mikulásváró ünnepséget rendez.

Sok szeretettel és egy szerény uzsonnával várunk minden kedves egyesületi tagot! 
1530: óvodás csoport meglepetés mûsora.

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik adójuk 1%-ának felajánlásával támogatták egyesületünket!

Nemzetközi sakkverseny Szatymazon
A lassan jubiláló tavaszi sakkverse-
nyünk melett immár harmadik alka-
lommal rendeztük meg a Szatymazi
Õsz nevû nyílt FIDE értékszám szer-
zõ versenyünket október hosszú hét-
végéjén. A megszokott idõpontnak
és az internetnek köszönhetõen is-
mertté vált rendezvényen már 44
sakkozó mérte össze tudását. A
szomszédos megyébõl eddig is ér-
keztek hozzánk vendégek, de most
elõször fordult az elõ, hogy Alsó-

szölnökrõl, illetve a Budapesti Mû-
szaki Egyetem csapatától is érkezett
versenyzõ. Sõt! A játékosok neve
mellett a jól ismert HUN jelzésen kí-
vül szlovák, szerb és osztrák rövidí-
tést is láthattunk. Elmodhatjuk, hogy
országos viszonylatban is színvona-
las versenyt sikerült szerveznünk
községünkben, a szatymazi sakkéle-
tet pedig nemzetközi figyelem is kí-
séri. 
A 7 fordulós verseny végeredménye:

1. Halász Csaba 7p (Budapest), 
2. Bor Ferenc 6p (Kiskunhalas), 
3. Tornyai Jenõ 5p (Szeged)
Legjobb 55 évenfelüli Vér Imre
(Röszke), legjobb ifi Márta Dominik
(Kiskunhalas), legjobb szatymazi
játékos Tóth Sándor.
Ábrahám László jó teljesítményével
1745 FIDE értékszámú részfelírat-
kozást ért el.

ifj. Filep Miklós

Csak egy gondolat…
Advent a karácsony elõtti izgalommal teli várakozás ide-
je, amely mellett nem szabad elszaladnunk. Kell hogy
bûvölete átragadjon ránk. Csak néhány este, amikor az
asztal körül ülünk a gyerekekkel és karácsonyfadíszeket
készítünk, miközben halkan szól a muzsika. Almás-fahé-
jas teát kortyolgatva tervezgetünk, "ötletelünk", hogy
családtagjaink, barátaink milyen ajándéknak örülnének a
legjobban…A gyerekek öröme, amikor nap mint nap
újabb meglepetést találnak az adventi naptárban, és min-
den reggel azzal az izgalommal ébrednek, hogy megint
egy nappal közelebb a karácsony…Aztán egy-egy esti
séta…az ajtókra már kiakasztották a koszorúkat, színes
lámpások, mécsesek fénye az ablakokban. S milyen jó
vasárnaponként az adventi koszorún meggyújtott gyer-
tyák fényénél emlékezni régvolt karácsonyokra…
Csak egy kérdés: Emlékszik még, mikor "csinált hó an-
gyalt" utoljára?

B.I.

A mûvek készülhetnek fából, szal-
mából, csuhéból, maradék textilbõl
vagy bármilyen más alapanyagból.
Az elkészült munkákból -az elõzõ
évhez hasonlóan- kiállítást rende-
zünk, melyet a mûvelõdési házban a
községi karácsonyi ünnepségen,
majd a templomban is megtekinthet-

nek a kedves látogatók. 
A PÁLYAMUNKÁKAT 
DECEMBER 15-ÉIG VÁRJUK A
MÛVELÕDÉSI HÁZBAN
Hangolódjunk a közelgõ karácsony-
ra!

PÁLYÁZAT GYEREKEKNEK, FELNÕTTEKNEK
KÉSZÍTSÜNK BETLEHEMI JÁSZOLT
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Könyvajánló helyett
-Mit lehet csinálni egy könyvtárban?
-Egy könyvtárban rengeteg mindent
lehet csinálni… ! 
-Tényleg ?
-Tényleg!
-Például: foltvarrni (szerdánként),
receptet, meg eszmét cserélni, to-
vábbá internetes ügyintézni, ja és
majd elfelejtettem, a könytárban le-
het olvasni…
…" itt van az õsz, itt van újra…" tet-
szik, nem tetszik, de tény. Vannak,
akik szeretik, mert nincs olyan
"meleg" meg "jobban lehet öltözni"
meg "szép színes" stb. Az igazság
az, hogy mégiscsak magában hor-
dozza az elmúlt nyár búcsúját, és el-
búcsúzni mindig rossz… lenne, ha
nem tündökölne, mint egy váratlan
poén az õsz végén ott az advent és a
vele járó csodálatos ünnepkör. Na
mármost, ha valaki most tudta meg,
hogy közeleg advent s vele az ünne-
pek, annak nyújt segítséget a PRAK-
TIKA novemberi száma: benne öt-
letek Mikulásra /hímzett ajándéktar-
tó kisharisnyák, hóemberes adventi
naptár, madáretetõk, üvegfestés, ék-
szerkészítés házilag, …stb./
Akik viszont szépen felkészülten, tu-
datosan, /szerintem õk vannak túl-
nyomó többségben/ mindent aprólé-
kosan eltervezve élik az életüket, a-
zoknak így a tél közeledtével annyi
idejük van, hogy szinte már nem is
tudnak vele mit kezdeni… Õnekik ta-
nácsolnám, hogy azokat a DRÁGA
folyóiratokat, amiket érdeklõdéssel
leemelnek az újságos állványról, át-
futják, majd lemondó sóhajjal vissza-
teszik, jöjjenek el a könyvtárba és
nyugodt körülmények között, nem
kockáztatva a család költségvetését,
fussák át, vagy olvassák figyelme-
sen, akár évekre visszamenõen is a
jobbnál jobb, "nemesebb" sajtóter-
mékeket.
Ezekbõl ajánlanék most, ahogy mon-
dani szokták "a teljesség igénye nél-

