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A tartalomból:
3. old.: Repülõnap programja
3. old.: Aktuális növényvédelmi

munkák
5. old.: Zákányszéki “komatál”
7. old.: Svédasztal
8. old.: Új rovatunk: 

Irodalmi Kávé(s)zó
10. old.: Országos bajnoki ezüstérem

A múlt havi számunkban a hulladékudvar nyitva tartása
tévesen jelent meg.
A helyes nyitva tartás a következõ:

Hétfõ: 8.00 - 16.00 Kedd: 10.00 - 18.00
Szerda SZÜNNAP Csütörtök 10.00 - 18.00
Péntek 8.00 - 16.00 Szombat 8.00 - 16.00

Vasárnap ZÁRVA
Ünnepnapokon zárva.
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Helytörténet

Sokan nem tudják, hogy a színpad a-
latt, a mai "konditerem" helyén elõ-
ször egy pinceklub létezett, azt meg-
elõzõen pedig semmi!
A történetet egy- sajnos ma már né-
hai- igazgató megemlítésével kell
kezdenem. Gyuris Péter.
A mai 40-50 évesek úgy emlékeznek
rá, mint valami intézményre, egy-
más között csak mint "Gyurispeti"
emlegetik, és ha kiejtik a nevét, utá-
na sokatmondóan pislognak egymás-
ra…
Aki csak ismerte, mindenki õriz róla
valami szép emléket…
Az igazat megvallva, nem tudom há-
nyadik lehetett az igazgatók sorában,
de ez történetünk szempontjából
most nem is lényeges.
Egy fiatal férfi, a 60-as, 70-es évek
fordulóján: farmer, tornacipõ, hosz-
szú haj, és gitár…
Persze most mondhatná bárki, hogy
a híres amerikai hippi-generáció Ma-
gyarországra átszüremlett érzésvilá-
gának a képviselõje volt. De egy-
részt én nem láttam igazi hippit, mû
hippit is csak a Hair-ben, másrészt
meg az, hogy valaki szabadelvû, ön-
zetlen, és ha megszólal a többiek el-
hallgatnak, lehet hogy egészen mást
jelent. 
Úgy is nevezhetnénk, hogy "népmû-
velõ", de akkor ezt a szót elõzetesen
meg kell tisztítanunk mindenféle os-
toba, a szocializmusban rárakódott
rosszízû sallangtól.
És akkor már így kell leírni, így,
csupa nagybetûvel: NÉPMÛVELÕ.
Talán az ízig-vérig nagy pedagógu-
soknak van meg az az istenáldotta
adottsága, ami még akkor is töme-
geket, tanítványokat vonz, ha éppen
csak mesélnek valamirõl, vagy na-
gyokat hallgatnak. És most ne sér-
tõdjön meg senki: ezt a "lángot" nem
a diplomákkal együtt osztják….vagy
van, vagy nincs…!
Petinek volt.
Ennyit bevezetõül, és most jöjjön a
pinceklub majdnem hiteles törté-
nete…
A mûvelõdési házunk egy országo-
san kiadott típusterv alapján épült.
Az ország sok településén építettek
akkoriban ugyanilyen épületeket. A
kultúrpolitika diktált, /kell-e monda-
nom: szovjet mintára/ a helyi tanács
végrehajtott. Épültek a "mûvházak"
szépen sorban. Hogy pontosan értse
a fiatalabb generáció is azokat az
idõket, azt hozzá kell tennem, hogy
akkoriban, mikor a ház épült, a fa-
luban nem tudom volt-e összesen öt-
tíz darab fekete-fehér televízió ké-
szülék. Nem tartozik szorosan ide,
de telefonkészülék se volt több a
községben 20-25 db-nál, és azok is
"tekerõsek" voltak. Csak napközben

mûködtek, kézi kapcsolással a szaty-
mazi postahivatalon /ma kisbolt a
sorompó mellett/ keresztül.
Ezért az magától értetõdõ volt, hogy
a felépülõ új kultúrház klubszobájá-
ban egy erre a célra készített maga-
sított Tv állvány volt, rajta egy óriási
fekete-fehér tv-vel. Esténkén a ké-
szüléket bekapcsolta a gondnok /Bó-
ka Misi bácsi/ és a környezõ utcák-
ból jöttek az emberek nézni a mû-
sort: a Futrinka utcát, a híradót, meg
a nagyfilmet…
Azokban az években, most úgy mon-
danám, a létesítmény "nagy durra-
nás" volt…az akkoriban fejlõdésnek
indult Szatymaznak igazi nagy dobá-
sa és szenzációja ez az épület.
Az elõdje, a régi "kultúr" a mai 100
Éves Fogadó helyén volt, egy akkor
még különálló épületben. Nyikorgó
színpaddal, elõtte leengedhetõ vetítõ-
vászonnal, lenyitható ülõkéjû nyikor-
gó fa székekkel, és jellegzetes illatú
olajos padlóval. Ehhez képest az új
létesítmény, az akkoriban impozáns
méreteivel, meg ruhatár, büfé, nagy-
terem, színpad, igazi, majdnem profi
világítással, klubszobák, könyvtár,
stb. stb. maga volt a csoda.
A fiatalokat szinte nem lehetett innen
hazazavarni este, másnap meg az is-
kola után hívás nélkül is a "kultúr"
körül gyülekeztek. Nem tudom, ki-
nek a fejébõl pattant ki az ötlet, hogy
a színpad alatt lévõ kb. 120 cm ma-
gas kihasználhatatlan üres teret lefelé
ki kellene bõvíteni. Azt sem tudom,
hogy az akkor még szinte újnak
mondható épület átalakítása meny-
nyire számított szentségtörésnek,
vagy hogy másutt már megcsinálták-
e, de az biztos, hogy a komoly fizi-
kai munkára nem kellett lasszóval
fogni az embereket. Akkoriban ter-
mészetes formája volt a közösségi é-
letnek az úgynevezett társadalmi (in-
gyenes) munka. Az emberek akkor
sem szerettek jobban dolgozni, mint
most, de egy ilyen alkalom, mint
például a pinceklub építése, kivételes
volt.
Elsõ lépésként építésszel megvizs-
gáltatták a falakat, hogy a talaj ki-
termelése okozhat-e problémát. Sze-
rencsére az alapozás kellõ mélysé-
gûnek bizonyult.
M á s o d i k
lépésként bon-
tani kellett egy
nyílást az
épület hátsó
falán, hogy a
k i t e r m e l t
homokot ne a
n a g y t e r m e n
keresztül kell-
jen kitalicskáz-
ni. Amikor ez
is megvolt, kö-
vetkezhetett az

igazi bányászmunka. A színpad alat-
ti holttér le volt betonozva. Azt elõ-
ször fel kellett törni, hogy hozzáfér-
jenek a kitermelendõ talajhoz. Az el-
sõ méterek feltörése bizony négykéz-
láb kucorogva történt. "Samukala-
pács", vésõ, kézzel, vödörrel… Ké-
sõbb, mikor már volt elegendõ hely,
kilapátolták a homokot a beton alól,
így könnyebb volt összetörni és ki-
hordani a régi aljzatot. Ahogy a
munkálatok haladtak valamelyik TSz
- bõl került egy szállítószalag is, ami
azután végképp megkönynyítette a
kitermelést. Így mélyült méterrõl
méterre a leendõ klubhelyiség. Ami-
kor a kellõ térmagasság kialakult, új-
ra lebetonozták, mozaikkõvel bur-
kolták, és az akkori városi divatnak
megfelelõen, kis beülõs "boxokat"
építettek a falak mellé. Nem volt túl-
csicsázva, méregdrága technikával
fölszerelve, de amiért épült, amiért
létrehozták, arra a célra tökéletesen
megfelelt. Létrejött egy hely ahova
le lehetett menni csak úgy is, ha
semmi dolga nem volt az embernek,
ahova ha akarta, tartozni lehetett.
Akik akkor tevékenyen részt vállal-
tak a munkálatokból, magyarán a
szabadidejüket munkával töltötték,
természetesnek érezték ezt a fajta ál-
dozatot. Sõt ez a szó, hogy "áldo-
zat," föl sem merült a részükrõl.
Egy közös cél lebegett mindenki e-
lõtt: létrehozni valamit, ami eddig
nem volt, és ha kész, utána a MI-
ÉNK lesz, közösen használjuk. Mos-
tanában egyes vállalatok komoly ösz-
szegeket szánnak arra, hogy dolgo-
zóiknak úgynevezett "csapatépítõ
tréningeket" tartsanak, különleges
helyeken, és különleges körülmé-
nyek között…nem szeretném minõsí-
teni az ilyen mesterséges körülmé-
nyek között, elõre megírt forgató-
könyv alapján lejátszódó "csapat-
építést"…de!

