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BARACKVIRÁG NAP MÁRCIUS 25-ÉN
A Csongrád Megyei Mezõgazdasági Szakigazagtási Hivatal,

az MTA Kertészeti Bizottság Gyümölcstermesztési Albizottság, a Debreceni Egyetem AMTC
Kutatási és Fejlesztési Intézete, a Mórakert TÉSZ, Szatymaz Község Önkormányzata,

a Szatymazi Gazdakör és a Délalföldi Õszibaracktermesztõk Szövetsége
tisztelettel meghívja Önt és munkatársait

a 2010. március 25-én tartandó

"AZ ÕSZIBARACKTERMESZTÉS FEJLESZTÉSÉNEK LEHETÕSÉGEI 2010."
címû szakmai tanácskozásra és bemutatóra

Helyszín: Dankó Pista Mûvelõdési Ház és Könyvtár (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.)
A tanácskozás programja:

0900 Megnyitó
Szakáll Sándor igazgató, Csongrád Megyei Mezõgazda-
sági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatóság

0915 "Csonthéjasok intenzív mûvelési rendszerei és
metszés módjai"
Dr. Gonda István egyetemi tanár, igazgató
Debreceni Egyetem MTK Kertészettudományi Intézet

1000 "A tápanyag pótlás idõszerû kérdései"
Dr. Nagy Péter Tamás egyetemi docens
Debreceni Egyetem AMTC MTK

1030 "Az õszibarack termesztés gazdaságossági kérdései"
Dr. Apáti Ferenc egyetemi adjunktus
Debreceni Egyetem AMTC 

1100 Szünet-büfé
Szünetben erõ- és munkagép bemutató
Vezeti: Görög Zoltán kereskedelmi vezetõ, AUDITKER
Kft.
Öntözési berendezések bemutatója
Vezeti: Siket Ákos ügyvezetõ igazgató,
CARBOTECH MAGYARORSZÁG KFT.
Metszési eszközök vására

Oláh Gábor ügyvezetõ igazgató, INTERFRUIT KFT.   
1130 A LINZER AGRO TRADE HUNGARY KFT.

mûtrágya kínálata
õszibarack termesztõknek.
Sugár Erika értékesítõ, kertészeti szaktanácsadó  

1150 A SUMMIT AGRO növényvédelmi ajánlata a
hatékonyság jegyében!
Dr. Mándoki András területi vezetõ,
SUMMIT AGRO HUNGÁRIA KFT. 

1210 Az õszibarack növényvédelme SYNGENTA
növényvédõ szerekkel.
Törõcsik Éva területi vezetõ,
SYNGENTA KFT.

1230 A BAYER ajánlata a csonthéjasok
növényvédelmében.
Sípos József területi képviselõ,
BAYER CROPSCIENCE KFT.

1250 Az okot kezeljük!
Kormányos Ferenc területi vezetõ,
CHEMINOVA MAGYARORSZÁG KFT.

1310 Kérdések-hozzászólások
1330 Metszési bemutató

A rendezvényen megtekinthetõ Simon Ferenc festõmûvész kiállítása.
A rendezvény támogatói: Szatymaz Község Önkormányzata, CHEMINOVA MAGYARORSZÁG KFT., SUMMIT
AGRO HUNGÁRIA KFT., SYNGENTA KFT., BAYER CROPSCIENCE KFT., INTERFRUIT KFT., LINZER
AGRO TRADE HUNGARY KFT.
A rendezvényt és az elõadásokhoz kapcsolódó kutatásokat az 
OM-00042/2008, OM-00270/2008 és az OM-00265/2008 számú pályázatok támogatták.

MEGHÍVÓ FALUGYÛLÉSRE
Szatymaz Község Képviselõ-testülete tisztelettel meghívja a község

lakosságát 2010. március 18. napján (csütörtök) 
18 órától a mûvelõdési házban tartandó falugyûlésre. 

Napirend: Tájékoztató az önkormányzat 2009. évi munkájáról és a
2010-ben tervezett fõbb feladatokról. 

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Falugyûlésen minél többen
vegyenek részt!

Dr. Kormányos László
polgármester
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Helytörténet
A hajdani Retekfalu /2
A Retekfaluban lévõ hatalmas göd-
röt, amibõl hajdanában évtizedeken
keresztül ásták és vitték a környék
tanyáinak, villáinak falát alkotó vá-
lyoghoz a földet, mára csaknem át-
hatolhatatlan sûrû nád fedi. Hol van
már azóta a lóúsztató, a prüszkölõ,
fújtató vizes lovaival, és hol van a
nyarakon oly forgalmas fürdõ, min-
dig vidám, a vízben talán még han-
gosabb fiatalságával?
Egyszer, amikor dr. Kapás Pál meg-
örökölte az "õsök" közeli tanyáját,
és megtekintette annak állagát, ha-
mar rájött, hogy a melléképület tete-
jének elporladt és hiányos nádfedelét
sürgõsen javítani kell. Talált is a
szarufákat összekapcsoló egyik fogó-
párra feldobva, az apja által már
használt nádvágó felszerelést. Ott
volt az eltört kaszából kialakított
könnyû nádvágó sarló, a cipõ talpára
vékony kötéllel felerõsíthetõ deszka-
lap, a lábat, a kart, de az egész testet
védõ elnyûtt vastag foltokkal erõsí-
tett, itt-ott szakadt ruha. De ott volt
a kezet védõ, fõleg azt, amivel a ná-
dat markolászták, egy különleges,
erre a célra vastag zsákból kialakított
és szíjakkal megerõsített kesztyû is.
Dr. Kapás Pál a megtalált felsze-
reléssel levonult az elvadult nádas-
hoz, felkötötte kenderzsineggel a gu-
micsizma talpára a deszkalapot,
majd beöltözött és kezdte vágni a ná-
dat. Ami abból állt, hogy magához
ölelt egy kis kévényit az elszáradt
nádból, aminek az alsó részét a lábai
elõtt a másik kezében lévõ sarlóval
elnyeste. Már belefeledkezett az ara-
tásba, amikor egy zsombói ember o-
daért. Egy darabig nézte, majd ille-
delmesen köszönt és kezét nyújtva
hangosan bemutatkozott. Az aratónk
is jól ismerte az illemet, a köszönést
viszonozta, majd bemutatkozott: "
Dr. Kapás Pál vagyok."- és azzal
kezdte a kesztyût a kezérõl a paro-
lához lebontani. Mielõtt azonban az
sikerült volna, a zsombói emberünk
a kezét visszahúzva kezdett hango-
san méltatlankodni. " Nem szégyelli
magát, én illedelmesen megszólítom,
és maga gúnyt ûz belõlem." Azzal
sarkon fordult és sokáig hangosan
zsörtölõdve, méltatlankodva tovább
állt, arra egy pillanatra sem gondolt,
hogy a mozgó madárijesztõnek né-
zett alak esetleg mégis valamiféle
doktor lehet.
Talán még a mai gödör hullámzó
nádszálainak száma sem vetekedhet
azzal a hajdani, háború elõtti szõlõ-
tõkék számával, ami itt jó száz éven
keresztül elborította nem csak a kö-
zelben lévõ Róvó-hegyet, hanem az
egész Retekfalut. A gyümölcsfákkal
is beültetett szõlõskertek úgy fogták
közre a megbújó tanyákat és nyara-
lókat, hogy messzirõl csak a zsin-
dely-, vagy cseréptetõ jelezte, hogy

ott valahol emberi hajlék van. A há-
zak körül lévõ szõlõskertek sok-sok
szorgos munkáskezet igényeltek.
Ilyenkor tavasszal, hóolvadás után, a
metszést megelõzve, a nyitás, a szõ-
lõtõkék kibontása adott munkát az
embereknek. Különösen a régi tele-
pítésû, vörösbort adó Kadarkával
volt a legtöbb baj, mert a tõkéi már
mélyre "süllyedtek". Olykor a ki-
bontott kadarkasorok között, a szõ-
lõhártyán végighúzódó partszerû ma-
gaslat már kisebb gátnak is kinézett.
De nemcsak a kadarka tõkéi süllyed-
tek, hanem a legrégebben telepített
szõlõk az évtizedek során, a szél ál-
tal szállított homokból sokat megfog-
tak és helyben marasztaltak. A vö-
rösbort adó kadarka mellett a késõb-
bi telepítésû Kövidinka és az utána
megjelenõ Veltelíni alkotta itt Retek-
faluban is a szõlõskerteket. Az ültet-
vényekbõl nem hiányzott a cseme-
gének is árult piros- és fehér Saszla
sem, amit szüretkor az akkori falá-
dákba úgy csomagoltak eladásra,
hogy egy-egy piros, fehér és zöld sá-
vot adjon ki.  Ilyenkor tavasszal
bontották ki a szõlõskertbe vezetõ út
két oldalát határoló lugast, a Kecske-
csöcsû csemegeszõlõ földbe lehúzott
vékony, a fagyot nem tûrõ  vesszõit
is. 
Tanya, nyaraló, lakóház hordókat
rejtõ pince nélkül nem létezett. A
rengeteg szõlõ elszûrése, a bor ke-
zelése és tárolása, majd eladása sok
feladatot rótt az itt élõ emberekre. A
hordókban tárolt borok között gyak-
ran volt több éves is. Egyszer Rácz
János pincéjében, aki egyébként 5,5
hold szõlõn gazdálkodott, már ne-
gyedik éve állott, egy 10 pozsonyi a-
kós /543 literes/ hordó, tele Kadar-
kával. A környék bort kedvelõ em-
berei már évekkel elõbb kíváncsian
várták és lesték, hogy a legendába il-
lõ 4 éves kadarkás hordót a közelgõ
húsvét elõtt a gazda, mikor bontja
meg. Nagypéntek volt, amikor Mak-
ra Sándor már úgy jelent meg Rácz
Jánoséknál metszeni a szõlõt, hogy
maga elõtt tolta fából készült talics-
káján a maga félakós /28 l./ hordó-
ját. Amikor este a nagyhordót lefej-
tették, és borral a kicsit megtöltöt-
ték, Makra Sándor boldogan tolta
haza a már évekkel elõbb kialkudott
jussát. Amikor hazaért, az otthon lé-
võ apósának, a 90 éves Boros Jani
bácsinak elmondta az útközben ki-
eszelt tervét, ami úgy szólt: - "Ami-
kor majd holnap Mari elmegy a Föl-
támadásra, mi a hordó mellé ülünk
és addig nem hagyjuk abba az ivást,
amíg látjuk egymást."-  Nem kell
mondani, hogy a terv bevált.- A hor-
dó mellett sámlin üldögélõk már u-
gyancsak belemelegedtek az egy de-
cis pohár emelgetésébe, /Akkor még
csak olyanból itták a bort./ amikor
Sándor megkérdezte: -"Tata, látsz
még engem? - Látlak fiam. - Akkor