kül" csak úgy kedvcsinálónak egy
párat.
A RUBICON c. történelmi magazin
2009/7-8/ dupla/ száma egy sokak
számára talán elérhetetlen, távoli,
vagy egyenesen visszataszító témá-
val, a sportvadászattal foglalkozik.
Nem kisebb személyiséggel indít,
mint császári és királyi õfelsége I.
Ferenc Józseffel majd Horthy Mik-
lós, Dinnyés Lajos, Széchenyi Zsig-
mond gróf következik a sorban, és ó
mily meglepõ név a közelmúltból…
Kádár János. Talán furcsa, hogy i-
lyen történelmi nevek között az Õ
neve is felmerülhet, de ma már Õ is
történelem. E magazin lapjain olvas-
hatunk még számos híres magyar va-
dászról, vadászkalandról, szokások-
ról a világ minden tájáról, archív fo-
tókkal illusztrálva. A téma iránt ér-
deklõdõknek jó pár óra kellemes és
kényelmes múltidézést tesz lehetõvé
a folyóirat ezen példánya.
Következzék most egy másik havi-
lap, szintén a legjavából:.… a NATI-
ONAL GEOGRAPHIC magyar kia-
dása.
Ez a szám is mint mindegyik úgy
csábít világkörüli útra, hogy közben
fel sem kell állnunk a karosszékbõl.
Kedvcsináló a tartalomból:
A föld legnépesebb iszlám országa
Indonézia. Távol élnek tõlünk, esély
sincs rá, hogy a sarkon összefussunk
velük, de pont azért mert ennyire
mások és messze vannak, érdemes
egy kicsit- egy cikk- erejéig elmerül-
ni az õ kultúrájukban. Is.
Továbbá: olcsó áram a napból? A-
vagy tükrök segítségével koncentrált
hõenergia nyerhetõ elképesztõ meny-
nyiségben, …vagy tudni szeretne va-
lamit az antarktiszi pingvinek ná-
száról…?
Nem? Akkor érdekes lehet, hogy
Dél-Afrikában a tengerparttól mesz-
sze, egy mûködõ gyémántbánya tala-
jában találtak egy 16. századbeli por-
tugál kereskedõhajót, hogy a kalifor-

niai mamutfenyõkrõl készült szenzá-
ciós, valós méretet tükrözõ gyönyörû
fotókat ne is említsem…
A HVG-s ajánlatom elsõsorban a-
zoknak szól, akik, a lila púderfelhõs,
könnyes leányszobás, és csattogós
fehérparipás királyfis helyett inkább
a tényközlõ publicisztikát kedvelik.
Napi, de inkább heti pontosságú
aktualitások, hosszab távú gazdasági
és politikai történések kommentárok
ismert és elismert újságírók tollából.
A címlapon Angela Merkel pózol
egy Trabant motorháztetején…min-
denki azt gondol amit akar. Belül
még mindig téma a berlini fal lebon-
tása, egy másik cikk a Pécsi Vízmû-
vitáról szól.
Az épülõ kecskeméti Mercedes gyár
területérõl folyó vitáról tudósit a
cikk szerzõje, aki beleolvas, helytõl
és idõtõl függetlenül tudni fogja
hogy a történet Magyarországon ját-
szódik. 
Végül egy elgondolkodtató cikket
említenék egy mostanában ismertté
váló "vásárlói-klubról"
Hogy finoman fogalmazzak, a cikk-
bõl érdekes dolgok válnak világossá
azok számára akik nem hívei a pi-
ramis építésnek…itt kérek elnézést a
fáraóktól, rájuk ez természetesen
nem vonatkozik.
És végül ajánlom a hölgyolvasók fi-
gyelmébe a Nõk Lapját, címlapon
Fábry Sándorral belül ugyanõvele
egy hosszú beszélgetés, fogyilexikon
3. rész, továbbá divatdiktátorok túl-
zásai, írhattam volna, hogy röhejes,
de nem írom.
Hajdan volt színészóriásunk Õze La-
jos feleségével beszélget Szegõ
András, 
Egy cikk a férfiakról, Vig György
tollából, azután divat, smink, testá-
polás mifene és záró akkordként re-
ceptek, fotókkal…szinte már irígy-
lem a szinvonalas lapért a hölgyeket.