Az biztos hogy ennél tökéletesebb
közösségformálást akkoriban kitalál-
ni se lehetett volna. Aki akkor részt
vett a pince kiásásában, a mai napig
szép emlékeket õriz a "csapatmun-
káról", és ami a lényeg, az azt kö-
vetõ megszámlálhatatlan, zenés, tán-
cos "klubestrõl", közös névnapról,
szalonnasütésrõl, vagy éppen csak
úgy egy kis "lötyögésrõl".

béta

Szatymaz közelmúltjából:
A "pinceklub sztori", avagy még a pinceklub sem létezik öröktõl fogva…
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Önkormányzati közlemények

Befejezõdött a szatymazi plébánia
templomkertjének felújítása
Az Európai Mezõgazdasági Vidékfej-
lesztési Alapból nyújtandó, a vidéki ö-
rökség megõrzéséhez igénybe vehetõ tá-
mogatásból a Szatymazi Római Katoli-
kus Plébánia 2009 decemberében
7.003.861 Ft támogatást nyert. A pro-
jektbõl  teljes egészében megvalósult a
templom elõtti sétautak díszburkolattal
való kiépítése, mivel a régi elavult járda
már évek óta balesetveszélyes volt. A
meglévõ díszkivilágítás is bõvítésre ke-
rült, igy az "5"-ös felõl érkezõknek is
messzirõl szembetûnik a templom épü-
lete a toronnyal. Utcabútorok, - padok,
kerékpártárolók és hulladékgyûjtõ edé-
nyek- kihelyezésével még szebbé vált a
templom környezete, a magunk és az
ide látogatók örömére.

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium az Új Magyarország Vi-
dékfejlesztési Program III. tengelyének
keretében pályázatot hirdetett Integrált
Közösségi és Szolgáltatói Tér Cím el-
nyerésére, melyre 2008. szeptemberé-
ben nyújtottunk be pályázatot. A címet
elnyertük, így jogosulttá váltunk Integ-
rált Közösségi és Szolgáltatói Tér kiala-
kítására beruházási pályázatot benyújta-
ni. 2009. januárjában ez meg is történt.
És 2010 áprilisában megkaptuk az érte-
sítést a pályázat elnyerésérõl. A pályá-
zat célja a helyben elérhetõ alapszolgál-
tatások körének bõvítése, minõségének,
hozzáférhetõségének javítása többfunk-
ciós szolgáltató terek létrehozásával. A
fejlesztés során a következõ szolgáltatá-
sok lesznek elérhetõek: Ifjúsági Infor-
mációs pont, Ifjúsági közösségi progra-
mok szervezése, lakosság és a vállalko-
zások információs pontja, közösségi in-
ternet hozzáférés, közmûvelõdési prog-
ramok, könyvtár, közösségi folyamatok
generálása, helyszín biztosítása civil
szervezeteknek, egészségfejlesztési 
programok, Magyar Nemzeti Vidéki

Hálózat részére hely biztosítása. A pá-
lyázat keretében 52.504.252 Ft támoga-
tást kapunk, a Dankó Pista Mûvelõdési
Ház és Könyvtár épületének fejlesztésé-
re. A pályázati önerõ a költségek ÁFA
tartalma, azaz 25%.
A támogatásból 45.273. 598 Ft fordít-
ható felújításra és bõvítésre: felújításra
kerül az épület bejárata és elõtere, a
nagyteremben padlócsere vált halasztha-
tatlanná, az épület akadálymentesítésére
is sor kerül. Az új épületrészben, amely
a könyvtár bõvítését is magában foglal-
ja, olvasóterem és az átköltözõ teleház
kerül kialakításra.
Eszközbeszerzésre 3.137.450 Ft támo-
gatást kapunk, amelyet többek között
számítógépes fejlesztésre, és fitnesz be-
rendezések vásárlására fordíthatjuk. A
fennmaradó költségek fedezik a terve-
zési, mûszaki ellenõri, közbeszerzési el-
járások díjait.
A pályázat megvalósítása a kiviteli ter-
vek elkészítésével és a közbeszerzési el-
járással kezdõdik. A kivitelezés várha-
tóan õsszel indulhat.

Tájékoztató a Szatymaz községben zajló beruházásokról és pályázatokról.

800 Vendégek fogadása
830 - 845 Megnyitó
900 - 1100 Nyíltnap:

- tûzoltó bemutató
- rendõrségi technikai bemu-
tató

- modellezõk, repülõ, heli-
kopter, sugárhajtásos repülõ

- ejtõernyõs bemutató
(Aeroking Ejtõernyõs
Egyesület)

- Autogiro bemutató 
- sárkányrepülõk 

1100 -1400 Repülõnapi bemutatók:
- vadászgép bemutató 
- Business Jet bemutató 
- Román Sasok (Extra 300 -
as mûrepülõ kötelék)

- IAR 35 vitorlázó mûrepülõ
bemutató 

- AN-2 kötelék 
- Vári Gyula vadászpilóta
világbajnok mûrepülõ
bemutatója 

- transzparens vontatás 
- vitorlázórepülõ (27m) és
ultralight bemutatók 

- ejtõernyõs bemutató 
- Veres Zoltán mûrepülõ
Európa- és Világbajnok
bemutatója 

1500 A fõzõverseny eredményhirdetése
1400 -1900 utas repülés 2, 4 és 12 szemé-

lyes gépekkel
tandem ugrás*
mûrepülõ utas repülés*

Egyéb programok:
- baleset megelõzési vetélkedõ
- repülõgépbe beülhetnek a
gyerekek

- tûzoltóautó, újszülött rohamko-
csi, rendõrmotor, helyszínelõ a-
utó megtekintése közelrõl

1000 -1400 Kézmûves foglalkozások, arc-
festés, „repülõgép simogatás”

1030 A Mandula Színház: A dider-
gõ király c. mesejáték elõadá-
sa

1000 -1500 A Játékdzsungel kitelepülése
1530 Figura Ede zenés gyermek-

koncertje
1630 Tombola (fõnyeremény:

mûrepülés Vári Gyulával)
*jegyek csak elõvételben, május 28-ig a
Polgármesteri Hivatalban, Szatymaz
Kossuth u. 30. vagy a Szemp-Air Kft-
nél, Szeged Napos út 7.

a IV. SZATYMAZI REPÜLÕNAP RÉSZLETES PROGRAMJA

Idén is lesz fõzõverseny a repülõnapon, nevezni, és a részletekrõl érdeklõdni a Polgármesteri Hivatalban lehet
személyesen, vagy telefonon: 62/ 583-560

Az idõ melegre fordulásával a megyében
mûködtetett elõrejelzõ mûszerek értéke-
lése alapján 2010. április 28-án az al-
mástermésûek tûzelhalásáért felelõs Er-
winia amylovora baktérium fertõzése
várható.
A baktériumos fertõzés fõ gazdanö-
vényei a rózsafélék család almástermésû
alcsaládjába tartozó nemzettségek: az al-
ma, körte, birs, naspolya, galagonya,
tûztövis, madárbirs és a berkenye.
A baktériumos fertõzés különösen ott

veszélyes, ahol a rezes lemosó permete-
zések elmaradtak az idei kora tavaszon.
A védekezést a virágzó növényeknél (pl.
alma, körte) az Aliette 80 WP készít-
ménnyel lehet elvégezni. A késõi virág-
zású növényeknél (pl. birs, naspolya)
még a réztartalmú készítmények is hasz-
nálhatók. Felhívjuk a figyelmet, hogy a
réztartalmú készítmények virágzás ide-
jén terméskötõdési problémát okozhat-
nak. Kérünk minden érintett termelõt a
védekezés idõbeni elvégzésére, ugyanis

a megkésett védekezés már hatástalan.
Amennyiben május-június hónapban
megjelenik a betegség miatti hajtásher-
vadás, az ellen már csak a beteg részek
szakszerû eltávolításával lehet véde-
kezni.
Hódmezõvásárhely, 2010. április 26.