még iszunk." Mire a gazdasszony a
Feltámadásból megérkezett, a két kí-
sérletezõt, a jól kieszelt tervnek
megfelelõen, ott találta a hordó mel-
lett a földön fekve, csak a felfordí-
tott sámlik ég felé mutató lábai fi-
gyelmeztették Máriát arra, hogy a
nappali álmosság nem a megszokott
módon telepedett a heverészõkre.
A pálinkafõzõt elhagyva a kiszélese-
dett út mellett jobbról, elõször a
Röth tanácsos által épített nyaralót
látjuk, amit a veje, Schütz Lajos sze-
gedi pékmester örökölt meg, még jó-
val a háború elõtt. A következõ út-
menti sárga épületet a szintén szege-
di Farkas korcsmáros húzta fel az itt
kialakított 6 holdnyi szõlõskert köz-
pontjában. A bor termelése és kimé-
rése akkor még komoly haszonnal
járt, amit nem annyira a ház külsõ
megjelenése, mint inkább annak ko-
rabeli belsõ bútorzata is fémjelzett.
Úgyszólván minden darabja faragva
volt. Így azután az sem csoda, hogy
az özvegyen maradt örököst, Lam-
pertné Farkas Ilonát, a korábban
házhoz járó fafaragó mester, Katona
Béla feleségül vette. Kezdetben a ki-
váló szõlõbõl telepített ültetvény, a
sorok között meghúzódó gyümölcs-
fáival, jó megélhetést biztosított, de
a háború után mindez megváltozott.
A mindig víg kedélyû Katona Béla,
akinek ugyan több mint 50 különféle
favésõ állt a rendelkezésére, a mes-
terségét itt Szatymazon tovább nem
folytatta. Talán az apátfalvi templom
faragott padjainak egyikén olvasható
bevésve a neve.
Az úton tovahaladva beljebb, Katona
János szegedi szabómester hajdan
nagy gonddal kialakított szõlõskertje
volt található, amit késõbb fia Ka-
tona Miklós és a Katona kisasszo-
nyok örököltek meg. Katona Miklós,
aki az itt birtokkal rendelkezõ Spá-
nier Mátyás tisztviselõ leányával,
Magdolnával kötött házasságot, jo-
got végzett és 1929-tõl a szegedi
Polgári Tanítóképzõ tanára, majd
késõbb igazgatója volt. A nagyhírû
és 1968-ban megszüntetett szegedi
tanítóképzõ tanítási színvonalát a he-
lyére lépõ új intézmények tanítási
színvonala azóta sem tudja megköze-
líteni. Két hold, kiváló bort adó Vel-
telínibõl állt dr. Katona Miklós gaz-
dasága, aki a sok városi elfoglaltsá-
ga miatt, kapást fogadott fel. A két
hold szõlõ és gyümölcsös azonban
nem adott mindig elegendõ tenni-
valót az állandóra szerzõdtetett
munkásnak, aki úgy segített azután
magán, hogy a kert egyik sarkában
kikapált tarackot még akkor mele-
gében, a másik végében elültette.
Katona Béla házával átellenben az út
másik oldalán húzódik meg Szanka
Péter örökölt tanyája, aki még a régi
idõkben a pesti rendõrségen dolgo-
zott. Akkor még a gazdaságot alkotó
10 hold földbõl három szõlõvel volt
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Önkormányzati közlemények

beültetve. Állt itt az udvarban egy
hatalmas pince, felette lakással, amit
a sokat emlegetett 1941-es "nagyvíz"
összedöntött. Akkor itt majdnem
mindenütt féllábszárig érõ víz borí-
totta a földeket. A hetekig tartó ára-
dat a gyümölcsfákat csaknem telje-
sen kipusztította, a szõlõnek azonban
nem ártott. Az aránylag korán el-
hunyt Szanka Péter itt lévõ birtokát,
aki egyébként az életének vége felé
Szentirmaira változtatta a nevét, Ilo-
na leánya Vecsernyés Gézáné örö-
költe. Akkor már régtõl fogva a föld
végében ott vigyázott a gazdák éle-
tére, szõlejére, terményére, a retek-
falusi kereszt, ahol évente egyszer,
az elõl virággal borított nyitott sátor-
ban misét mondtak az összegyûlt
környékbeli híveknek. De ott kon-
dult meg a mellette álló haranglábon
a mindenki által széphangúnak tartott
retekfalusi harang is. Az itt bemuta-
tott háború elõtti képen a kereszt lát-
ható, elõtte középen Szanka Ilona és
a búzaszentelõ misére összejött em-
berek. Az idõk folyamán a harangot

két ízben is el akarták tulajdonítani,
szerencsére Vecsernyés Géza mega-
kadályozta és még idõben leszerelte
és elrejtette. S vajon mikor szólal
meg újra, hogy a szépnek tartott

hangjával kitörjön a rákényszerített
némaságból, és emlékeztesse az utó-
dokat a régiekre, a hajdani idõkre,
az elmúlt nem könnyû életre. Mára
eltûntek a hajdan nagyhírû szatymazi
szõlõhegyek, megszûnt a Retekfalu-
ban is oly jellemzõ bortermelés.
Hordók nélkül üresen állnak a pin-
cék, jó esetben krumplit, répát, ká-
posztát és ritkán retket rejtenek. El-
némult a katonai lábszárvédõben vi-
gyázó csõsz, Nosza Jani bácsi foly-
ton durrogó puskája, nem kell már a
szõlõhártyák sétáló nyulait riasztgat-
nia, és nem kell vihar közeledtével a
harang hangjával a jeget hozó fel-
hõket szétzavarnia. Ha majd egyszer
újra megszólal a harang, a régi re-
tekfalusiakkal együtt elsirathatja a
mára eltûnt szõlõket, a szõlõhegye-
ket, a jó 100 éven át kitartó és ke-
nyeret adó gazdasági ágat.
Az írás elkészítését Becsei József,
Rácz István és Ferenc, valamint Ré-
pás Ferenc és Vecsernyés Géza se-
gítette.

Pálmai József

Tájékoztató a szavazóköri változásokról
Községünkben a választások alkal-
mával eddig 6 szavazókör mûködött.
A szavazókörök területi beosztását
és létszámát úgy kell megállapítani,
hogy az minimum 600, maximum
1200 választásra jogosult lakos sza-
vazását tegye lehetõvé. Ennek a fel-
tételnek négy szavazókörünk megfe-
lelt, azonban a Vilmaszállási Iskolá-
nál és a Finn-magyar Barátság TSZ
központjánál levõ szavazókörök 300
alatti létszámmal mûködtek. Az idén
kihasználva annak lehetõségét, hogy
a szavazókörök területi beosztását és
létszámát felül kellett vizsgálni, dön-
töttünk arról, hogy a Vilmaszállási
Iskola és a Finn-magyar Barátság
TSZ központ szavazóköreit meg-
szüntetjük. A megszüntetésre került
szavazókörökbe tartozó választók
pedig átkerültek az általános iskola

és a Simsay Iskola szavazóköreibe. 
Február hónap folyamán mindenki
megkapta az úgynevezett "kopogta-
tócéduláját" melyen feltüntetésre ke-
rült, hogy április 11-én és 25-én me-
lyik szavazókörben szavazhat. A két
megszüntetett szavazókörbe tartozó
választópolgárok a kopogtatócédulá-
val egyidejûleg kaptak külön tájé-
koztatást is, hogy a Simsay-, vagy a
Petõfi utcai iskolában kell szavaz-
niuk. 
Továbbra is lehetõség van mozgóur-
na kérésére annak, aki fogyatékossá-
ga vagy egészségi állapota miatt nem
tud személyesen elmenni a szavazó-
körbe. A mozgóurnát írásban lehet
kérni a szavazás napján a szavazat-
számláló bizottság elnökétõl, a sza-
vazás napja elõtt pedig a helyi vá-

lasztási irodától a polgármesteri hi-
vatalban. 
Aki nem tartózkodik a szavazás nap-
ján a faluban, de szavazni szeretne,
az igazolást kérhet a helyi választási
irodától, mely alapján gyakorolhatja
választójogát tartózkodási helyén.
Igazolás kiadására mindkét fordulóra
van lehetõség. Személyesen április
9-én 16 óráig lehet kérni, ajánlott le-
vélben pedig április 6-ig kell, hogy
megérkezzen a polgármesteri hiva-
talba a kérelem. Fontos, hogy a két
forduló között igazolás kiadására
már nincs mód. 
A választással kapcsolatban felmerü-
lõ kérdésekre szívesen adunk tájé-
koztatást telefonon és személyesen
is. 