Bérczi Tamás

Szatymazi váltó
Az elmúlt hónapban sok kiváncsi
ember érdeklõdött Szatymaz legidõ-
sebb lakosa iránt. Több olvasónk

úgy érezte, hogy talán már õ követ-
kezik. Meg kell nyugtatni az olvasó-
kat, mert bizony olyan koros sze-
mély, mint Csányi Jánosné, aki a
századik évét tapossa a szó szoros
értelmében, nem akad.
Csányi Jánosné -született Dudás Ju-
lianna - 1910. június 4-én Csólyos-
páloson látta meg a napvilágot. A
sok testvére és az õ életébe is ke-
gyetlenül beleszólt az elsõ világhá-
ború. Még alig múlt 5 éves, amikor
apja a keleti fronton hõsi halált halt.
Az árvaságra jutott gyermekek életét
még tovább nehezítette az a tény,
hogy édesanyjuk is nagyon korán -
41-évesen- magára hagyta az árva
családot. Elvitte a torokgyík /difté-
ria/. Az akkori kis Juliska a legi-
dõsebb nõvéréhez került, aki nevel-

gette, majd Szatymazra hozta el kis-
hugát, ahol dr. Bérczy Béla körzeti
orvos gyermekeire vigyázott. még a
hajdani orvoslakban. Ott ismerkedett
meg  a közelben lakó és az 1906-ban
született Csányi Jánossal, Becsei Er-
zsébet gyermekével. Az ismeretséget
193l. október 26-án házasság kö-
vette. Az ifjú pár Danner László
gyümölcs- és (fõleg) szõlõtermelõ
birtokára került, ahol lakást  kaptak.
János úgynevezett "kapás" lett, ami
azért akkor egy magasabb beosztás
volt, õ helyettesítette távollétében a
tulajdonost, õ vette fel napszámoso-
kat, õ ügyelt munkájukra. Juliska
benn a házban teljesített szolgálatot,
fõzött és a tisztaságra felügyelt ami-
kor a gazda nyáron kijött. A fiatal
pár munkájával -ami azért akkor
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nem napkeltétõl-napnyugtáig tartott-
meg voltak elégedve.
Közben az alacsony és vékony ter-
metü Csányi Jánosnénak három fia
és egy leánya is született. A második
világháború után "hirtelen" a tszcs-
ben találták magukat, és ott a barom-
fitenyésztés ágazatában dolgoztak.
Közben 300 ezer forintért megvették
a volt kapás házat, ezt az öszszeget
180 forintjával törlesztgették havon-
ta.

A századik évében járó Csá-
nyi Jánosné ma is a korábban meg-
vásárolt házban, a Szatymaz IV kör-
zet l27. szám alatt lakik, nem egye-
dül. A már elhalt Sándor fiának öz-
vegye gondozza. Míg korábban epe-
és gyomorpanaszokkal az orvosokat
járta, most idõsebb korára ilyen

problémával nem küszködik. Igaz,
hogy jobbára már csak üldögél a
fotelban, ölében a szeretett cicákkal,
de egészen két évvel ezelõttig el
tudta látni önmagát. Ma már segít-
ségre szorul a maga körüli teendõk-
ben. Az idõvel megkopott hallása is,
de a kezét azonnal felemeli és öröm
röppen át az arcán, ha a cigányzenét
meghallja. Kis támogatással búcsú-
zásunkkor a kapuig kikísért bennün-
ket, és amikor integetve elindultunk
a kocsi felé, az jutott eszünkbe, hogy
erre a kis törékeny, tiszta, hihetetlen
sok munkát a háta mögött tudó asz-
szonyra, aki oly sok keserven és né-
ha örömön már túljutott, mégis csak
büszkék lehetünk. De minden elis-
merést megérdemelnek a vele együtt
lakó és rá felváltva vigyázó támo-
gatói is, akik munkájukkal akarva-

akaratlanul mégiscsak példát mutat-
nak gyerekeiknek, unokáiknak…az
utókornak.

Az itt bemutatott egyik képen Juliska
néni férjével és két unokájával lát-
ható, a másikon a mai Csányi Já-
nosné. 

P.J., B.I.

Tisztelt Elõfizetõink
Egy váratlan mûszaki hiba miatt a Magyar Televízió m2-es mûsorát át kellett helyeznünk az S7-es csatornára,

a 147,25 MHz-re. Az m2 vételéhez a tévékészülékek újrahangolására van szükség. 
Az okozott kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük.

Szélmalom Kábeltévé Zrt.