Csongrád Megyei MgSzH
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

Hódmezõvásárhely

Aktuális növényvédelmi munkák
ÚJRA VÁRHATÓ AZ ALMÁSTERMÉSÛEK TÛZELHALÁSA
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1. Számviteli beszámoló:
Lásd a mellékelt "Számviteli törvény
szerinti egyéb szervezetek közhasznú
egyszerûsített éves beszámolója
2009. év" nevû nyomtatványt.
2. Költségvetési támogatás fel-

használása:
2009. évben a Szatymazért
Alapítvány nem részesült költ-
ségvetési támogatásban.
3. Vagyon felhasználásával kap-

csolatos kimutatás:
A Szatymazért Alapítvány vagyona
2008. évben 493 eFt volt.
Befektetései nincsenek.
2009. év végére 638 eFt, ami az elõ-
zõ évhez képest növekedést mutat.
A növekedés annak tudható be, hogy
ebben az évben nem írtunk ki pá-
lyázatot, mivel a kuratóriumban sze-
mélyi változás történt.
Az alapítvány nem vásárolt az év fo-
lyamán sem kis értékû tárgyi esz-
közt, sem mást.
4. Az alapítvány 2008. évben cél-

szerinti juttatásban nem része-
sült.

5. Pályázatot nem írt ki.
6. Kapott támogatások:
Központi költségvetési szervtõl:

nem kapott
Az elkülönített állami pénzalaptól:

nem kapott
A helyi önkormányzattól:
100e Ft-ot kapott, ez az összeg nem
került idén kiosztásra.
A Takarékszövetkezetben tartott pénz
után 22.877 Ft kamatot kaptunk.
Kisebbségi települési önkormányzat-
tól: nem kapott
Települési önkormányzatok társulá-
sától és ezek szerveitõl: nem kapott
Továbbutalási céllal kapott támoga-
tás: 185 e Ft-ot kapott, ami a falu-
napi rendezvényre futott be a követ-
kezõ személyektõl, szervezetektõl:

Kormányos László dr. 50.000 Ft
Paragi Pál 10.000 Ft
Lehotai KFT. 50.000 Ft
Ágoston István 20.000 Ft
Becsei Ferenc Mihály 10.000 Ft
Németh Nándorné 30.000 Ft

Márta Ferenc 15.000 Ft
Ezen összeget az alapítvány átadta a
rendezõ szervnek, vagyis az Önkor-
mányzatnak további felhasználásra.
Apeh utalás 1%-os hozzájárulás:

83.518 Ft
Lakossági hozzájárulás 30.000 Ft

Geráné Adam Loredana 2.000 Ft
Bodó Zsolt 6.000 Ft
Szélné Takács Anita 2.000 Ft
Tóthné Szedunka Gyöngy4.000 Ft
Maróti Zoltánné 2.000 Ft
Salánkiné Gera Márta 2.000 Ft
Farkas Zsolt Péter 4.000 Ft
Gozsán Katalin 2.000 Ft
Kõháziné Farkas Andrea2.000 Ft
Kiss Tamás 2.000 Ft

7. A közhasznú  szervezet vezetõ
tisztségviselõinek nyújtott juttatá-
sok értéke ill. összege:
Az alapítvány kuratóriumának tagjai
nem részesülnek semmilyen juttatás-
ban, társadalmi munkában végzik
tevékenységüket.

Szatymazért Alapítvány 2009. évi közhasznúsági jelentése

A Szatymazért Alapítványt Szatymaz
Község képviselõtestülete hozta létre a
35/1991. számon. A Csongrád Me-
gyei Bíróság a Pk.60.219/1991/18. sz.
végzésében a 191.sz. alatt vette nyil-
vántartásba. Az alapítók kezdeményez-
ték az alapítvány közhasznúvá mi-
nõsítését, amit 2001. január 10-én jóvá
is hagyott a Csongrád. Megyei. Bíró-
ság.
Az alapítvány- mint közhasznú szer-
vezet - célja:
Szatymaz biztonságának megõrzése,
a kultúra fejlõdése és az egészséges
életmód.
Ennek érdekében minden évben -

bevételtõl függõen - pályázatot ír ki
a szatymazi civil szervezetek számá-
ra a következõ témakörben:

"Szatymaz biztonságáért"
"Szatymaz kultúrájáért"
"Az egészséges életmódért"

Az alapítvány e célokra 2009-ben
nem tudott szétosztani pénzt, mivel a
személyi változással nem volt alkal-
mas személy, aki a pénzügyeket ren-
dezhette volna.
Az elõzõ elnök már nem írhatott, a
leendõ pedig még nem írhatott alá
semmit.
A kiutalt pénzek útját mindig fi-

gyelemmel kíséri, vagyis elszámolási
kötelezettségei vannak a nyertes pá-
lyázóknak.
Ezen kívül az évente megrendezendõ
Falunapi rendezvényre érkezõ össze-
get átutalja a rendezõ szervnek, 
vagyis az Önkormányzatnak.
Az alapítvány évente két ülést tart.
Egyszer a közhasznúsági beszámoló
elfogadtatásáért és a kiosztható pénz
megállapításáért, másodszor pedig a
beérkezõ pályázatok elbírálására.
2009-ben nem volt pályázói elszá-
molás.
Az alapítvány sikeresen mûködik.
Tartozása nincs.

Tartalmi beszámoló a 2009. évi közhasznú tevékenységrõl

A Szatymazért Alapítvány 2010.
március 9. napján bírálta el az általa
kiírt pályázatokat. A kiírt határidõre
6 pályázat érkezett be, melybõl a ku-
ratórium 1 pályázatot nem támoga-
tott. 
A kuratórium döntése alapján az a-
lábbi civil szervezetek, egyesületek
részesültek alapítványi támogatásban
az alábbiak szerint:
Dr. Szilágyi Katalin gyermekorvos
(látásvizsgáló papír és színlátós vizs-
gáló könyv beszerzéséhez):6.500 Ft
Közmûvelõdési és Családsegítõ 
E-gyesület
(népviseleti ruházat és cipõ beszer-
zéséhez) 70.000 Ft.
SZKTT Közoktatási Intézménye
Szatymazi Iskola
(gyermeknapi rendezvény szervezé-
séhez) 100.000 Ft

Védõnõi Szolgálat
(Anyatejes Világnap és nõgyó-
gyászati rákszûrés Szervezéséhez)

150.000 Ft 
Szatymazi Polgárõr Egyesület
(gépkocsi használat, üzemanyag
beszerzése) 35.000 Ft. 
Összesen: 361.500 Ft. 

A SZATYMAZÉRT ALAPÍTVÁNY
kuratóriuma nevében köszönetet
mondok mindazoknak, akik személyi
jövedelemadójuk egy százalékát fela-
jánlották az alapítvány részére.

Nagymihály Tünde Éva 
A kuratórium elnöke

A Szatymazért Alapítvány tájékoztatója a 2010. évben beérkezett pályázatok bírálatáról

Sári János szobafestõ, mázoló
Vállalunk:

- szobafestést - mázolást - tapétázást 
- lakásfelújítást - homlokzatfestést

Tel.: 06-20-595-5903

KÚTFÚRÁS
Megbízható, gyors, pontos!

Kormos Imre
Szatymaz, Arany J. u. 11.

Tel.:06/20/9477-140

Üvegezés
Szilágyi László

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

Biztosító felé számlát adok!

Pillangó szalon
Kéz- és lábápolás, mûköröm építés, hennafestés

Káló Ibojka
Idõpont egyeztetés: 06-20-462-1233

Szatymaz, Dózsa Gy. u. 49.
Szolgáltatóház
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Dankó Pista Mûvelõdési Ház és Könyvtár

Kerámia-
foglalkozás- koron-
golás
Minden csütörtök
1400-1700 óráig
Vezeti: Veréb Judit

Hastánc tanfolyam
Péntek 1800

Vezeti: Simon Renáta

Kórus próba
Minden hétfõ,
csütörtök 1800

Vezeti:Kónya Géza

Kondi terem
Hétfõtõl péntekig 
730-1900

Pilates
Minden kedden  és
csütörtökön 1830-1930

Vezeti: Csanádi Anita Mária

JÓGA-TANFOLYAM
Hétfõn 1700 órától
Vezeti: Csanádi Anita
Mária

"SZATYMAZÉRT ALAPITVÁNY"
adószáma: 18456420-l-06

"SZATYMAZ KÖZSÉG TERÜLETÉN ÉLÕ IDÕS
EMBEREK GONDOZÁSÁÉRT "

adószáma: 18452213-l-06
A MI ÓVODÁNKÉRT 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
TELEHÁZAT  ÜZEMELTETÕ, FEHÉRTÓI

GAZDAKÉPZÕ ÉS INNOVÁCIÓS ALAPÍTVÁNY:
adószáma: 18454404-1-06

Egy százalék
SZATYMAZ KÖZSÉGBEN MÛKÖDÕ ALAPÍTVÁNYOK KÖZLEMÉNYE
Tisztelt adózók! Önök ez évben is dönthetnek személyi jövedelemadójuk egy százalékának közhasznú felajánlásáról.