jegyzõ

TISZTELT VÁLLALKOZÓK!
Tájékoztatjuk tisztelt adózóinkat,
hogy az adózás rendjérõl szóló 2003.
évi XCII. törvény (továbbiakban
Art.) 2010. január 1-jét követõ ren-
delkezési alapján a 2010. január 1-jét
megelõzõ adóéveket érintõ helyi i-
parûzési adókötelezettségeiket to-
vábbra is az önkormányzati adóha-
tósághoz kell teljesíteni, illetve az
ezzel kapcsolatos adóztatási felada-
tokat az önkormányzati adóhatóság
látja el. 
A 2009-es és az azt megelõzõ adó-
éveket érintõ bevallási, bejelentési,
adó- és adóelõleg fizetési, valamint
feltöltési kötelezettségeiket a jelenle-
gi szabályok szerint kell teljesíteni. 
Az Art. alapján az önkormányzati
adóhatósághoz kell teljesíteniük:
-A 2010. elsõ félévi adóelõleget, a

2008. évi bevallás alapján elõírt ösz-
szegben, 2010. március 15. nap-
jáig, 
-A 2009. évrõl a helyi iparûzési a-
dóbevallást benyújtani, valamint a
bevallás alapján számított adókülön-
bözetet 2010. május 31. napjáig
kell megfizetni a 10402142-
50495355-55501080 számlaszámra.
az adó mértéke az adóalap 1,7 %-
a.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy
az önkormányzati adóhatóságnál
fennálló túlfizetések APEH-nél tör-
ténõ figyelembevételére nincs le-
hetõség, vagyis nincs mód a befi-
zetések adóhatóságok közötti átve-
zetésére (sem hivatalból, sem ké-
relemre).
Az állami adóhatóság felé kell tel-
jesíteni:

2010. második félévi adóelõleget
(2010. szeptember 15. napjáig fize-
tendõ), 
-a 2011. elsõ félévi adóelõleget
(2011. március 15. napjáig fizeten-
dõ). Ezen elõlegek bevallása önadó-
zással történik a 2009. elszámolásá-
ra rendszeresített bevallási nyomtat-
ványon, megfizetni az állami adó-
hatóság helyi iparûzési adó szám-
lájára kell.
A bevallás végrehajtható okiratnak
minõsül.
Azon vállalkozóknak, akik iparûzési
tevékenységüket 2010. január 1-jét
követõen kezdik, vagy szüntetik
meg, bejelentkezési illetve bevallási
kötelezettségüket (a változást követõ
15 napon belül) az állami adóha-
tóság felé kell teljesíteniük. A be-
nyújtott - adóelõleget tartalmazó -
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bejelentkezési nyomtatvány végre-
hajtható okiratnak minõsül. 
A helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény (Htv.) 2010 évtõl életbe lé-
põ módosítása szerint valamennyi
vállalkozás csökkentheti az iparûzési
adó alapját a külföldi telephelyen

végzett tevékenységébõl származó
bevételével. Új tényezõ az adóalap
meghatározásában, hogy az alapku-
tatás, alkalmazott kutatás, kísérleti
fejlesztés tevékenység ösztönzése ér-
dekében 2010-tõl az ilyen tevékeny-
séget végzõ vállalkozások csökkent-

hetik a helyi iparûzési adó alapjukat
a tevékenység közvetlen költségével.
A 2009. évrõl szóló helyi iparûzési
adó bevallási nyomtatvány letöl-
thetõ a www.Szatymaz.hu hon-
lapról.

Adócsoport

Tájékoztató
Szatymaz Község Képviselõtestülete
februári ülésén megalkotta a családi
eseményekhez kapcsolódó rendezé-
si és szervezési szolgáltatások díjté-
teleinek megállapításáról szóló ren-
deletet. A rendelet megalkotására a
házasulandók által utóbbi években
jelentkezõ többletigények miatt
került sor.

A házasulandók körében egyre nép-
szerûbb az úgynevezett "amerikai
stílusú" esküvõ szervezése, mely
külsõ helyszínen, családi házaknál,
vagy éttermekben kerül megrende-
zésre.

A családi eseményeknél a jogszabá-
lyok csak indokolt esetben teszik le-
hetõvé az anyakönyv külsõ helyszín-
re történõ szállítását, mivel elsõsor-
ban a házasságkötõ teremben kell a
családi eseményt megszervezni.

Térítésmentes szolgáltatásnak mi-
nõsülnek a kijelölt házasságkötõ
teremben, hivatali idõben megtar-
tott családi események.
A családi eseményekhez kapcso-
lódó díjmentes szolgáltatások:
Házasságkötés esetén:

-ünnepi beszéd, gyûrûhúzás dísz-
tálca biztosításával, pezsgõs koc-
cintáshoz pohár (hozott pezsgõ-
vel)

-szülõköszöntõ (hozott virággal)

-összetartozást jelképezõ gyertya-
gyújtás, vagy gyöngy- és ho-
moköntés (hozott kellékkel)

Névadó esetén:
- ünnepi beszéd

- pezsgõs koccintás (hozott pezs-
gõvel)

Jubileumi házassági fogadalom:
-ünnepi beszéd, gyûrûhúzás dísz-
tálca biztosításával, pezsgõs koc-
cintáshoz pohár (hozott pezsgõ-
vel)

A családi eseményekhez kapcso-
lódó rendezési és szervezési szol-
gáltatások díjtételei
1.Hivatali idõn kívüli történõ hiva-
talos házasságkötõ teremben
megtartott házasságkötés ren-
dezési díja:
Terembérlet
(terem berendezése, takarítás, esz-
közhasználat, közremûködési díj) 

bruttó: 5.000 Ft.

Emléklap biztosítása (bruttó) :

300 Ft.

Ünnepi anyakönyvi kivonat, borító
(bruttó): 900 Ft.

2. Hivatali idõn kívüli történõ hi-
vatalos házasságkötõ teremben
megtartott névadó/jubileumi há-

zassági fogadalom rendezési díja:
Terembérlet:
(terem berendezése, takarítás, esz-
közhasználat, közremûködési díj) 

bruttó: 2.500 Ft.

Emléklap biztosítása: 300 Ft.

Ünnepi anyakönyvi kivonat, borító:
900 Ft

3. Külsõ helyszínen történõ családi
esemény (névadó, házasságkötés,
jubileumi házassági fogadalom):

15.000 Ft.

(A külsõ helyszínen történõ anya-
könyvi események díja magában fog-
lalja az anyakönyvvezetõk közremû-
ködési díját eszközhasználati díjjal,
az anyakönyv biztonságos szállításá-
nak költségével.)

A térítési díjakat az esemény elõtt
legalább 5 munkanappal a Polgár-
mesteri Hivatal házipénztárába kell
befizetni. A családi esemény lemon-
dása esetén a befizetett térítési díjat
akkor fizeti vissza a megrendelõ ré-
szére a hivatal, amennyiben azt leg-
alább 3 munkanappal az esemény
elõtt írásban bejelenti. 

Fenti témában bõvebb tájékoztatást
kérhetnek Szanka Csilla és Bácsi An-
talné anyakönyvvezetõktõl.

Fentiek csak azokra vonatkoznak,
akik a házassági szándékukat 2010.
március 1-je után jelentik be.

A temetõrõl
A temetõ a Pallas Nagylexikon sze-
rint egy olyan hely, ahol a holttes-
teket, vagy hamvaikat örök nyuga-
lomra helyezik. A temetõ utolsó lak-
helyünk, ahol béke és csend honol,
ahová szeretteink kilátogatnak majd
hozzánk, hogy egy-egy meghitt pil-
lanatban újra érezzük egymás közel-
ségét, hitet és erõt adva egymásnak.
A temetõ mindenkié, és aki belép
annak területére, köteles betartani a
temetõi rend írott és íratlan szabá-
lyait. 
Sajnos az utóbbi idõben egyre töb-

ben hagyják figyelmen kívül ezeket
a normákat, ezért az alábbiak betar-
tására kérünk minden temetõi láto-
gatót:
Lehetõleg semmilyen gépjármûvel
ne hajtsanak be a temetõ területére,
ennek érdekében egy sorompó kerül
felszerelésre a bejárathoz. 
Ha korunk és egészségi állapotunk
miatt azonban elengedhetetlen a gép-
jármû használata a temetõ területén
belül, akkor azt csak a minimálisan
szükséges idõtartamig vegyük igény-
be. 

A temetõ területén elhelyezett konté-
nerekbe ne vigyük ki az otthoni sze-
metet (annak a saját kukánkban van
a helye) mert az csak a temetõben
keletkezett szemét tárolására szolgál. 
Az autókarosszéria elemek, építési
törmelékek és bontásból származó
ajtók, ablakok helye sem a temetõi
konténerben van!
Õrizzük meg a temetõ rendjét, ü-
gyeljünk annak tisztaságára! Tartsuk
tiszteletben az örök nyugalomra
helyezett hozzátartozóink lakhelyét! 

jegyzõ

A Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-,
Csatorna Beruházó Társulás 2008.
szeptember 1-jén adta be az I. for-
dulós pályázatot. A pályázatnak
ebben a szakaszában a két település
által létrehozott Társulás a meg-
valósítandó szennyvíztisztító és a
csatornahálózat kiépítéséhez szük-
séges tervekre, engedélyekre és

terep-elõkészítõ munkálatokra kapott
pénzt. Az európai uniós forrásból a
pályázat teljes költségének 85 száza-
lékát, összesen 125.804.250 Ft-ot
nyertük el. A támogatási szerzõdést
2009. március 5-én kötöttük meg. 