Sport
"Fut a falu? Igen! Futott…"
A Szegedi Kistérség Többcélú Tár-
sulása - Szatymazi Iskola és a Dankó
Pista Mûvelõdési Ház és Könyvtár
közös szervezésében került megren-
dezésre második alkalommal a Futa-
falu futóverseny az Egészséghét
"nyitónapjaként". Közel négyszáz
szatymazi "futott az egészségéért,
vagyis az életéért".
Kilenc órától lehetett jelentkezni a
futóversenyre az általános iskola ta-
nárainál, majd az Egészségház dol-
gozói minden nevezõnek megmérték
a vérnyomását. Fél tíztõl nyílt lehe-
tõségük - a Kreatív Formák Alapít-
vány kitelepült munkatársainak segít-
ségével - a gyerekeknek különbözõ
feladatok lefedett szemmel való vég-
rehajtására, amely bepillantást nyúj-
tott a látássérült személyek minden-
napjaiban elõforduló problémák kö-
rébe; ezen kívül szimulációs szemü-
vegekben megtapasztalhatták a kü-
lönféle szembetegségek funkcionális
következményeit. A nagy futás elõtt
Kuráné Dani Andrea melegítette be a
versenyzõket egy kis aerobikkal.
Pontosan 1030-kor startolt a Futafalu.
A közel három kilométeres távot a

leggyorsabban - immár másodszor -
Kardos Ádám teljesítette.
A futást egy levezetõ torna követte
(Kuráné Dani Andrea vezetésével),
majd az eredményhirdetés; tombola-
sorsolás; délben Lo Man Kam Wing
Chun Kung Fu bemutató; fél egykor
pedig a Kutyakiképzõ Iskola bemu-
tatója.  
Reméljük, hogy jövõre is ugyanilyen
jó hangulatban, jó idõben és jó tár-
sasággal FutAFalu!
Eredmények:

Törpe korosztály
Törpillák Törperõsek

1. Gera Henrietta Szanka Ákos
2. Kopasz Fanni Fehér Hunor
3. Toldi Brigitta Perényi Gellért

Közép korosztály
Nagylányok Nagyfiúk

1. Faragó Mária Kardos Ádám
2. Kõhegyi Ágnes Varga Róbert
3. Becsei Laura Dani Zsolt

Életerõs korosztály
Lányok Fiúk

1. Takács Andrea Kasza Gergely

2. Lippai ZsuzsannaMaróti Attila
3. Geráné Árpási Róbert

Ádám Loredána

Örökké fiatal korosztály
Hölgyek Urak

1. Fehér Lajosné Faragó Antal
2. Faragó Antalné Palotás János
3. Windecker Fehér Lajos

Beatrix
Gratulálunk nekik!

Támogatók:
Barna Károly és Barna Károlyné,
Dankó Pista Mûvelõdési Ház és
Könyvtár dolgozói, Egészségház
dolgozói, Kónya család, Kreatív
Formák Alapítvány, Lada autó Kft.,
Márta Ferenc, Pola kayak-canoe
Kft., Polgármesteri Hivatal, Szaty-
mazi Fiatalok Társasága, Szatymazi
Polgárõr Egyesület, SZKTT - Szaty-
mazi Iskola dolgozói, Team Experte
Kft.
Köszönjük!

H.N.
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A Szatymaz SE focicsapatának
hírei
Október hónapban vegyes eredmé-
nyeket könyvelhetett el mind az ifi,
mind a felnõtt focicsapatunk. Voltak
vesztes, nyertes és döntetlen mecs-
csek egyaránt, de annyi pontot sike-
rült szereznünk, hogy a tabellán e-
lõléptünk a dobogóhoz már nagyon
közelítõ negyedik helyre. A mecs-
csekre szerencsére olyan szép számú
szurkoló jár hétrõl hétre, hogy a 
részletes beszámolókat úgy érzem,
nyugodt lélekkel mellõzhetem. Ehe-
lyett ismét egy embert gondoltam be-
mutatni a csapat háza tájáról. 
A csapat kapusa, Pölös Nándor ép-

pen 20 éve kezdett a szatymazi foci-
csapatban játszani. Ez már önmagá-
ban is szép, hát még az, hogy õ az
egyetlen, aki töretlenül, jóban-
rosszban kitartva mindvégig ebben a
csapatban játszott. Így látja õ az el-
múlt éveket: "1989-ben Spiller Laci
bácsinál kezdtem csatárként focizni.
Az élet hozta úgy, hogy egy meccsre
nem tudott jönni az akkori kapusunk
és én álltam be védeni. Olyan jól si-
került a bemutatkozás, hogy a kapu-
ban ragadtam. Sajnos a magasságom
nem éppen ideális, de ezt a határta-
lan lelkesedésemmel és edzésmun-
kámmal próbáltam/próbálom kom-
penzálni. Szatymazon az összes kor-
osztályos csapatban játszottam - kö-
zel 400 meccsen védtem Szatymaz
kapuját. Több érmet is nyertünk,
melyek közül a legnagyobb sike-
rünknek azt tartom, amikor a megye
II-ben Hegedûs Bandi bácsi vezeté-
sével bajnok lett az ifi csapatunk.
Kár, hogy azt a csapatot nem tudták
együtt tartani, mert az nagyon jó
korosztály volt. Ezután Baranyi Peti
vezetésével játszottunk a megye II-
ben, de sajnos volt olyan év, hogy a-
zért kellett visszalépnünk, mert nem
volt elegendõ pénz a magasabb osz-