Az alábbiakban közöljük az alapítványok  ADÓSZÁMÁT.

Régen látott nagy létszámú közönség
tisztelte meg házunkat az április 17-
én megrendezett hagyományos
"SZOMSZÉDOLÓ" alkalmából.
Ezúttal Zákányszék község
mûvészeti csoportjai vendégeskedtek
színpadunkon.
A mûsorszámok elõtt rövid, de
udvarias megnyitó keretében
üdvözölték a községek vezetõi
egymást. A kölcsönös udvariassági
formulák után kezdetét vette az
elõadás.
A mintegy 14 igen színvonalas mû-
sorszám magába foglalta a legfiata-
labb óvodás korú kicsik elõadásától
kezdve, a mûvészeti iskolások zene
és tánc elõadásán keresztül, a

nyugdíjasokból álló népdalkör pro-
dukcióját. A nagy létszámú, (páran
még az ajtóban is álltak) nézõközön-
ség minden produkciót vastapssal ju-
talmazott. A kitûnõen összeállított és
színvonalas mûsorszámok pergõen
követték egymást, megállás nélkül
több mint két órán át.
Az amatõr mûvészek, és a közönség

az elõadás után, gazdagon terített
svédasztalos büfénél csillapíthatták
ilyen irányú éhüket és szomjukat.

B Tamás 

Szomszédoló a zákányszékiekkel

Óvodai hírek
Április 17-én "Virágos Óvoda" jel-
szóval, virágosítást hirdettünk meg
az óvodánkban.
Nagyon sok szülõ támogatta az ötle-
tünket. Voltak akik virágpalántákat
ajánlottak fel, de nagyon sokan el is
jöttek szombat délelõtt és segítettek
az ültetésben. A gyerekek is kivették
részüket a kertészkedésbõl,hiszen õk
öntözték lelkesen az elültetett virágo-
kat. Ezúton szeretnénk megköszönni
mindenkinek a segítõ munkáját, és a
virágok felajánlását. Hála a segít-
ségnek, nagyon szép lett az óvoda

udvara.
2010. április 23-án elsõ alkalommal
hirdettük, és rendeztük meg a Sze-
ged és Kistérség Óvodái között a
"Dalos Pacsirta" dalversenyt. Két
dallal indulhattak a résztvevõk, az
egyiket az év közben tanult dalok
közül választották, a másik pedig
szabadon választott dal lehetett.
Sándorfalváról és Deszkrõl neveztek
be nagyon tehetséges, ügyes gyere-
kek. Kicsit lámpalázasak voltak de
gyönyörû hangjuk, és elõadásmódjuk
ellensúlyozta az izgalmakat. Szeret-

nénk ebbõl a kezdeményezésbõl ha-
gyományt teremteni a következõ é-
vekben. Május elsõ felében minden
csoport megünnepli az anyukákat, és
a nagymamákat. Nagy szeretettel és
lelkesedéssel készülnek a gyerekek
az elõadásra.
Május 15-re óvodánkban családi ki-
rándulást szervezünk Budapestre. Az
Állatkert és a Tropicarium közül vá-
laszthatnak a résztvevõk. Vonattal
fogunk utazni, indulás a szatymazi
vasútállomásról reggel 700 órakor.
Május hónap egyébként is bõvelke-
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Iskolánk hírei
A Kistérség április közepén, Szege-
den rendezte meg a helyesírási ver-
senyt.
Tanulóink ügyesen szerepeltek ezen
az "új köntösbe" öltöztetett rendez-
vényen. Ugyanis, a helyesírás mel-
lett legalább olyan fontos volt a szö-
vegértés és a logikus gondolkodás is.
Legügyesebben szerepelt Prágai Bí-
borka 3.b (felkészítõje: Kasza Ág-
nes), aki 4. helyezést ért el, Maróti
Nikolett 2.a (felkészítõje: Völgyesi-
Sándor Gabriella) és Kabai Dalma
3.b (felkészítõje: Kasza Ágnes) pe-
dig 5. helyezettek lettek.
További versenyzõk, akikre még
büszkék vagyunk: Kovács Balázs
2.b, Kura Domonkos 2.b (felkészí-
tõjük: Dékányné dr. Balogh Andre-
a), Kõhegyi Réka 3.a (felkészítõje:
Csillagvári Gusztávné), Dani András
4.a, Dahmane Sarra 4.b (felkészí-
tõjük: Veres Tiborné).
Versíró pályázat
Április hónapban igen sok tanulónk
megfordult városi, térségi és megyei
versenyeken. Szép számmal szület-
tek említésre méltó eredmények.
Április 11-re, a költészet napjára hir-
detett versíró pályázatot a Weöres
Sándor iskola. Iskolánkat arany, ezüst
és bronz minõsítéssel jutalmazták.
Arany minõsítést Dékány László 7.a
osztályos tanuló kapott, versének
címe: Magyar kutyafajták
Ezüst minõsítést a következõ tanulók
kaptak: Balogh Dzsennifer 5.a
Toldi Péter 5.a
Kiss Nóra 5.a
Kovács Kitti 5.a
Bronz minõsítésben részesültek:
Tóth Szilvia 7.a
Becsei Laura 8.b
Koza Andrea 8.b
Szabó Renáta 8.b
Pataki Alexandra 5.a
Várostörténeti vetélkedõ
Április 16-án volt a Pécs-Szeged vá-
rostörténeti vetélkedõ döntõje Pé-
csett. Tõlünk 3 csapat indult 5.,7. és
8. osztályból. A versenyt a szegedi
Somogyi könyvtár szervezte. Bor-
zasztóan örültünk, amikor az elsõ
helyezést elhozhattuk abból a gyö-

nyörû városból. A gyõztes csapat
neve: Barackvirágok-tagjai:
Kreiniker Bernadett 7.a
Miskolczi Krisztina 7.a
Náczi Edit 7.a
Nacsa Sarolta 7.a
Szûcs Zita 7.a
Szavalóverseny
Ugyanezen a napon rendezték meg
Üllésen a Fontos Sándor Napok ke-
retén belül a szavalóversenyt. Varga
Dorottya 6.b és Szabó Renáta 8.b
osztályos tanulók indultak a megmé-
rettetésen. Az ezt követõ megyei
versenyt Szentesen rendezték, ahol
az elsõ helyezést elért Varga Do-
rottya indulhatott.
Helyesírási verseny
Április 17-én került sor a Simonyi
Zsigmond helyesírási verseny me-
gyei döntõjére Szegeden. Az iskolát
két tanuló képviselte, Szabó Vivien a
6.b-bõl és Koch Laura az 5.a-ból.
Mindketten 6. helyezést értek el.
Területi versmondóverseny
Iskolánk elsõ, második és harmadik
osztályos tanulói a helyi selejtezõ u-
tán a szegedi Sólyom Utcai Általános
Iskolában területi versmondó verse-
nyen vettek részt 2010. március 31-
én
I. helyezést ért el Szûcs Nóra és to-
vábbjutott a megyei versenyre.
Felkészítõ: Csillagvári Gusztávné
III. helyezést ért el Kopasz Fanni.
Felkészítõ: Kasza Ágnes
Szépen teljesített az 1. osztályos Kiss
Laura és a 2. osztályos Toldi Brigitta
is.
Felkészítõk: Nikolényi Miklósné és
Völgyesi-Sándor Gabriella.
A megyei versenyt Szentesen ren-
dezték meg április 20-án. Szûcs Nó-
ra (3.a) 28 versenyzõ közül a 6. he-
lyezést érte el. Ez nagyon szép ered-
mény.
Gratulálunk a versenyzõknek és a
felkészítõknek.
Természetismereti verseny
Iskolánk csapata évek óta rész vesz a
Csizmazia György Komplex Termé-
szetismereti versenyen, ahol tanuló-