A Társulás által létrehozott Projekt
Menedzsment Egység irányításával a
pályázat keretében elvégzett eddigi
tevékenységei a következõk:
1. 4 db közbeszerzési eljárást folyta-

tott le: 
-"közbeszerzési szakértõ kiválasz-
tása"

Beszámoló a Szennyvízberuházási projekt elsõ fordulós tevékenységeinek megvalósításáról
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-"projektmenedzsmentet ellátó
vállalkozás kiválasztása"
-"tervezést végzõ vállalkozás ki-
választása "
-"Talajmechanikai szakvéleményt,
Geodéziai felmérést, Környezeti
hatástanulmányt, Részletes Meg-
valósíthatósági Tanulmányt, Költ-
séghaszon-elemzést és II. fordulós
dokumentációt készítõ vállalkozás
kiválasztása"

2. Az elkészült dokumentációk a kö-
vetkezõk:
-talajmechanikai szakvélemény
-geodéziai felmérési dokumentá-
ció
-környezeti hatástanulmány
-régészeti hatástanulmány
-elõzetes lõszermentesítési mun-
kák

3. Részletes Megvalósíthatósági Ta-
nulmány, Költséghaszon-elemzés,

melynek egyeztetése folyamatban
van a Közremûködõ Szervezettel,
a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium Fejlesztési Igazga-
tóságával

4. Elkészült tervek:
-vízjogi létesítési terv
-szennyvízcsatornázás közbeszer-
zésének mûszaki dokumentációja
Fidic piros könyv szerint
-szennyvíztisztítás közbeszerzésé-
nek mûszaki dokumentációja Fi-
dic sárga könyv szerint
-a kiviteli tervek készítése folya-
matban van

5. Engedélyeztetési eljárások:
- 2009.05.15. jogerõs elvi vízjogi
engedély megszerzése
- 2009.07.03-val megindítottuk az
elõzetes környezeti vizsgálatot
(Környezethasználati engedélyez-
tetést)

A Projekt Menedzsment Egység
munkájának eredményeként a pro-
jekt elõrehaladása jól szervezett és
dokumentált, a Közremûködõ Szer-
vezet az I. Projekt Elõrehaladási Je-
lentést jóváhagyta, a támogatások le-
hívása folyamatos, eddig 38.591.700
Ft támogatás lehívása történt meg. A
helyszíni ellenõrzés rendben lezaj-
lott.

Újházi-Megyesi Ágnes
A projekt az Európai Unió támo-
gatásával, a Kohéziós Alap társfi-
nanszírozásával valósul meg.

"SZATYMAZÉRT ALAPITVÁNY"
AZ ALAPITVÁNY ADÓSZÁMA: 18456420-l-06

"SZATYMAZ KÖZSÉG TERÜLETÉN ÉLÕ IDÕS
EMBEREK GONDOZÁSÁÉRT "

AZ ALAPITVÁNY ADÓSZÁMA: 18452213-l-06

A MI ÓVODÁNKÉRT ALAPÍTVÁNY

AZ ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁMA: 18465789-1-06

SZATYMAZI SPORTEGYESÜLET
adószáma: 19983879-1-06

SZATYMAZI NYUGDÍJASOK EGYESÜLETE:

adószáma: 18464812-1-06

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SZATYMAZI
EGYESÜLETE:

adószáma: 18463718-1-06

SZATYMAZI FATALOK TÁRSASÁGA
EGYESÜLET:

adószáma: 18472606-1-06

SZATYMAZI POLGÁRÕR EGYESÜLET:
adószáma: 18462580-1-06

KÖZMÛVELÕDÉSI ÉS CSALÁDSEGÍTÕ
EGYESÜLET:

adószáma: 18472754-1-06

Egy százalék
SZATYMAZ KÖZSÉBEN MÛKÖDÕ ALAPÍTVÁNYOK KÖZLEMÉNYE

Önök ez évben is dönthetnek személyi jövedelemadójuk egy százalékának közhasznú felajánlásáról.

Dankó Pista Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Kerámia-foglalkozás- korongolás
Minden csütörtök
1400-1700 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

Salsa és
LadySalsa
Keddenként 1900 órától

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

JÓGA-TANFOLYAM
Hétfõn 1700 órától
Vezeti: Csanádi Anita
Mária

Március 22-én de. 900-tól
Dr Hartai Tamás ingyenes 
hallásvizsgálatot tart a

mûvelõdési házban. 
Érdeklõdni lehet az 

583-520-as telefonszámon.

A Családsegítõ- és Gyermekjóléti Szolgálat minden kedves
érdeklõdõt szeretettel vár 2010. március 16.-án 14 h-kor

kezdõdõ Húsvéti Elõkészületek -re, ahol tojásfestéssel, szal-
véta- és kollázs technikával ismerkedhetnek

Feketéné Bárkányi Ilona vezetésével. 
Helyszín: Családsegítõ- és Gyermekjóléti Szolgálat
Szatymaz, Kossuth u. 11. A részvétel: ingyenes

PING-PONG
BAJNOKSÁG

a mûvelõdési
házban 
március 
20-án !

A Nyugdíjas Egyesület március 31-én 18 órától tartja évzáró közgyûlését.
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Óvodánkból
2010.február 16-án óvodás gyerekfarsang és kisze báb-égetés volt.

Kedvenc bogaram
A Játékdzsungel által meghirdetett
rajzpályázatra többen is készítettek
rajzokat, "A kedvenc bogaram” cím-
mel. A mackó csoportból Hrivnák
Dusán, Csenki Adél, Budai Réka,
Gera Fanni, Szabó Zsófi, Márta
Zsolt és Gera Norbert, a mókus cso-
portból Farkas Laura, Farkas Dá-
niel, Pálfi Dávid és Papp Alexandra
munkái kerültek kiállításra 2010.
február 27-én.
Programjainkról
Minden csoport nagyon várja a jó i-
dõt, hogy minél többet tölthessenek
szabadban, terveink között szerepel
a szatymazi játszótér látogatása.
A Mókus és a süni csoport március

31-én kirándulást tesz Szegedre a Já-
tékdzsungelbe, ahol a több órás játék
mellett még a rovarkiállítást is meg-
nézhetik.
A Méhecske csoportban március 31-
én lesz bemutató foglalkozás, erre a
napra más óvodákból érkeznek óvo-
dapedagógusok intézményünkbe.

ÓVODAI BEÍRÁS:
2009. április 19-21.

Ideje: 7.30-16.30 között
Helye: SZKTT Szatymazi Óvoda

József A. u. 3.
Beíráshoz szükséges 
dokumentumok:
- A gyermek anyakönyvi kivonata,
- gyermek TAJ száma,
- gyermek lakcím kártyája,
- egyik szülõ személyi azonosítója,
-A gyermek oltási kiskönyve.
Ha a gyermek tanév közben tölti be
3. életévét, és a szülõ óvodába kí-
vánja adni, ezen idõpontban kérjük
jelezze felvétel iránti szándékát.

Idén sem panaszkodhattak azon sze-
rencsések, akik még idõben megvá-
sárolták a jótékonysági bálra a be-
lépõjegyet. Nem dicsekvésbõl mond-
juk, de évek óta visszatérõ és persze
hálás probléma, hogy sokkal többen
szeretnének részt venni rendezvé-
nyünkön, mint ahány jegyet értéke-
síteni tudunk.
Gyakorlatilag a mûvelõdési ház
nagytermét és színpadát is zsúfolásig
megtöltötte a nagyszámú vendégse-
reg. Az évrõl-évre bevált forgató-
könyvön idén sem változtattunk. A
vendégeink szórakoztatásáról az ó-
voda dolgozóiból verbuválódott igen
lelkes amatõr színjátszó csoport gon-

doskodott, öt apró, ám annál "ütõ-
sebb" jelenettel. A szereplõk találé-
konyságát dícséri a minden képzele-
tet felülmúló, fantáziadús kosztümök
és koreográfia megkomponálása.

A finom vacsorát és a felszolgálást a
Lesz Vigasz étterem biztosította.
Az egész bálra jellemzõ vidám, igazi
farsangi hangulathoz a zenét pedig a
méltán népszerû Minor zenekar szol-
gáltatta. Szponzoraink által adomá-
nyozott tombolatárgyak éjfélkor ke-
rültek kisorsolásra, a fõdíj idén is
egy kismalac volt.
Köszönet mindenkinek, akik segítet-
ték rendezvényünket, és jelenlétük-
kel hozzájárultak a hangulat emelé-
séhez! És: "Jövõre, Veletek, Ugyan-
itt!"