tályban való szereplésre. Ezután éve-
kig a megye III- ban játszottunk,
majd a 2008/2009-es szezonra állt
össze egy olyan csapat, hogy ezüst-
érmesként ismét visszajutottunk a
másodosztályba, ahol most új edzõ-
vel az elõkelõ negyedik helyen ál-
lunk.
Azt nagy öröm látnom, hogy az u-
tánpótlás csapatainkban rengeteg
szatymazi kissrác rúgja a bõrt hétrõl-
hétre, s természetesen szeretném is
segíteni a fiatal kapusok fejlõdését.
Jó lenne, ha megint legalább 20 évig
helyi kapusunk lenne… Erre minden
esély megvan, mert az elõkészítõ
csapat kapusa, Pölös Tamás nagyon
tehetséges (a név kötelez - a szerk.).
Sajnos a pálya állapota katasztro-
fális, gyakorlatilag balesetveszélyes,
az öltözõnk állapota pedig tulajdon-
képpen olyan állapotban van, mint a-
mikor kisiskolásként az elsõ edzésre
mentem. Ha ezeket meg tudnák ol-
dani pályázati pénzekbõl és helyi a-
dományokból, akkor kulturált körül-
mények közt sportolhatnánk és szur-
kolhatna a közel 300 nézõ a helyi
kedvenceknek, hogy: Hajrá Szatyi!"

P.H.D.

A csapatban mindenkinek
van hely!
Két cseperedõ fiú apukájaként úgy
gondolom, hogy a gyerekeknek e-
gészséges testi-lelki fejlõdéshez 6-7
éves koruktól ideje elkezdeni rend-
szeresen sportolni. Birkózó múlttal
egyértelmû volt, hogy a srácokkal a
szõnyegen próbálkoztunk elõször. 2-
3 év után már saját elhatározásból
sportot váltottak, de 1 év elteltével
látszott, az sem az "igazi". Némi in-
ternetes keresgélés után 2007. õszén
egy csapatsportra, a rögbire esett a
választásunk. Sokakhoz hasonlóan
én is akkor hallottam elõször e sport-
ról, de szimpatikus volt a szegedi
rögbisek hívószava: "a csapatban
mindenkinek van hely!" Kezdettõl
szívesen jártam ki a fiaim edzéseire
és szinte észrevétlenül ittam magam-
ba a játék szabályait, szellemiségét
és gyorsan magam is köztük találtam
a pályán. Mit mondjak, megragadott
a tojáslabda nyújtotta játék szépsége,
az egész napos munka után mára ins-
pirál a jó társaságban jó játékot ját-
szani. És ami szülõként a legöröm-
telibb, hogy a gyerekek ugyanígy
élvezik ezt a játékot. 
Az eltelt bõ két esztendõ alatt remek
utánpótlás gárda szervezõdött, akik
több korosztályban szép sikereket ér-
tek el. A fejlõdést mutatja, hogy 2 é-
ve elég játékos híján a 7 fõs kölyök-
csapat még csere nélkül kényszerült
kiállni az akkori diákolimpián, mára
40-50 fiatal edz hétrõl-hétre az E-
telka soron. Az eredmények magu-
kért beszélnek, a 2009 tavaszi Di-
ákolimpián fiaink Kölyök és Junior

korosztályban elsõ, Kadetben negye-
dik helyen végeztek, ezzel a legered-
ményesebb csapat címet is elnyerték.
A siker részesei közt egy sor szaty-
mazi ifjú nevét megtaláljuk, így Báló
Krisztián, Juhász Ádám, Juhász Má-
té, Kálmán Benedek, Kolozsvári
Gergõ és Ungi Szabolcs, Varga Ro-
bi, akik AZ U16-os rögbi válogatott-
ban is helyet kaptak. Örvendetesen a
helybéli rögbisek száma azóta tovább
gyarapodott, vállalva az edzésre be-
járás fáradalmait és költségeit. Ta-
vasszal megalakult a sportág szegedi
nõi "szakága" is. 
Mondandómnak azért kerítettem ek-
kora "feneket", hogy hitelesebben
jelenthessem ki, imádható ez a sport,
és szeretnék összehozni minél több
embert, aki a mozgás és a játék örö-
méért szívesen osztozna ebben a fel-
emelõ érzésben. Igen, 30-40-50 éve-
sen is kellene sportolni, játszani, a
fiataloknál pedig alap! A rögbi látvá-
nyos, dinamikus, szórakoztató és iz-
galmas, ezért nagy lehetõséget hor-
doz, s ami alapvetés a rögbiben a fa-
miliáris értékek és a hagyományok
tisztelete. Úgy hiszem, ezek egy kö-
zösség mindenkori alappillérei! Ta-
pasztalatok szerint a gyerekek, akik
a rögbit választották a fizikai fejlõdé-
sük mellett a rögbi szellemiségének
megfelelõen az összetartás, bajtársi-
asság, tisztelet és sportszerûség terén
is fejlõdtek, ami a pályán és azon kí-
vül egyaránt észrevehetõ. Várható a
rögbi sportág további térnyerése,
mert jelenleg az ovális labdával ûzött
sportág a televíziós nézettség alapján
a negyedik legkedveltebb a világon
és bemutatkozhat a 2012-es londoni

olimpián, majd 2016-tól a rögbi újra
olimpiai sportág lesz. Örülnék, ha i-
dõvel Szatymaz is otthont adna e re-
mek játéknak! 