ink IV. helyezést értek el. A ver-
seny helyszíne a Nagy Sziksóstó
volt, itt megismerkedtünk a biva-
lyokkal, ezen kívül madarakat,
kétéltûeket és hüllõket figyeltünk
meg, a versenyzõk velük kapcsolatos
feladatokat oldottak meg.
Csapattagok:
Kalmár Fanni 6.b
Bárkányi Flóra 6.b
Kõhegyi Ágnes 6.a
Szána Szabina 6.a
Kerékpáros verseny
2010. március 30-án iskolánkból 4
tanuló, Mendebaba Szásá 6.a, Ár-
pási Róbert 6.a, Barna András 5.b,
Balogh Antal 5.b vett részt a
Kossuth Lajos Iskola által szervezett
Szegedi Kistérségi Kerékpáros ver-
senyen ahol III.helyezést értek el. A
verseny elméleti és gyakorlati (ke-
rékpáros ügyességi) feladatot tartal-
mazott.
Elsõsegélynyújtó verseny
A Magyar Vöröskereszt által szer-
vezett Országos Elsõsegélynyújtó
Verseny területi fordulóján iskolánk
csapata VI. helyezést ért el.
Tanulóinknak elsõsegélynyújtó és a
Vöröskereszt történetérõl szóló fela-
datlapot kellett megoldani. Ezután a
verseny 4 szituációs helyszínen zaj-
lott, itt gyakorlati feladatot kellett
megoldani szakszerû ellátással. (bor-
datörés, ütõeres vérzés, újraélesztés
ambubabán, koponyaalapi törés, vá-
gási sérülés, savmérgezés)
Csapattagok:
Kis Ágnes 8.a
Kucsera Zsófia 8.b
Szabó Renáta 8.b
Miskolci Krisztina 7.a
Szûcs Zita 7.a
Köszönjük Kis Csabánénak, hogy
segítette a csapatot a felkészülésben!
ÖKO vetélkedõ
A szõregi iskola által szervezett já-
tékos ÖKO vetélkedõn iskolánk csa-
pata IV.helyzést ért el.
Csapattagok:
Kalmár Fanni 6.b
Antman Medelent 7.b
Nyári Vivien 7.b

dik a kirándulásokban.
Szintén vonatos kirándulást tervez-
nek a Mackó, és Mókus csoportos ó-
vónénik Szegedre. A Méhecske cso-
portosok a Játszóházban fognak
eltölteni egy délelõttöt, a Süni cso-
port pedig Sziksósra készül.
A Mackó csoport még Ópusztaszerre
az emlékparkba is el szeretne menni.
A gyermeknapot május 28-ra tervez-
tük. Sok érdekes program lesz a gye-
rekeknek meg a velük játszó szü-
lõknek.
Mozgásos játékok, kézmûves foglal-
kozás, ugrálóvár, arcfestés várja a

kis ünnepelteket. Ebédrõl a vállalko-
zó kedvû szülõk fognak gondoskod-
ni. Délután 1430-tól a Talent stúdiós
fiatalok fogják a gyermekeinket szó-
rakoztatni. Kérjük az óvodás szülõ-
ket, hogy aki részt szeretne venni az
egész napos rendezvényünkön, má-
jus 21-ig jelezzék ezt az óvónénik fe-
lé. A községi repülõnap május 30-án
lesz a reptéren. Az óvónénik ez alka-
lommal is kézmûves foglalkozással
várják a résztvevõ gyermekeket.
Az iskolába készülõ nagycsoportosa-
inkkal szeretnénk ellátogatni a mos-
tani elsõ osztályosokhoz, hogy egy

kis betekintést kapjanak az iskolás é-
letbõl. Kíváncsiak mennyi mindent
tanultak, ügyesedtek a volt csoport-
társaik egy év alatt az iskolában.
Az évzáró ünnepségünkre és a bal-
lagásra június 5-én kerül sor. A Mé-
hecske csoport fogja kezdeni az ün-
nepséget 830-kor. A Mókus csoport
folytatja a sort 900-kor.A Sünik 930

kor kerülnek sorra, majd a Mackó
csoport 1000-tól lesz látható.
1100-kor kezdõdik a ballagás, ahol
az iskolába menõ nagycsoportosok
elbúcsúznak a pajtásaiktól és az
óvodától.
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Mozgáskorlátozottak Szatymazi Egyesülete közlendõi

Szûcs Eszter 7.b
Természetismereti vetélkedõ
A Dóci Katolikus Általános Iskola
által szervezett Dr.Beretzk Péter ve-
télkedõn iskolánk "kicsi fecskék"
csapata IV. helyezést ért el. A ver-
senyre több oldalas feladatlappal,
Noé bárkájának elkészítésével és egy
hozzá kapcsolódó verssel neveztünk.

A helyszínen több állomás volt, sze-
repelt többek között növényfelisme-
rés, madármegfigyelés, gombahatá-
rozás és feladat megoldás.
Csapattagok:
Ács Eszter8.b
Balogh Viktória 8.b
Barta Nikolett 8.b
Rajzverseny

2010. április 16-án Területi Rajz-
versenyen vettünk részt Üllésen, a
Fontos Sándor festõrõl elnevezett
emléknapok alkalmából.
A versenyen Nyeste Borbála (2.a),
Kolozsvári Zita (7.b), Kónya Andre-
a (7.b)és Bozsics Bettina (5.a) vettek
részt, valamint Balogh Dzsennifer
(5.a), aki versillusztráció kategóri-
ában I. helyezett lett.

NYUGDIJAS EGYESÜLET KÖZLEMÉNYE:
A soron következõ hó végi összejövetelünket május 26-án szerdán tartjuk délután 6 órai kezdettel. Várom tagtársaimat.

Rácz István elnök

Május elsõ vasárnapja az Édesanyák
Napja! Az év legszebb ünnepe,
milyen jó is lenne minden nap így
lehetne, nem csak ezen egy napon!
Mindenkinek van Édesanyja, akit
felkeres, sajnos sok van, aki már
csak a temetõben emlékezhet meg
róla! Ezzel a pár soros idézettel kö-
szöntök minden kedves jó Édesa-
nyát, Nagymamát és Dédikét, hogy
legyenek még nagyon sokáig közöt-
tünk, jó egészségben!
" Ha van anyád, oh áldd a sorsodat,
Szeresd és lesd minden szavát,
Mert egy életet kaptál,
És egy édesanyát!"
Egyesületünk márciusban 12. alka-
lommal rendezte meg a 100 éves Fo-
gadóban tartott jótékonysági nõnapi
rendezvényét, amely soha még ekko-
ra sikert nem aratott! Kothencz La-
jos a Fásy mulató sztárja volt a Fõ-
védnöke és igazi nõnapi meglepetés
volt, amit sem a szervezõ, sem a
vendégek nem sejtettek, hogy, Fásy
Ádám leányával Zsülikével és felesé-
gével csatlakozik a mûsorhoz, hogy
jelenlétükkel emelje az est fényét!
Igazi meglepetés volt mindannyiónk
számára és Kothencz Lajossal több

mint 2 órás mûsort adtak! A ferge-
teges jó hangulat, melyrõl aztán Õze
Imre gondoskodott, valóban " kivilá-
gos virradatig" tartott, mint Kot-
hencz Lajos énekelte! Ezúton mon-
dunk köszönetet a 100 éves Fogadó-
nak, Ocskó Miklósnak és személy-
zetének, hogy mindent elkövettek,
hogy gördülékenyen és emelt szinten
teljen az este! Köszönjük Miklós
hozzájárulásodat! Köszönet Vincze
Lászlónak, Dékányné dr. Balogh
Andreának, Széll József és családjá-
nak, Encián BT-nek, Bérczy Bélá-
nak, Gajdacsi Juditnak a rendezvény
támogatásáért!
Egyesületünk márciusban tartotta
Évzáró beszámoló közgyûlését. Két
vezetõségi tag lemondott, elõrehala-
dott koruk miatt és egészségi álla-
potukra tekintettel! Ezúton is köszö-
nöm Gera Istvánnénak, Szász János-
nénak több éves, áldozatos munká-
ját, jó egészséget és rájuk is tovább-
ra is számítunk! Sajnos gazdasági
vezetõnktõl is egy idõre meg kellett
válnunk, Becker Jánosné családi é-
letében, férje elvesztése miatt nem
tudja végezni feladatát, kérte felmen-
tését! Juliska bízunk benne mielõbb
összeszedi magát és tovább segíti

munkánkat, anyáskodik felettünk!
Neki is jó egészséget! Az EB Elnöke
és tagja Kovács Lajos és Fûz Ferenc
is lemondott családi és egészségügyi
problémák miatt! Köszönjük eddigi
munkájukat, és jó egészséget kívá-
nunk nekik! Felhívjuk tagjaink fi-
gyelmét, aki még nem fizette be tag-
díját, mielõbb szíveskedjen befizetni
a fogadó órán, tagsági igazolványát
hozza magával! Akinek orthopéd
szakorvosra van szüksége, vagy gyó-
gyászati segédeszközre, bárki jelent-
kezhet, nincs tagsághoz kötve, hív-
jon elõre a 06-20-235-70-26 számon,
májusban megrendezzük! Elõre hív-
janak! Köszönet Szúnyogh Istvánnak
a gyönyörû virágokért amit a köz-
gyûlésre adott!
Rendezvényeink: máj. 15-én du. 13
óra (szombat) Édesanyák köszön-
tése. Zenél Õze Imre.
Máj: 29.én 13 órától : Gyermeknap-
szalonnasütéssel!
Jún: 5-én d.u. 13 órától : Mindenki
Névnapja! Zenél Õze Imre
Számítunk megjelenésetekre feltétlenül!