Bérczi T.
tartalékos óvónõ

JÓTÉKONYSÁGI FARSANGOLÁS

2F Iskola,Akácia Gyógyszertár
Sándorfalva, Antares Hungary Kft.,
Berkenye Cukrászat, Bordány,
Budai Bosch Car Service, CBA
Fodor Tamás, Csenkiné Dr. Makai
Enikõ, Dékányné Dr. Balogh
Andrea, Dohány Tamásné, Dohar
Magdolna, Dr. Csányi Imre, Dr.
Kormányos László, Elsõ Gél Kft.
Kiss Ildikó, Emese Fodrászat,
Fagyöngy Patika Sándorfalva, FAK-
TUM Gyermekbútor Áruház,
Família ABC, Goods Market,
Hodács Pékség, Ilona és Társa Bt.,
Írisz Patika, Jámbor Zoltán, Joy's
United Kft.,  Káló Ibojka, Kántor
Jenõ, Kónya és Fia Vegyi és

Vasmûszaki, Kopasz Mihály,
Kordás Renáta, Kordásné Petrács
Ágnes, Kormányos Tibor, Kovács
Terménybolt, Kövér Béla
Bábszínház, Kõhegyi Árpád, Márki
Károly, Masa László, Maya
Kozmetika, McDonald's, Molnár
Szabolcs Papír Írószer Kereskedõ,
Nyári Imre, Ökrösné Barna Erika,
Papp Antal, Pappné Nagy Mónika,
Pölös László, Puskás Játék
Nagykereskedés, Rajtik Sándor
Oriflame, Roberto Nieddu Brikén
Ételbár, SÁFA Húsbolt Sándorfalva,
Stúdió 7 Fotó Mórahalom, Szanka
László, Szatymaz és Vidéke
Takarékszövetkezet, Szegedi

Nemzeti Színház, Szili Zoltán, Szili
Zsolt, Szolnoki Máté, Szõke Pál,
Szûcsné Kasza Ibolya, Tanács
Zsuzsanna, T-Hús Farkas Tibor,
Tóth Könyvkereskedés, Törpi
Diszkont Márta Ferenc, Újváriné
Kónya Erika, Vadaspark, Virágbolt
Gyuris Zsuzsanna.

A bál teljes bevételét óvodai programok, és csoportszobai játékok vásárlására fordítja az alapítvány.
TÁMOGATÓINK

Szatymazon a falu központjában
1040 m2-es telken,

150 m2-es családi ház
(vendéglõnek kialakítva) beépíthetõ

tetõtérrel eladó. 
Érd.:06-70/452-34-93

ERDÉLY: 2010. április 7-11.
Útvonal: Szeged- Nagylak- Vajdahunyad-
Zetelaka- Kolozsvár-Nagyvárad -Szeged
Szállás: Zeteváralja- Natur Air Park (2 csillagos
panzió)
Ellátás: félpanzió- svédasztalos reggeli és bõ-
séges vacsora
Ár: 38.000.-Ft, amely magában foglalja a szál-
lást, az étkezést és az útiköltséget is. 
Jelentkezni 18.000.-Ft elõleg befizetésével

lehet 2010. 04. 1-jéig.
Tel.: 06-20-539-4466 (Burkus Andrásné)

FRANCIA RIVIÉRA
Cote D'Azure : Antibes
2010. június 18-27.
(Útközben pihenõ Milánóban)
Utazás: Légkondicionált autóbusszal
Szállás: 2+2 ágyas luxus mobilhome-okban /7

éj/ Antibes-ben
Ellátás: önellátás, élelmiszerüzlet, pékség,
étterem, pizzázó a kemping területén.
Ár: 68000-ft/fõ (min. 40 fõ jelentkezése esetén)
+ 28 euro kaució, ez utóbbit a kempingben kell
letenni, és a mobilhome-ok renben történõ vis-
szaadása után visszajár.
Jelentkezés: 35.000.-Ft/fõ elõleg befizetésével
lehet 2010. április 10-ig.
Tel:: 06-20-539-4466 (Burkus Andrásné)

Kirándulások A Közmûvelõdési és Családsegítõ Egyesület szervezésében
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Iskolánkból
Velencétõl Rióig
Így kezdõdött a felsõ tagozatosok
karneváli mulatsága. Idén a világ két
leghíresebb kavalkádját szerettük
volna megeleveníteni. A szervezõ
két 7. osztály a velencei karneválra

gondolázott be az " O sole mio" ze-
néjére, majd fergeteges hangulatot
varázsoltak, egy igazi olasz tánccal,
a tarantellával. Ezek után követke-
zett a többi felsõ tagozatos osztály.

Rendkívül ötletes, hangulatos riói
"életképeket" vittek színre, a legjobb
zenék kiválasztásával. Minden osz-
tály jutalma egy-egy finom torta
volt, hiszen a zsûri - mert mindenki
a legjobb formáját hozta- nem tudott

helyezéseket megál-
lapítani.
A megnyitó után
következett a TÁNC,
a BULI. 
A talp alá való ze-
nérõl a Zsemberi-fi-
úk és Nyári Zsolt
g o n d o s k o d o t t .
KÖSZÖNJÜK!!
Szeretnénk köszöne-
tet mondani Bereczki
Ágnesnek, Hodács

Zoli bácsinak a felajánlásokért, 
a 7. osztályos tanulók szüleinek a
tombola tárgyakért, a sok-sok finom-
ságért és szomjat oltó üdítõkért, a

rengeteg munkáért, amit a farsang
sikeres lebonyolításáért tettek.
Sajnos este 7-kor Karnevál Herce-
gének "elégetésével" búcsút mond-
tunk a farsangnak.
Köszönjük a 7. osztályosoknak és a
szülõknek, hogy az átmulatott délu-
tán után még ott maradtak, és a ro-
mokat eltakarították.
A 7. osztályos tanulók osztály-
fõnökei

V Tisztelt Szülõk!
Az étkezési térítési díj nyilvántartása
2009. december 1-jétõl gépen tör-
ténik.
Ahhoz, hogy a hiányzásból adódó túl-
fizetést el tudjuk számolni, pontosan
le kell jelenteni a hiányzás elsõ nap-
ját, és az iskolába érkezés napját is.
A hiányzás jelentésének rendje:
1. Elõre tudható hiányzás esetén

elõzõ nap 9 óráig. (pl.: kedden
hiányzik valamilyen okból a gyer-
mek, akkor hétfõn 9 óráig kell je-

lenteni, hogy kedden nem jön is-
kolába vagy óvodába.

2. Elõre nem tudható hiányzás ese-
tén pl.: betegség, hétfõn a gyerek
volt az iskolába, éjszaka belázaso-
dott, akkor kedden jelentik 9 órá-
ig, hogy nem jön iskolába. Miután
a doktornõ megmondta, hogy
meddig kell otthon maradnia, ak-
kor azt szíveskedjenek jelezni az
iskola felé- és majd kérjük az or-
vosi igazolást is. Így a keddi ebé-
det elviheti. 

Ugyanígy kell jelezni az Idõsek

Napközi Otthonában és a Családi
Napköziben is az ebédlemondást.
A hiányzás jelentését iskolások ese-
tében az iskolában Nagy Rózsa- is-
kolatitkárnál, vagy Dr. Róvó Ist-
vánné gazdasági ügyintézõnél, óvo-
dások esetében az óvodai csoport-
vezetõknél kell megtenni. 
A hiányzás jelentése mindenkinek
saját felelõssége és személyes ér-
deke.

Bódis Margit
igazgató

VÉGET ÉRT A KISTÉRSÉGI
MATEMATIKAVERSENY
Az iskolánkban megtartott két fordu-
ló eredménye alapján a döntõbe 10
tanulónk jutott. 
Õk: Tóth-Molnár Réka (5.oszt.)
Szabó Vivien (6.oszt.)
Dékány László
Kreiniker Bernadett
Strausz Norbert
Vass Frigyes (7.oszt.)
Híres Adrienn
Nyári Melitta
Tóth Judit
Tóth-Molnár Anna (8.oszt.)
A gyerekek február 8-án az Eötvös
József Gimnáziumban mérettették
meg matematikai ismereteiket. Min-
denki nagyon szépen teljesített.
Dobogósaink: 
II. hellyezett Kreiniker Bernadett 
7. oszt.:
III. helyezett Strausz Norbert és

Vass Frigyes
8.oszt.:
I. helyezett Nyári Melitta,
II. helyezett Tóth-Molnár Anna
Éppen lemaradt a dobogóról Dékány
László és Tóth Judit.
A többiek a középmezõnyben végez-
tek.
Nagyon büszkék vagyunk rájuk. Kí-
vánjuk, hogy a Zrínyi I. Matemati-
kaverseny is hasonló sikereket hoz-
zon!
Felkészítõ tanáraik: Horváthné Bo-
dor Margit és Nagymihály Tünde.

SIMONYI ZSIGMOND
HELYESÍRÁSI VERSENY
Ebben az évben is Szatymazon ren-
deztük meg a szegedi kistérség isko-
láinak területi helyesírási versenyét.
Évfolyamonként minden iskolát négy
kiváló helyesíró képviselt. Így 48 ta-

nuló várta és írta a verseny felada-
tait.
Helyezések:
5.osztály:
I. Lázár Zsanett Szõreg
II. Koch Laura Szatymaz
III. Pataki Alexandra Szatymaz
6. osztály
I. Szabó Vivien Szatymaz
II. Dobos Ádám Szõreg
III. Balla Tihamér Szõreg
7. osztály
I. Kovács Máté Sándorfalva
II. Kreiniker Bernadett Szatymaz
III. Veszelínov Mína Deszk
8. osztály
I. Bánfi  Márk Sándorfalva
II. Szuda Ágnes Szõreg
III. Gáspár Rebeka Sándorfalva

Egyszer volt…
...És most következzen egy történet
arról, hogyan lettem "Valaki"....
Már egészen kicsi gyermekként is
megbûvölten bámultam a nyáréjsza-
kai csillagos eget.