Juhász Róbert. (Kapcsolat:
fwrc.szeged@gmail.com) Folyt.köv

Képek a rögbi NB1 kadét bajnokság-
ban jelenleg listavezetõ Fit World
legutóbbi Fehérvár elleni 31-5 -ös
gyõztes meccsérõl

A csapatban 4 szatymazi fiú szere-
pelt, balról jobbra: Juhász Máté full-
back, Báló Krisztián leváló, Kálmán
Benedek szélsõ, Juhász Ádám irá-
nyító

bedobás

Olvasóink írták
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Õszi madárvonulás a Fehér-tón
Az évszak szépségét fokozza, hangu-
latához hozzá tartozik a halványkék
õszi égen áthúzó vonuló madarak
csapatainak látványa. A térség legna-
gyobb ilyen látványossága a daru-
húzás, a szegedi Fehér-tón éjszakázó
darvak napi mozgása az alvóhely és
a táplálkozóhely között.
A daru a hagyomány szerint a hûség
és megbízhatóság szimbóluma. Cí-
mereken, festményeken gyakran lát-
ható a fél lábon állva õrködõ madár,
amint felhúzott lábával követ tart.
Ha posztján mégis elaludna, az elej-
tett, földre hulló kõ dobbanása, fi-
gyelmezteti társait a közelgõ veszé-
lyre. 
A daru Európa és Ázsia északi terü-
letein fészkel. Élõhelyének északi
határa az erdõs tundra övezete, délen
a sztyepp zóna. A 19. századig még
Európa számos déli és nyugati or-
szágában is költött. E területekrõl a
lecsapolások és vízszabályozások mi-
att tûnt el. A 20. század elején még
fészkelt hazánkban, azóta nem talál-
tak fiókáikat nevelõ párokat. Mivel
északi költõhelyein számuk gyarapo-
dik, mind több madár tölti nálunk a
nyarat. A Tiszántúlon, de a Duna-

Tisza közén is lehet átnyaraló pél-
dányokat látni. Ez reményt ad arra,
hogy kedvezõ körülmények között,
újra megtelepedhetnek tavainkon e
madarak.

Április-május táján, fészkeiket mo-
csarak, tõzeglápok, nyíresek, na-
gyobb erdõk tisztásain, néha a füves
sztyepp takarásában építik meg. A
fészekalj többnyire 2 tojásból áll. A
fiókák 28-31 nap alatt kelnek ki. A
család még a vonulás, sõt sokszor a
telelés ideje alatt is együtt marad. A
daru mindenevõ, de étlapján a nö-
vényi táplálék nagyobb arányban
szerepel. 

Õszi vonulásuk, az idõjárástól füg-
gõen szeptember végétõl indul, s
legnagyobb tömegben október köze-
pétõl zajlik. Fõ hazai pihenõhelyei a
hortobágyi puszta, a kardoskúti Fe-
hér-tó, és a szegedi Fehér-tó. Ez u-
tóbbin ilyenkor több tízezer daru is
megfigyelhetõ. Nappal a környék

szántóföldjein, kukoricatábláin, veté-
sein keresgél. Éjszakázni viszont a
ragadozóktól - rókától, borztól, kó-
bor kutyától - biztonságot adó se-
kély vízre vonul. Alkonyattájt órá-
kon keresztül a darvak "krúgatásá-
tól" hangos a környék. A Kiskunsági
Nemzeti Park Igazgatóság túrákat is
szervez az érdeklõdõk számára. A
'darulesek' alkalmával lehetõség nyí-
lik a tórendszer erre alkalmas pont-
járól megcsodálni a felkelõ Hold e-
lõtt a naplementébe repülõ madarak
tízezreit. November közepe táján,
december elején aztán általában el-
tûnnek a darvak a Fehér-tóról. A tar-
tós hideg beálltával elrepülnek Spa-
nyolországba, Észak-Afrikába, jól
megszokott telelõhelyeikre.
A program iránt érdeklõdõk írjanak
a knpi@t-online.hu e-mail-címre,
vagy látogassanak el a www.knp.hu
weboldalra. Tel.: 30/6380-297