Gera Anna 
Elnök

Svédasztal
Pacal mentaszósszal 2.
"Hull a hó, hull a hó mesebeli álom,
Télapó zúzmarát fújdogál az ágon
A kis nyúl didereg, megbújik a földön
Nem baj, ha hideg van, csak vadász ne
jöjjön."
Látszólag semmi hiba nincs ebben a
kis zöngeményben, pedig van! Még-
pedig az, hogy a nyúlnak választania
kell két rossz közül. Persze, hogy hi-
deg van, és ez rossz, de lehetne

rosszabb is, ha jönne a vadász. A
versike azt a tipikus magyar mentali-
tást sugallja, hogy ha választanunk
kell, akkor két rossz közül a kevés-
bé rosszat választjuk. Nem a jót,
vagy a jobbat, hanem a rossz és a
rosszabb közül a kevésbé rosszat. Ez
a magyar optimizmus alapja. Hogy
lehetne rosszabb is. Értik, nem az,
hogy lehetne jobb is, nem, hanem
az, hogy lehetne rosszabb is. Ez a
fajta pesszimizmus genetikailag kó-

dolva van a magyarban. Nem csodál-
kozom ezek után, hogy a magyar az
egyik legborúlátóbb nép a világon.
Nekünk minden alma kukacos, min-
den zsák krumpliban vannak rothadt
szemek, csak némelyikben kevesebb.
És rossz szokásunkhoz híven mindig
a kevésbé rosszat választjuk.
Mert választanunk kell, és mi válasz-
tunk, választottunk.
És megint kukacos az alma.

Szilágyi Károly
Szép Lábak
Legyünk õszinték! A nyári napsütés
jótékony hatásai mellett azért le is
strapálja a külsõnket.
Bõrünk dehidratált lesz, hajunk töre-
dezik, fénytelenné válik. A lábunk is
megviselt, sarkunk kiszárad, a kör-
mök töredeznek. Sajnos keveset tö-
rõdünk vele. Ne tegyük!
A szép nõi lábak mágnesként vonz-

zák a férfi tekinteteket. Ugyanakkor
az ápolt férfilábak az igényességrõl
gyõzik meg a nõket. Tegyük rendbe
lábainkat. Pedikûröztessünk, kene-
gessük, hidratáljuk a talp bõrét és a
körmöket. Próbálja ki, felemelõen
megkönnyebbülõ érzés.
Immár lekerülnek a zárt cipõk, elõ-
vesszük a szandálokat és papucsokat.
A kivillanó körmöket dekorálhatjuk

színes fényes lakkokkal, lábköröm-
zselével ami nagyon szép fényes és
tartós. Mintázhatjuk mintafestéssel,
matricával, strasszokkal, swarovski
kristályokkal, porcelán virágokkal.
Hennafestéssel dekorálhatjuk lábfe-
jünket, bokánkat, vádlinkat, vagy
akár az egész lábszárat. Tegye szeb-
bé lábait!

Káló Ibojka
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Nem érdekel…..
Nem érdekel, hogy mibõl élsz. 
Azt akarom tudni, hogy mire vágysz, és
hogy mersz-e találkozni szíved vá-
gyakozásával. 
Nem érdekel, hogy hány éves vagy. 
Azt akarom tudni, hogy megkockázta-
tod-e, hogy hülyének néznek a szerelmed
miatt, az álmaidért vagy azért a ka-
landért, hogy igazán élj. 
Nem érdekel, hogy milyen bolygóid áll-
nak együtt a Holddal. 
Azt akarom tudni, hogy megérintetted-e
szomorúságod középpontját, hogy sebet
ejtett-e már valaha rajtad árulás az élet-
ben, és hogy további fájdalmaktól való
félelmedben visszahúzódtál-e már. 
Azt akarom tudni, hogy együtt tudsz-e
lenni a fájdalommal, az enyémmel vagy
a tiéddel, hogy vadul tudsz-e táncolni és
hagyni, hogy az extázis megtöltsön az
ujjad hegyéig anélkül, hogy óvatosságra
intenél, vagy arra, hogy legyünk rea-
listák, vagy emlékezzünk az emberi lét
korlátaira. 
Nem érdekel, hogy a történet, amit me-
sélsz igaz-e. 

Azt akarom tudni, hogy tudsz-e csalódást
okozni valakinek, hogy igaz legyél ön-
magadhoz, hogy el tudod-e viselni az
árulás vádját azért, hogy ne áruld el saját
lelkedet. 
Azt akarom tudni, hogy látod-e a szépet,
még akkor is, ha az nem mindennap
szép, és hogy Isten jelenlétébõl ered-e az
életed. 
Azt akarom tudni, hogy együtt tudsz-e
élni a kudarccal, az enyémmel vagy a
tieddel, és mégis megállni a tó partján és
azt kiáltani az ezüst Holdnak, hogy
"Igen!" 
Nem érdekel, hogy hol élsz, vagy hogy
mennyit keresel. 
Azt akarom tudni, hogy fel tudsz-e kelni
egy szomorúsággal és kétségbeeséssel
teli éjszaka után, fáradtan és csontjaidig
összetörten és ellátni a gyerekeket? 
Nem érdekel, hogy ki vagy, és hogy
jutottál ide. 
Azt akarom tudni, hogy állsz-e velem a
tûz középpontjában anélkül, hogy visz-
szariadnál. 
Nem érdekel, hogy hol, mit és kivel ta-
nultál. 
Azt akarom tudni, hogy mi tart meg
belülrõl, amikor minden egyéb már
összeomlott. 
Azt akarom tudni, hogy tudsz-e egyedül
lenni saját magaddal, és, hogy igazán
szeretsz-e magaddal lenni az üres pil-
lanatokban. 
(Oriah Hegyi Álmodó öreg indián
szavai)

"Az utakat sokáig nem érti meg az
ember. Csak lépdel az utakon és
másra gondol. Néha széles az egyik
út, aszfaltos, néha rögös, barázdás,

meredek. Az utakat sokáig csak al-
kalomnak tekintjük, lehetõségnek,
melynek segítségével elmehetünk a
hivatalba vagy kedvesünkhöz vagy a
rikkantó tavaszi erdõbe.
Egy napon megtudjuk, hogy az utak-
nak értelmük van: elvezetnek vala-
hová. Nemcsak mi haladunk az uta-
kon, az utak is haladnak velünk. Az
utaknak céljuk van. Minden út ösz-
szefut végül egyetlen közös célban.
S akkor megállunk és csodálkozunk,
tátott szájjal bámészkodunk, csodál-
juk azt a rejtelmes rendet a sok út
szövevényében, csodáljuk a sugáru-
tak, országutak és ösvények sokasá-
gát, melyeken áthaladva végül elju-
tottunk ugyanahhoz a célhoz. Igen,
az utaknak értelmük van. De ezt
csak az utolsó pillanatban értjük
meg, közvetlenül a cél elõtt." 