Persze, tudni nem tudtam semmit a
dolgok mikéntjérõl, de jó volt bele-
révedni a hunyorgó fénypontok szin-
te hipnotizáló látványába.
A nagyapámnak -ki ennél már azért
továbblépett- volt egy saját építésû

csillagászati távcsöve, amivel pél-
dául a Hold felszínét kitûnõen lehe-
tett volna látni...Mondom, lehetett
volna, ha a bátyámmal türelmesen
végigvártuk volna, hogy ki-ki a sze-
méhez igazítsa az okulár lencsét, -
evvel lehet beállítani az élességet,-
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de mi nem vártunk semmit, hanem
addig lökdöstük türelmetlenül egy-
mást a távcsõ elõtt, míg ezt megun-
va Nagyapa be nem zavart mindket-
tõnket lefeküdni.
A második találkozásom a csillagok-
kal, már sokkal profánabb történet...
Ezek a csillagok már sokkal köze-
lebb voltak, és kézzelfoghatóak, szó
szerint, ugyanis egy szép üvegpalack
oldalán levõ címkén foglalták el he-
lyüket, jelezve a palackba zárt szel-
lem rendfokozatát...
És el is érkeztünk a harmadik, az i-
gazi találkozáshoz:
Történt, hogy egy, a számomra mind
a mai napig felfoghatatlan nagy ve-
szély leselkedvén az országra, en-
gem a haza fegyveres szolgálatára
kértek fel. Ez a "felkérés" persze
nem úgy ment, hogy mit tudom én,
a hadügyminiszter bejelentkezve
hozzám szombat délutánra, egy kor-
só sör mellett kedélyesen megkér-
dezi hogy "ugyan kedves öcsém-
uram, az elkövetkezendõ tizennyolc
hónapban nem volna kedved egy ki-
csit ijesztgetni az imperialistákat?"
Hanem kicsit egyszerûbben mentek a
dolgok: Õk hívtak, én mentem!
Bevonultam, kiképeztek, esküt tet-
tünk, majd szétszórtak bennünket,
újoncokat a századok között.
Engem a jószerencse a gyengélkedõ-
re vezényelt, mint egészségügyi ka-
tona, de ott ezt csak úgy hívták:
"tökösnõvér"! Nem dicsekvésképpen
mondom, de azért oda se raknak a-
kármilyen hülyét... Oda pont olyan
kellett, amilyen én voltam. 
Akkoriban a seregben nagyon kevés
nõ szolgált hivatásos állományban. A
gyengélkedõ volt az egyik ilyen
hely, ahol a nõknek is megengedték,
hogy katonásdit játsszanak. A hölgy
majd' két méter magas volt, szépnek
még jóindulattal se mondható, min-
dig túljátszotta a szerepét, és Sacika
õrmesternek hívták. Mindezen rossz
tulajdonságai dacára, ki tudja hogy-
hogy nem, Sacika õrmester terhes
lett, és amikor eljött az ideje, elment
gyesni...

Itt kezdõdött az én fényességes karri-
erem...
A gyengélkedõn a gyes következté-
ben hatalmi vákuum keletkezett, a-
mit ideiglenesen lehet csak betölteni,
amíg S. visszatér.
Így lettem én egyetlen éjszaka lefor-
gása alatt, jobb híján, kihagyva a
ranglétra alacsonyabb fokozatait "ke-
ményvállapos" szakaszvezetõ három
csontcsillaggal a vállapomon.
Még meg se száradt a parancsomon
a tinta, már másnap hajnalban indul-
tam is Pécs felé, az új rangomnak
megfelelõen, egy menetoszlopot biz-
tosítani, mint felcser.
Odaértünk, tábort vertünk, elfáradva
este jót aludtunk a sátorban. Reggel
sorakozó, eligazítás ahol elrendelték,
hogy mindenek elõtt, a katonák csa-
tárláncot alkotva, kézzel szedjék ösz-
sze a tábor körül a szemetet. Miután
én még csak alig 24 órája voltam
"tisztes", mintha mi sem történt vol-
na beálltam a többiek közé...végre-
hajtani a parancsot...szedtük a tábor
körül az eldobált szemetet...!
Meglátta ezt egy hivatásos tiszt, az
arca - felismerve a szituáció lehe-
tetlenségét- lilára színezõdött, és foj-
tott hangon, remélve, hogy más nem
veszi észre, rám szólt: "Szakasz-
vezetõ!!! Hozzám!!!"
Én meg, mivel még nem szoktam
meg a megszólítást, rá se bagóztam,
szedtem tovább a szemetet.
Látva, hogy nem reagálok, hangosan
rám kiáltott: "Szakaszvezetõ elvtárs,
ha befejezte a sorállomány eligazí-
tását, futóléépéésbeeen hozzám!!!"
A mellettem szedegetõ katona kapott
észbe: "Nem hallod szakszi? Neked
brekeg a hangya/hadnagy/
Eriggy má', mer ez mingyá' sortüzet
vezényel..."
Odarohantam...Belém karolt és fél-
rehúzott...Most nem részletezném
szó szerint, miket mondott, de meg-
említésre került édesanyám kalandos
ifjúsága, felvázolt egy kedves törté-
netet, ami énköztem, és egy hím iva-
rú ló között fog nemsokára megtör-
ténni, meg efféle kedélyes, sikamlós

történetek. Megemlítette az egyenru-
ha becsületét, és végül, a most már
a rangommal járó jogok kötelezõ e-
lõnyeit. Végül is megenyhült, és azt
mondta: "Te most már a tiszthelyet-
tesi állomány tagja vagy, viselkedj is
úgy! Estére pedig a tisztekkel leme-
gyünk a városba, vendéglátóipari el-
lenõrzést foganatosítunk. Ki tudja?
Lehet, hogy az ellenség már a kocs-
mákban bujdokol...Vacsora után
gyere a parancsnoki sátorhoz és le-
megyünk!"
Ezek után eléggé el nem ítélhetõ mó-
don a táborban páváskodtam. Az
egyszerû sorkatonák között pecke-
sen, fontoskodva járkáltam, nem
szerettem volna ha valaki nem veszi
észre a csillagjaimat...
Ha meg tiszttel találkoztam, lazán o-
datisztelegtem, és mintegy melléke-
sen, de azért hogy mindenki hallja o-
daszóltam: -"Na? akkor? este? me-
gyünk? he-he-he? ötkor!!! Parancs-
értettem!!"- és tovább masíroztam.
Én már fél ötkor elkezdtem körözni
a parancsnoki sátor körül, nehogy
valamirõl lemaradjak...Lassan gyü-
lekeztek a többiek is, és a parancsno-
ki terepjárónak támaszkodva, egy-
mást lazán cigarettával kínálgatva,
kaszinóztunk, várva a parancsnokot.
Én akkorra már mindenkivel letege-
zõdtem, és nagyon meg voltam elé-
gedve a világ dolgaival. Megérkezett
a parancsnok: "Szervusztok, szer-
vusztok, -na mehetünk? -Igen...igen.
-Na, akkor gépkocsira!!! "Azután
egyszer csak megakadt rajtam a sze-
me...elgondolkodott...hosszan...fel-
derült az arca...
Várjatok ez így nem lesz jó! Ha
mindnyájan elmegyünk, ki marad a
sorállománnyal? Valakinek itt is kell
maradnia, mert zabba mennek a lo-
vak! Szakszi érted?! VALAKINEK
itt is kell maradni!!! Amíg lent va-
gyunk a városban, Te vagy a fõ-
nök!!! Mit is mondtál eüs. Vagy? I-
gen? Nagyszerû! Akkor, míg oda-
vagyunk, ásasd meg a tábori lat-
rinát!!!!

Bérczi Tamás
(tartalékos csillagász, stb.)

Sport
Motocross  Hírek:
Gyõzni sohasem késõ...
A napokban került sor Újhartyánon a
2009 évi Senior magyar Mx1 (250 cm3)
kategória szakági díjkiosztójára. A szaty-
mazi Márta Ferenc tizenöt éves ver-
senyzõi pályafutása eddigi legszebb ered-
ményét érte el. A 41 éves sportoló az é-
ves összetett bajnokság díjkiosztóján a
dobogó legmagasabb fokára állhatott. Az
óriási sikert melynek eddig csak a köze-
lébe került, egészen enyhén árnyékolja
az a tény, hogy az utolsó pillanatban mi-
kor a gyõzelem már biztos volt, lekörö-
zött versenyzõket kerülve egy ugrató
domb tetejérõl hatalmasat bukott. A rö-

vid leltár: bal kéz hüvelykujj törése, a
jobb váll maradandó süllyedése, három
borda törése ebbõl kettõ elõl-egy hátul és

végül a jobb térdben ke-
letkezett részleges szalag-
szakadás. Bár a lista ri-
asztó lehet, az igazsághoz
tartozik az is, hogy bale-
setek nem jellemezték ed-
digi "krosszos" pályafu-
tását. 15 év alatt ez volt a
második, a komolyabb sé-
rülése. 41 évesen még fel
sem merült benne a sport
abbahagyása, sõt elmon-
dása szerint, a dolgok
mostani állása szerint,

amíg fel tud ülni a motorra, fel is fog!

Gyõzelméhez gratulálunk, a folytatás-
hoz pedig töretlen erõt és egészséget
kívánunk! 