Ábrahám Krisztián

Mozgáskorlátozottak Szatymazi Egyesülete
közlendõi:
Egyesületünk október 10-én rendezte meg az Esélyegyenlõ-
ség Napját. E rendezvényünk különösen nagy jelentõségû
volt, mert régi kérésünk teljesült azzal, hogy az Egészségház
akadály mentesítése megtörtént. Jelentõs nap volt ez a község
életében is, de különösen a mozgáskorlátozottak számára, hi-
szen most már õk is akadály nélkül juthatnak be az orvosi el-
látásra. Az iskola akadály mentesítése is megtörtént, és most
már büszkén mondhatjuk el, hogy községünkben a középüle-
tek jelentõs része akadálymentes, így mi is ugyanolyan vá-
lasztópolgárai lehetünk községünknek, mint ép társaink. Kö-
szönet a polgármester úrnak, Dr. Kormányos Lászlónak és a
Képviselõ Testületnek! Az Egészségház átadása után a mûve-
lõdési házban folytatódott az Esélyegyenlõségi Napi rendez-
vényünk. Ezen fogyatékos társaink munkáiból és gyógyásza-
ti segédeszközökbõl volt megtekinthetõ egy kis rögtönzött ki-
állítás. Rendezvényünket meghívott vendégeink, Vincze
László Országgyûlési Képviselõ, Dr. Kormányos László Pol-
gármester, és Gera Anna egyesületünk elnöke nyitotta meg."
minden embernek meg kell adni az esélyt, hogy ugyanolyan
állampolgárai legyenek mint az ép embertársaik…" zárta
mondanivalóját az elnök. Ezután a Sándorfalvi Mûvészeti Is-
kola növendékei adtak mûsort. Varga Rudolf tanár úr vezeté-
sével, Sáfár Szandra, Sípos Barnabás Iván, Kucsora Lotti,
Sziveri Zsófia tanulók kedves és színvonalas mûsorukkal a-
jándékoztak meg bennünket. Köszönet az Igazgató Úrnak és
a diákoknak hogy eljöttek közénk. Ezek után következett a
közös vacsora miközben Õze Imre tagtársunk szórakoztatta a
jelenlévõket! Köszönetünket fejezzük ki a Csongrád Megyei
Közgyûlésnek és Elnökének, a beadott pályázatunk támogatá-
sáért, mert támogatásuk nélkül mindez nem jöhetett volna lét-
re. Köszönet a helyi támogatóinknak, Nagymihály Sándor-
nak, valamint a Riaplast Bt-nek, Zacsok Csabának, Becsei
Mihálynak, a Pola Kayak Kft.-nek, Pölös Nándornénak a Fa-
mília ABC -tõl, Kormányos Ferencnek, Fodor Sándornak.
Rendezvényeink: 2009. november 14-én 15 órakor "minden-
ki névnapja" az év utolsó negyedében névnapjukat ünnep-
lõké. December 5-én 13 órakor Télapó Ünnepség!
Mindenkit szeretettel várunk!

Gera Anna
elnök

MÉZESKALÁCS
Hozzávalók: 1 kg liszt, 4 dl porcukor, 2 kávéskanál szódabikar-
bóna,2 kávéskanál fahéj, 2 kávéskanál õrölt szegfûszeg, csipet
só, 10 dkg zsír vagy margarin, 3 egész tojás, 2 és fél - 3 dl méz;
ha díszítjük: egy tojásfehérje, 6 evõkanál kristálycukor. A por-
szerû anyagokat összekeverjük, belemorzsoljuk a zsiradékot. A
közepébe öntjük a mézet, beleütjük a tojásokat, és az egészet jól
összegyúrjuk. A deszkát bõven lisztezhetjük. Inkább arra vigyáz-
zunk, hogy ne legyen túl lágy a tészta, mert akkor túlságosan

megdagad a sütõben, "elfolyik" a forma, és ráadásul lukacsos lesz a
sütemény felülete. A tésztából egy kisebb darabot vágunk, és alapo-
san lisztezett deszkán két-három milliméter vékonyra nyújtjuk. Ki-
szaggatjuk, vagy kivágjuk a formákat, és vékonyan kizsírozott, kilisz-
tezett tepsibe rakjuk. Közepesen forró sütõben sütjük, de nagyon vi-
gyázzunk, hogy meg ne égjen, mert igen hirtelen megsül. A sütések
között nem kell újrakenni a tepsit, legfeljebb, ha jónak látjuk, egy ki-
csit belisztezhetjük.
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Orvosok rendelése:
Dr. Lengyel Andrea
(telefon: 283-101/13) 
Hétköznap: 800-1100.
Egészségház, Szatymaz,
Ady u. 32.
Dr. Lengyel Dezsõ
(telefon: 283-130) 
Hétköznap: 800- 1100.
Szatymaz, Kossuth u. 6.
Vércukor vizsgálat:
hétfõ és csütörtök: 730-800

Gyermekorvos rendelése:
Dr. Szilágyi Katalin
(tel. rendelési idõ alatt: 
283-101/14) 
H, K, Cs, P: 800-1100,
Szerda:800-1000. 
Mobil: 06-30-905-3546.
Egészségház, Szatymaz,
Ady u. 32

Csecsemõ tanácsadás:
Szerda 1200-1400.
Egészségház, Szatymaz,
Ady u. 32

Védõnõk fogadóideje:
Mezeiné Bérczy Sarolta
fogadó óra: 800-930. 
Tel: 06-30/536-7622
Igazné Herkó Mária
hétköznap 830-930

tel: 283-101/15

Csecsemõ- és gyermek
tanácsadás:
Szerdánként: 1200-1400.
Terhes tanácsadás:
Csütörtö-könként: 1200-1400.