(Márai Sándor)

"Semmi nem érkezik idejében, sem-
mit nem ad az élet akkor, amikor
felkészültünk reá. Sokáig fáj ez a
rendetlenség, ez a késés. Azt hisz-
szük, játszik velünk valaki. De egy
napon észrevesszük, hogy csodálatos
rend és rendszer volt mindenben …
Két ember nem találkozhat egy nap-
pal sem elõbb, csak amikor megér-
tek e találkozásra … Megértek, nem
éppen hajlamaikkal vagy szeszélye-
ikkel, hanem belülrõl, valamilyen ki-
védhetetlen csillagászati törvény pa-
rancsa szerint, ahogy az égitestek ta-
lálkoznak a végtelen térben és idõ-
ben, hajszálnyi pontossággal, ugyan-
abban a másodpercben, amely az õ
másodpercük az évmilliárdok és a tér
végtelenségei között." 

(Márai Sándor)

EGYSZERVOLT…
Volt egyszer egy sátor...(1984 nyara)
A recept egyszerû: Végy két barátot.
Legyenek úgy 23-24 évesek, /annyi
eszük is van/ hozzájuk egy- egy ba-
rátnõt, adj nekik egy jó karban lévõ
1500-as Ladát.  Pácold meg õket egy
jó nagy adag határtalan optimizmus-
sal, és ízlés szerint fûszerezed egy
olyan nyár hangulatával, amilyen
nyarak csak régen voltak, és ma már
ilyet nem kapni…
Gyönyörû, kékben és aranyban fény-
lõ augusztus, érett, csodálatos gond-
talan nyár. Szinte tapintható, ahogy
doromboló lustasággal elnyújtózko-
dik az év közepén... még most, utol-
jára, céda módra felkínálja magát az
üdülni vágyóknak… utoljára, mielõtt
a csúnya, iskolaszagú szeptember
bezörgetne...
A döntés gyorsan megszületett: el-
megyünk egy hétre nyaralni.
- Ellenvetés? -nincs!
- Hova?... hát hova menne egy alföl-
di ember?- a hegyekbe!
- Jó, ..Jó.. de ott hova?
- A sástói campingbe!
- Ez kész! Erre kár több szót vesz-
tegetni, péntek reggel indulunk!

- Ja! sátor van? 
- Van! Anyámék hozták két hete
cseszkóból, még fel sem volt állítva!
de ahol vették, a sportboltban, ez
volt a legdrágább, úgy hogy biztos
elférünk benne négyen!!!
Csütörtökön a lányok összeszedeget-
ték a szükséges ruhát, cipõt, töröl-
közõket, piperét stb.Mindenkinek
lett egy nagy sportszatyor. Meg egy
zsákba a bográcsot, meg még egy
szatyor a kajának, azután még egy az
edényeknek, egy másik kisebbe ke-
nyér, egy láda barack .../a szülõk
ragaszkodtak hozzá/ úgy volt, hogy
adnak dinnyét is, de mondtuk hogy
azt azé mégse, hiszen Hevesbe me-
gyünk...vagy mifene!? Majd megál-
lunk venni... aztán gázfõzõ tartalék-
palackkal, serpenyõ, ha rántottát a-
karnánk, kis bödön zsír, cipõs do-
bozba a fûszerek, leves porok, 30 to-
jás, ja és a pokrócok, hálózsákok.
Kedvenc kispárna, demizson bor.
Szódás szifon patronnal. Kemping-
asztal, kempingszék, gumimatrac, a
dugója megvan? Nincs? Majd fara-
gunk bodzából...
- Kártyát vigyünk?!
- Mé pont kártyát ne vinnénk?! 
Azután mindezekkel körbebástyáztuk
a Ladát... Az elsõ két óra, és három

kísérlet kudarcba fulladt. Teljesen
nyilvánvaló volt, hogy akkora Lada
nem létezik keleti relációban, ami
ennyi cuccot, plusz négy felnõtt /ám-
bár igen sovánka/ embert képes szét-
repedés nélkül befogadni. Megjegy-
zem, akkor még úriemberek voltunk,
és a hátsó ülést a lányok számára
szabadon akartuk hagyni. Újabb
másfél óra, és az ötödik próbálkozás
után a csomagtér-fedél már csak 10
cm-re volt a becsukódástól. A bará-
tom és én egymás kezét szorongat-
tuk, hiszen a gyõzelem az orrunk
elõtt volt. Ekkor lépett ki a lakásból
az egyik lány:
- Fiúk, a sátrat nem akarjátok beten-
ni? Az még itt van! Mondta, olyan
hangon, ahogy Lucifer kérdezheti a
fazékban rotyogó bûnösöket:
- Na, milyen? Ugye milyen jó me-
leg?
Egy pillanatra úgy tûnt, mintha egy
ostoba kis felhõcske takarná el a mi
gyönyörûséges napocskánkat…
- Semmi vész!- súgtam a barátom-
nak, ne lássák rajtunk az összeom-
lást... te csak folytasd, nyugiba,
majd én frankón hozom a sátrat...
Felléptem a teraszra és megláttam
három akkora zsákot, amelyek kü-
lön-külön is nagy tiszteletet paran-
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csoltak volna....
- Te Koma! melyik az? 
- Ugyan már! Hogyhogy melyik? -
Lépett oda mellém a barátom.
- Hááát ...gondolom mind a három.
Anyám azt mondta, jó nagy sátrat
vettek…
- És anyád azt elfelejtette mondani,
hogy mellécsomagoltak egy campin-
get is?! - kérdeztem viccesen.
-Á a francokat! Az egyikben a pony-
va, másikban a hálófülkék, har-
madikban a vasalat van...gondo-
lom...
- De te mintha azt mondtad volna,
hogy értesz hozzá, nem? - kérdezett
vissza.
- Értek hát! Én mindenhez értek!
/most jöttem rá így kb.20 év táv-
latából, hogy már akkor is milyen
nagy pofám volt…na mindegy/
Nem részletezem....azon a helyen,
ahol a lányoknak kellett volna ülni-
ük, annyi hely sem maradt, hogy egy
kismacska megpödörje a bajszát. De
a mi kis drágáink nem szóltak egy
szót sem! Sokatmondó arccal egy-
másra néztek, és hõsiesen beprése-
lõdtek hátra, és indulás...
Az utat nem részletezem. Hátulról
csak néha hallottunk furcsa nyöször-
géseket, azt hittük, leér a sárvédõ.
Ha leér, hát leér! 230 km. És már ott
is voltunk.
Amikor a camping portáján bejelent-
keztünk, a portás megkérdezte,
hogyha négyen vagyunk, akkor a
másik kettõ mikor jön?
- Milyen másik kettõ? Ember! Ott
ülnek hátul!
- Komolyan?
- Ja! 
- Rendben! A sátrat bárhol felver-
hetik, ahol csak jólesik, csak fél ház-
zal megyünk…- mondta a portás.
Körbenéztük a lehetõségeket, és egy
olyan helyet választottunk ami:
1. Közel van a WC-hez
2. Nem süt  rá egész nap a Nap.
3. Tehát félig egy fa alatt van.
4. De mégis csak legyen félreesõ he-
lyen, ne legyünk a szomszédok szá-
jában.
5. Deviszontha esne az esõ ne mos-
son el bennünket.
6. Ne legyen köves a talaj, mert nem
tudjuk leverni a cölöpöket./ mert
mint kiderült kalapácsot, azt nem
raktak el a lányok! Igen a lányok!
Má mert mért? Kinek kellett volna?
Megjegyzem a sástói campingnek e-
gyetlen olyan négyzetcentimétere
sincs, ahova le lehetne verni egy cö-
löpöt…öt centi termõtalaj, a többi
szikla!….Ezt most már tudom, akkor
nem tudtam… Na szóval megtaláltuk
az ideális helyet, ami minden kritéri-
umnak megfelelt. Felhõtlen, mond-
hatnám gyermekded boldogsággal
láttunk hozzá a sátor felállításának.
Én vezényeltem:
- A három zsákot tegyétek az akció-