B.Tamás



2010/03. a Mi Lapunk 9

VESZELOVSZKI KEVIN BRONZÉRMES AZ ORSZÁGOS BAJNOKSÁGON!
Ismét eltelt egy esztendõ. Még ha
kissé megkésve is, de visszatekintve
a 2009 -es esztendõre, büszkén szá-
molhatunk be arról, hogy a Szaty-
mazi Sportegyesület színeiben spor-
toló 32 gyermek az elmúlt évben 40
versenyen bizonyította felkészültsé-
gét úgy külföldön, mint idehaza, és
ezeken a versenyeken 98 érem mel-
lett számos értékes helyezést is sze-
reztek. Egy fõ válogatott verseny-
zõnk több rangos külföldi viadalon
képviselte Magyarországot, megszü-
letett egyesületünk elsõ Világ Kupa
gyõzelme és sportolóink az országos
bajnokságokról 9 -közte két arany -,
a Magyar Köztársaság Kupákról 7,
míg az országos diákolimpiai dön-
tõkrõl 8 éremmel térhettek haza.
Az idei évet ott folytatták verseny-
zõink, ahol az elmúlt esztendõt abba-
hagyták.
Január közepén Belgiumban, Ant-
werpen városában rendezték meg az
ANTWERP OPEN nagyszabású
nemzetközi viadalt, ahová Európa
minden tájáról érkeztek versenyzõk.
Egyesületünket és egyben községün-
ket Gábor Ádám képviselte, nem is
akárhogyan. Az idei évben korosz-
tályt váltott versenyzõ többek között
francia, holland és belga ellenfelet
legyõzve jutott el a bronzmérkõzés
lehetõségéig, ahol a lehetõ legmini-
málisabb különbséggel, 2:1 arányú
bírói döntéssel maradt alul litván ri-
válisával szemben és az ötödik he-
lyen végzett. 
Január hónapban két felnõtt válogató
versenyt rendeztek, amelyeken re-
mekül szerepeltek lányaink. A még
junior korú, 48 kg-os Kónya Vik-

tória az elsõ válogatón bronzérmet,
míg a Magyar Köztársaság Kupán e-
züstérmet vehetett át. Ugyanezen a
felnõtt viadalon a szintén junior korú
Guba Henrietta az 57 kg-os súlycso-
portban az ötödik helyen végzett.
Februárban a junior korosztálynak is
megkezdõdött a versenyidény. Az el-
sõ országos megmérettetés igen jól
sikerült fiataljainknak. Kónya Viktó-
ria elsõéves juniorként nem talált le-
gyõzõre súlycsoportjában, Miklós
Balogh Ádám pedig a fiúk 100 kg-os
súlycsoportjában a körbeveréseket
követõen csak segédpontokkal szo-
rult a negyedik helyre, úgy, hogy a
súlycsoport ezüstérmesét legyõzte.

Kónya Viktória
Az ifjúsági korú judosoknál hagyo-
mány, hogy év elején rendezik az or-
szágos bajnokságot, mivel ez a ver-
seny az egyik válogató a nyár elején
sorra kerülõ ifjúsági Európa- bajnok-
ságra, aminek az idén Prága ad ott-
hont. 
A versenyen nagyszerû szatymazi si-
kereknek örülhettünk. A 66 kg-os fi-
úknál Veszelovszki Kevin az egész
nap nagyszerûen versenyezve sze-

rezte meg a bronzérmet, míg a 45
kg-ban a még elsõ éves serdülõ Gá-
bor Ádám nem tisztelve idõsebb el-
lenfeleit négy remek gyõzelmet arat-
va jutott el a bronzmérkõzés lehe-
tõségéig. Ott végig vezetve nagysze-
rûen kezében tartotta a mérkõzést,
ám az utolsó percben végrehajtott
technikáját a bírók szabálytalannak
értékelték és így elveszítve a mér-
kõzést az ötödik helyen végzett. 

Veszelovszki Kevin /jobbról /
OB bronzérmes 

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

A magyar termõföld nem eladó

A lassan végéhez közeledõ 2006-
2010-es parlamenti ciklusban képvi-
selõi munkám során nagy hangsúlyt
fektettem a magyar termõföld, s ez-
zel együtt a hazai agrárium védel-
mére. 
Képviselõtársaimmal közösen több
ízben adtunk be indítványokat a ma-
gyar termõföld védelmében. Három
ízben nyújtottunk be törvényjavasla-

tot annak érdekében, hogy a termõ-
földre vonatkozó jelenlegi elõvételi
szabályokat, illetve azokat a törvényi
rendelkezéseket, amelyek a földet hi-
vatásszerûen mûvelõket hátrányosan
érintik, megváltoztassuk. Mivel az
elmúlt években számos olyan földel-
adásra, illetve tartós bérletbe adásra
derült fény a Magyar Nemzeti Va-
gyonkezelõ részérõl, amelyekre a
bûncselekmény gyanújának árnyéka
vetült, két ízben is kezdeményeztük
az állami tulajdonban lévõ termõ-
földek értékesítésének és tartós bér-
letbe adásának moratóriumát, vagyis
eladásának tilalmát. Hangsúlyosan
felléptem az SPS-rendszer bevezeté-
se ellen is. 
Hû képet ad a szociálliberális oldal-
nak a magyar vidékhez való viszo-
nyáról, hogy az összes olyan általam
is jegyzett indítványt, amely a hazai
termõföld megvédésére irányult, az
Országgyûlés MSZP-SZDSZ-es
többsége még csak napirendre venni
sem engedte, felháborító módon le-
söpörte a Parlament asztaláról.
A termõföld a magyar agrárium, a

magyar vidék megmaradásának zálo-
ga. 
Vidéken a termõföld, illetve az azon
megtermelt termények, valamint az
állattartás a munkahelyteremtés leg-
kézenfekvõbb eszköze és módja. Mi-
vel a vidéki munkanélküliség már a
csillagos eget súrolja, a következõ
kormány elsõ lépésének kell lennie a
termõfölddel és a magyar vidékkel
kapcsolatos intézkedések hatékony
megtétele. 
Az elmúlt nyolc év bebizonyította,
hogy Magyarországnak a jelenlegi
helyett olyan kormányra van szüksé-
ge, amely felelõsséggel viseltetik a
magyar vidék, a vidéki emberek sor-
sa iránt. Olyan kormányra, amely
nem kapkodva, és megkésve tesz
kampány ízû lépéseket a magyar ter-
mõföld védelme érdekében, hanem
átgondolt föld-birtokpolitikával a
magyar vidék megerõsítésén és fele-
melésén munkálkodik, úgy, ahogy
az 1998 és 2002 között történt.

Vincze László
országgyûlési képviselõ
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Vállalunk:
- szobafestést - mázolást - tapétázást 
- lakásfelújítást - homlokzatfestést

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

Üvegezés
Szilágyi László

Szatymaz, Dózsa Gy. u. 13.
06-20-447-7779

Biztosító felé számlát adok!

FÖLDMÉRÉS!
megosztások, telekhatár kitûzések,

épületfeltüntetés,
szolgalmi jog bejegyzés,
mûvelési ág változás,

Elérhetõségünk:
személyesen: Szeged, Pál u. 8/a (egyeztetett idõpontban!)
tel.: +36-30-218-8953   fax:62-424-404
weboldal: www.infogeobt.hu
email: infogeo@vnet.hu
levélcím: INFOGEO Földmérõ Iroda,

6724 Szeged, Pál u. 8/a

Pillangó szalon
Káló Ibojka

Idõpont egyeztetés: 06-20-462-1233
Szatymaz, Dózsa Gy. u. 49.

Szolgáltatóház

Tisztelt Választópolgár,
Kedves Hölgyem, kedves Uram!
Köszöntöm Önöket, Rabi Mihály va-
gyok 52 éves, a Magyar Demokrata
Fórum országgyûlési képviselõ je-
löltje Csongrád megye 4. számú vá-
lasztókerületében.
Három gyermekem közül a fiam és
az idõsebb lányom könyvelõirodában
dolgozik, fiatalabb lányom közgaz-
dasági szakközépiskolában tanul.
Kedvenc idõtöltésem a baráti társa-
sággal eltöltött szabadidõ, a közös
kirándulások.
Képesítéseim: agrármérnök, adósza-
kértõ, könyvelõ.
A munkámat mint könyvelõ, adósza-
kértõ és mezõgazdasági vállalkozó
végzem.
A közéleti tevékenységem a Magyar
Demokrata Fórumhoz köt, amelynek
1990 - tõl tagja és az MDF For-
ráskúti Szervezetének elnöke, 2009 -
tõl az MDF megyei elnöke vagyok. 
Mint MDF - es képviselõ Forráskút
Község Önkormányzatának 1990 -
tõl 2006 - ig tagja voltam, jelenleg
mint a Pénzügyi Bizottság tagja se-
gítem az önkormányzati munkát.
Közéleti tevékenységemben mindig
elhatárolódtam a szélsõséges megny-

ilvánulásoktól, irányzatoktól, az ér-
zelmi politizálástól.
Szükségesnek tartom a család, helyi
közösségek, az egyházak, a civil
szervezetek tekintélyének növelését.
Nézeteim szerint kiemelt szerepet
kell szánni a történelmi egyházak-
nak, melyek szilárdan õrzik erkölcsi
értékrendünket, kultúránkat, ma-
gyarságunkat.
A tartós gazdasági és társadalmi fel-
emelkedés programunk szerint a ma-
gyar oktatási rendszernek biztosítani
kell mindenki számára a felemelke-
dés, a tehetség érvényesülésének az
esélyét, amely az oktatási rendsze-
rünk minden szintû, átfogó és gyök-
eres reformjától függ. Az oktatási
rendszer minden szintjén a munkae-
rõpiac felé kell fordulni, a tanulók
további elõmenetelét, sikeres és tar-
tós elhelyezkedését kell biztosítani.
Az egészségügyben el kell érni,
hogy az egyén felelõs legyen önma-
ga egészségi állapotának megõrzésé-
ben. Az egészségügyi szolgáltatás
színvonalát, elérhetõségét javítani
kell, a jelenlegi állapot tûrhetetlen.
Hiszek a szabadpiac hatékonyságá-
ban, a gazdaság növekedése, a társa-
dalom jóléte és a nemzet felemelke-
dése alapvetõen a vállalkozók ered-
ményes, hatékony, versenyképes pi-