Fogorvosi rendelés
Dr. Bandl Erzsébet (tel.:
283-101-12) Egészségház,
Szatymaz, Ady u. 32.

Hétfõ, szerda: 1400-1900,
kedd (Iskola fogászat)
csütörtök: 830-1400, 
péntek: 830-1230

Általános iskola
Szatmaz, Petõfi S. u. 6.
(tel:283-149)

Gyógyszertár:
Szatymaz, Ady u. 32. (tel.:
283-110) 
Hétköznap: 730-1530.

Állatorvosi ügyelet:
November
14-15.:
Dr. Sikter András
(06-20/936-4208)
21-22.:
Dr. Gombos László
(06-62/278-502)
28-29.:
Dr. Sípos Attila
(06-30-487-9392)

December
05-06.:
Dr. Huszár Péter
(06-30-487-4030)
12-13.:
Dr. Szigeti Gábor
(06-30/2974-435)
19-20.:
Dr. Martinek Vilmos
(06-30/9451-386)

Állatorvosi rendelés:
Dr. Martinek Vilmos (tel.:
06-30-9451-386) Szatymaz,
Rákóczi u. 50. 
Hétköznap: 800- 900, 

Polgármesteri Hivatal
Szatymaz, Kossuth u. 30.
(tel: 583-560) 
Ügyfélfogadás: Hétfõ, pén-

tek: 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: kedd, csütörtök,
péntek: 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 Szociális
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: 900-1300

Kedd: 1300-1600

Szerda: 1300-1600

Csütörtök: 900-1300

Péntek: szünnap
Ügyeleti idõ  kedd: 1600-1800

Gyermekjóléti Szolgáltatás
Tel. 06-62/283-169
Makai-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:
Patak János

Tel.: 06-30-278-0017
Teleház
Nyitva tartás
Hétfõtõl péntekig  900-1900

Szombat 1000-1530

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

SÜRGÕSSÉGI ORVOSI ÜGYELET
FELNÕTT:

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

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

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

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

Közérdekû információk

Vállalunk:
- szobafestést - mázolást -
tapétázást - lakásfelújítást -

homlokzatfestést
Sári János 

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

Üvegezés
Szilágyi László

06-20/447-7779
Szatymaz, Dózsa Gy. u. 13.
Biztosító felé számlát adok!

Hegedûsné Maróti
Gizella

Kéz-lábápoló, mûkörömépítõ
telefonszáma megváltozott:

06-30-528-9143
Bejelentkezés a fenti telefon-
számon -akár az esti órákra is
Ajánlat: kézi festésû egyedi

motívumok saját- és
mûkörömre.
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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.

Róvó Máté Antal 2009.10.18. 
Szülei: Róvó Antal és Széll Gabriella

Kedves szülõk
Amennyiben szeretnék, hogy

újszülöttjük belekerüljön a "Mi
Lapunkba", kérjük értesítsék tele-

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

Búcsúzunk tõlük
Gyémánt Imréné Kossuth u. 92.
Kocsó Antalné II. körz. 114.

Tandari Ferencné I. körz. 1284.
Vámos Józsefné IV. körz. 266.

Gólyahírek

SZATYMAZDAKAR

Szatymazdakar Amatõr Rallye verseny
(2009.10.23.)

Idén negyedik alkalommal adott helyet egy Amatõr
Rallye versenynek Szatymaz, azon belül is IV.
kerületének dûlõútjai. Sokan számon tartják a verseny
napját, sokan vannak, akik erre az egy versenyre készül-
nek egész évben. Az érdeklõdés azt mutatja, hogy ér-
demes ezen a homokos, mégis változatos pályán meg-
mérettetni magukat a versenyzõknek. A pálya teljesítése
nem kis feladat, de annál értékesebb s édesebb a gyõ-
zelem. A nézõk láthattak autókat, motorokat, quadokat
és idén elõször terepjárókat is a versenyben. A ver-
senyzõk Balástya, Kistelek, Szatymaz, Sándorfalva, Sze-
ged, Hódmezõvásárhely, Ásotthalom, Zákányszék, Ma-
kó térségekbõl érkeztek.

A versenyrõl olvashatnak a Délmagyarország október
25-i számában is egy helyszíni tudósítást "Sárga
zsiguli…"címen (az online oldalon is megtalálható).
Az egyesület honlapján több száz kép várja a láto-
gatókat:www.v-8amse.hu oldalon a galériában.

Farkas Gábor