aci tevékenységétõl függ. Az állam-
nak felügyelni kell a szabályok meg-
tartását, védeni a hazai piacot és bea-
vatkozni ahol visszaélést tapasztal.
Célunk, hogy a vidéken lakók is u-
gyanolyan minõségû szolgáltatásokat
vehessenek igénybe, mint a városban
élõ honfitársaik. Annak érdekében,
hogy az igazoltan piacképes terme-
lést folytató vállalkozók olcsón jut-
hassanak tõkéhez és hitelhez, meg
kell akadályozni, hogy az állam el-
szívja elõlük a pénzügyi erõforráso-
kat. Kisméretû, ámde annál hatéko-
nyabb, sokkal jobb minõségû köz-
szolgáltatásokat kevesebb erõforrás-
ból elõállítani képes, olcsó és tiszta-
kezû államra van szükség. Magyar-
ország minél hamarabb csatlakozzon
az euró övezethez. 
A fentiekhez nyilvánvalóan az állam-
háztartás szerkezetét, mûködési
módját átalakító reformok kritikus
tömegére van szükség.
Többek között ezen elvek megvaló-
sulását szeretném elérni országgyû-
lési képviselõvé történõ megválasztá-
som esetén.
Támogatásukat tisztelettel kérve, ko-
pogtatócédulájukat helyesen kitöltve
várom a következõ címre: 
Rabi Mihály 
6793 Forráskút, Felszabadulás u. 62.

- Egy perc higiénia -
Gombás körmök
Sajnos ma már népbetegségnek tekinthetõ a
láb- és körömgomba. Régebben az emberek
természetes alapanyagokból készült lábbelit
hordtak, pamut vagy gyapjú zoknival, haris-
nyával, és nem utolsó sorban többet voltak
mezítláb. Manapság pedig nagyon elterjedt a
zárt, szintetikus lábbelik, /sportcipõk/, és
mûszálas ruházat viselése. Ezek rossz nedv-
szívó képességük miatt ideális körülményeket
teremtenek a meleg és párás környezetet ked-
velõ kórokozóknak, a köröm és lábgomba
megtelepedésének. A körömgomba nem túl
esztétikus, ezért szégyenérzést vált ki, így
orvosi kezelésre sok esetben vagy egyáltalán
nem, vagy túl késõn kerül sor. Magától nem
gyógyul, és az idõ elõrehaladtával csak sú-

lyosbodik, mind nagyobb és nagyobb terüle-
teket fertõzve meg. Szövõdményként fellép-
het még ekcéma, orbánc is. Sajnos a cukor-
betegek itt is fokozottabb odafigyelést igé-
nyelnek, hiszen mindezek felett õket még az
elfekélyesedés is veszélyeztetheti.
A lábköröm havonta kb. 1 mm-t nõ, ezért
lassú és hosszadalmas a gyógyítása. Orvos és
pedikûrös összehangolt és szakszerû segítsé-
gével azonban nagyon jól kezelhetõ. A gom-
bás felületeket el kell távolítani, hogy útját
álljuk az újrafertõzéseknek. A rendszeres á-
polás nélkülözhetetlen, fontos apróság, de
fürdés után mindig gondosan szárazra kell tö-
rölni a lábujjközöket. Ne adjunk esélyt az
"ásókáknak"! A körömgomba gyógyítása
hosszadalmas folyamat, de megéri!

Káló Ibojka

A MAYA KOZMETIKA TAVASZI AJÁNLATA
- Botoxos, kaviáros és arany maszkok a ráncok ellen!

Azonnali, látványos hatás!
- Ultrahangos feltöltõ kezelések.

- Hajhullás, korpásodás hatékony kezelése.
Ha március, április hónapban vásárol szolárium bérletet,

akkor 30%-os kedvezménnyel teheti!
SZÉPÜLJÖN, ÉS ÚJULJON MEG NÁLUNK!
Szeretettel várunk minden Kedves Hölgyet és Urat!

Bejelentkezés: 06-70-619-9335
!!!!!!!ÚJ!!!!!!!

GYÓGYMASSZÁZS UGYANITT, 
valamint cellulit- masszázs köpöllyel,

csokoládékrémes masszázs, stb.
NÉMETH MELINDA gyógymasszõr

Tel.: 06-20-331-4072
Szolgáltatóház (Dózsa Gy. u. 42.)

BIZTONSÁGBAN AZ OROSZLÁN SZÁRNYAI ALATT
- ház-, és lakásbiztosítások,
- mezõgazdasági biztosítások
- személy- és vagyonbiztosítások,
- gépjármû biztosítások
Kulai Piroska (06-20-414-5351), kulai@t-online.hu
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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:
Szabó Szilvia
tel: 06-30/9696-203
Igazné Herkó Mária
hétköznap 830-930

tel: 283-101/15
Csecsemõ- és gyermek
tanácsadás:
Szerdánként: 1200-1400.
Terhes tanácsadás:
Csütörtökönként: 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:
Március
13-14-15.:
Dr. Sikter András
(06-20/936-4030)
20-21.:
Dr. Huszár Péter
(06-30/487-4030)
27-28.:
Dr. Gombos László
(62) 278-502
Április
3-4-5.:
Dr. Szigeti Gábor
(06-30/2974-435)
10-11.:
Dr. Gombos László
(62) 278-502
17-18.:
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: 800-1600, 
péntek: 800-1330

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: 
Tel.: 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
HULLADÉKUDVAR
nyitva tartása:
november 1-tõl március 31-ig:
hétfõ-szombat: 8-16 óráig
szerda, vasárnap és ünnep-
nap: zárva
Közvilágítási hiba bejelen-
tés a:
mozesr@demasz.hu e-mail
címen

Felelõs kiadó: Dankó Pista Mûvelõdés Ház és Könyvtár. Fõszerkesztõ: Feketéné Bárkányi Ilona. Szerkesztõbizottság tagjai:
Barna Károlyné, Kasza Ágnes, Pálmai József, Bérczi Tamás. A szerkesztõség címe: Dankó Pista Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Szatymaz, Dózsa György utca 42. E-mail:milapunk@szatymaz.hu  Következõ lapzárta: Április 1.
Nyomdai elõkészítés: RRD Kereskedelmi és Marketing Vállalkozás. Nyomtatás: Tiszapress nyomda

Közérdekû információk
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/.

Lajkó Zoltán
ESZTERGÁLYOS

-fogaskerekek, 
-szivattyú-tengelyek,
-bordástengelyek, 
-bordáshüvelyek,

-TZ4K és egyéb kistrak-
torhoz közép-csuklás

alkatrészek(darázsderék),
-öntözõdobokhoz sorvezetõ

orsók, turbinák, 
-különféle gépeknél oválisra
kopott furatok helyszíni vo-

nalba fúrása, 
-és különféle gépalkatrészek

gyártása, felújítása rövid
határidõvel.

6794 Üllés, Dózsa Gy. u. 76.
e-mail:esztergalasulles@freemail.hu
web:www.esztergalasegyedi.hupont.hu

Tel.: (30) 423-2043
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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.

JÓTÉKONYSÁGI FARSANGOLÁS

TAVASZVÁRÓ
Hogy megtaláljalak…

Friss illatok kacagnak már
nyíló ég alatt,
nyújtózó fák közt kereslek,
rég nem láttalak.

Rólad mesél, súg a nádas,
zsong a fûzberek,
minden arra ösztönöz, hogy
megkeresselek.

Rétek ébredõ dalában
ringsz, mint árnyalak,
feléd küld az új tavasz, hogy
megtaláljalak.

(Kormányos Sándor)

A MÓRA FERENC NÉPSZÍNHÁZ BEMUTATJA:
BARTA LAJOS: ZSUZSI

- NÉPSZÍNMÛ -
Rendezte: Kátó Sándor

A Népszínházra alkalmazta: Bene Zoltán

SZATYMAZON, 
A DANKÓ PISTA MÛVELÕDÉSI HÁZ ÉS

KÖNYVTÁR SZÍNHÁZTERMÉBEN

2010. MÁRCIUS 19-ÉN, PÉNTEKEN, 
18 ÓRAI KEZDETTEL

SZEREPLÕK
BALOG, KÕFEJTÕ  . . . . . . . . . .VARGA JÁNOS
ZSUZSI, ÖZVEGY MENYECSKE  .PÁL ANITA
HAJDÚ, AZ APJA  . . . . . . . . . . .DUBECZ GYÖRGY
HAJDÚNÉ, AZ ANYJA  . . . . . . .R. NAGY MÁRIA
ÁLLOMÁSFÕNÖK . . . . . . . . . . .KOTHENCZ TIBOR
SZEKERES JÓZSIKA, BAKTER  . .ÁDOK RÓBERT
TITKOSRENDÕR . . . . . . . . . . . .CSESZKÓ MIHÁLY
PUTYI, KÕFEJTÕ  . . . . . . . . . . .KÁTÓ SÁNDOR
GUSZTI, CIGÁNYPRÍMÁS  . . . . .VIDOVENYECZ

JÁNOS

Belépõ: 400.-Ft
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!