rádiuszon kívül, ne legyen késõbb
útban!
-A kisasztalt a lányok nyomban állít-
sák fel, és keverjenek jégkockával,
szódával egy-egy fröccsöt!
- Késõbb kávét, meg ebédet, is fõz-
hetnek, de mindenekelõtt az asztal-
nak az italokkal, és a székeknek áll-
niuk kell, ez a honfoglalás!
Percek alatt letettük a névjegyünket a
távolról mélán bámészkodók elé.
Jöttünk, láttunk, gyõztünk! Már tíz
perc múlva látszott hogy itt nagy
dolgok vannak készülõben! A többi
"szegény hétköznapi" sátras körülöt-
tünk, csak döbbenettel vegyes ön-
sajnálattal figyelte, ahogyan a Zsigá-
ból elõkerül egy közepes vándor-
cirkuszra való felszerelés. És nem
beszélve arról, ahogy a munkálato-
kat halk vezényszavakkal irányítja
az emberiség valószínûleg egyik leg-
nagyobb stratégája. (én).
- Na komám!- mondtam - add ide a
sátor felállítási rajzát! Ott kell lennie
valamelyik zsákban! Keressétek elõ
a lányokkal….
- Nem kell keresni - mondta õ szo-
morúan.- Határozottan emlékszem
hogy tegnap az elõszoba asztalon
hagytam, mert meg akartam nézni….
- És megnézted?
- Nem!
- Na igyunk valamit…
Rezzenéstelen arccal kiöntöttük a há-
rom zsák tartalmát a földre… Ki-
gurítottuk a ponyvákat, szétnyitogat-
tuk, ami össze volt hajtva, és egy-
más mellé fektettük azt a 300 szál
csövet ami a sátor leendõ vázát al-
kotta… Gyakorlatilag nekem, mint a
világegyetem legnagyobb sátorverõ-
jének (mert ezt mondtam magamról)
halvány lila elképzelésem se volt ar-
ról, hogy mi fekszik elõttem a
földön…
- Te koma! biztos hogy anyádék ezt
vették sátornak?
- Igen! az biztos, hogy  anyámék ezt
vették! Mondta a barátom.
- Most megszólalt egy bátortalan
hangocska:
- Ugyan mennyi lehet itt egy faház
erre a pár napra?
Hiúságukban porig alázott, méltósá-
gukban meggyalázott férfitekintetek
fordultak a hang irányába…
- Már csak, úgy értem, arra az eset-
re, ha neadjisten, véletlenül, mond-
juk estig, nem tudnátok felállíta-
ni….suttogta maga elé Ancsa… Nem
válaszoltunk…. Óvatosan körbenéz-
tem. Úgy tûnt, most mintha több
kíváncsi ember ülne a sátrak elõtt,
mint egy fél órája… és nekem úgy
tûnt, mindenki bennünket néz! Han-
gosan csak ennyit mondtam: 
-NNNNNAA mielõtt földobnánk a
sátrat, igyunk egy JEGES! Fröcs-
csöt! (Abban biztos lehettem, hogy
nekik legalább jegük nincs)
A következõ logikát követtem: álta-
lános szabály az, hogy az összetarto-

zó csöveket valamilyen módon gyá-
rilag jelölik. Márpedig ha a vázat
sikerül összeszerkeszteni rajz nélkül,
utána a külsõ vásznat már csak rá
tudjuk húzni valahogy. Utána meg
eltûnünk a vizslató tekintetek elõl, és
a hálófülkéket vagy felakasztjuk éj-
szakára, vagy nem….Csak álljon
már a sátor. A saját sátrammal nem
lett volna baj, hiszen annak a csövei
belül rugóval voltak összekötve, ha
magam elé dobtam õket, már a leve-
gõben, összekapcsolódtak. Egy má-
sik típusnál csak vékony lánc van a
csövekben, de összecserélni azokat
se lehet. 
Ebben az esetben, azonban nem volt
semmilyen támpont. Harminc kiló
közel egyforma csõ, egyik végük
szûkítve, a másik bõvítve. Bármelyik
passzolt bármelyikkel. Nem tudtam
okoskodni! Tartozott még hozzá egy
nagy adag csomópont, három, négy,
ötágú, de mivel fogalmunk sem volt
a végleges alakról, ebbõl nem tud-
tunk kiindulni. 
Egy pár hevenyészett elképzelést ki-
próbáltunk. Összedugtunk találomra
néhány csövet, hátha kisül belõle va-
lami. Annyi mindenesetre már lát-
szott, hogy ha az összes csövet fel-
használjuk, akkor a zsigulival be tu-
dunk állni majd éjszakára…
Kb. másfél-két órát töltöttünk el e-
zekkel a próbálgatásokkal…Hol ilyen
sátorváz torzó, hol olyan csõszerke-
zet állt össze… A végleges megol-
dástól mindenesetre fényévekre vol-
tunk….
Az idõközben a campingbe érkezõ
többi vendég mindenesetre felfüg-
gesztette a saját kis szaros sátrának
felállítását, csak azért hogy több fi-
gyelmet szentelhessenek a miénknek.
Azt hittem felrobbanok… Itt szeren-
csétlenkedünk, két ilyen "sátormér-
nök" mint én meg a barátom, mert a
lányok nem rakták el a rajzot. A töb-
biek pedig már félhangosan fogadá-
sokat kötnek körülöttünk, hogy es-
tére vajon felállítjuk -e.
Gondolkozz…gondolkozz… kell len-
nie valami megoldásnak!
Ha az egyforma csöveket különve-
szem, akkor egész számmal osztható
darabnak kell kijönni…A magassága,
kb két méter, akkor, ha a csomópon-
tokat elosztom, igen, ez jónak néz
ki, ez lehet a gerinc, akkor ezek a lá-
bak, akkor ez meg ez az oldal….
igen…igen valami mindég kijött, de
valami meg kimaradt…
Fröccs!- attól majd megjönnek a jó
gondolatok… Még gondolkodni aka-
rok…Mégis…
- Nem azt monda anyád hogy ez elõ-
teres?- kérdezte az elõbbi bátortalan
hangocska gazdája.
MICSÓDAAAA???!!! Elõteres?! Hi-
szen akkor meg van! Meg van, hogy
miért nem jön ki soha szabályosra.
- És ezt mért csak most mondod!?
Te…Te…Te zseni! (eredetileg nem
ezt akartam mondani de, féltem hogy
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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

A MAYA KOZMETIKA TAVASZI AJÁNLATA
Vadonatúj szolárium csövek

- Botoxos, kaviáros és arany maszkok a ráncok ellen!
Azonnali, látványos hatás!

- Ultrahangos feltöltõ kezelések.
- Hajhullás, korpásodás hatékony kezelése, bal-

lagási és menyasszonyi sminkek!
SZÉPÜLJÖN, ÉS ÚJULJON MEG NÁLUNK!
Szeretettel várunk minden Kedves Hölgyet és Urat!

Bejelentkezés: 06-70-616-9335
Szolgáltatóház (Dózsa Gy. u. 49.)

Sport

pofán vág!) Elég az hozzá, miután
kezdett már sötétedni, és mindez-
idáig döntõ áttörést nem hajtottunk
végre, úgy döntöttem, végsõ roham-
ra vezényelem kis csapatomat. Pilla-
natok alatt újra szétszedtük a csöve-
ket, és most úgy rendszereztem,
hogy az elõtérre is kalkuláltam. Ma-
gyarán ez a sátor "L" alakú volt. Az
elõzõ de eddig hiábavaló tapasztala-
tok viszont most már annyit segítet-
tek, hogy most percek alatt állt a
váz. Kb 5x4 m plusz az elõtér 2x2m.
Gyönyörû! Szétnéztem. A közönség
a siker láttán kezdte elveszíteni ko-
rábbi érdeklõdését. Sebaj. Gyõztünk!
Csak fel kell dobni a ponyvát pikk,
pakk… 
Megfogtuk négyen a ponyva négy

sarkát, de csak azért hogy kiderül-
jön, a két és fél méter magas vázra
nem lehet feltenni a ponyvát. Ehhez
elõször minden oldalcsõbõl ki kell
venni egyet. Majd így ráhúzni, és ha
rajta van a ponyva, kell visszadug-
dosni a csöveket a teljes magasság-
hoz. Némán dolgoztunk még húsz
percet és tényleg állt a sátor…
A lányok másodpercek alatt bea-
kasztgatták a hálófülkéket, és ottho-
nossá varázsolták belülrõl a sátrat.
Mi a barátommal végre jogos büsz-
keséggel foglalhattunk helyet, a sá-
torgóliát elõtt…
Fröccs? Köszi, inkább egy kõbá-
nyai!!! Parancsolj kérlek, köszönöm
kérlek, gyújtsunk rá kérlek, rágyúj-
tottunk kérlek, és úgy fújtuk az ég

felé a füstöt mintha az egész világ a
miénk lett volna…Ekkor odajött egy
srác a szomszéd sátorból, mellesleg
õ végig hason fekve kukkolta a szen-
vedéseinket… Egyik lábáról a másik-
ra állt, pislogott, vakaródzott, majd
félénken azt mondta:
- Bocsánat, látom, nektek van sör-
nyitótok… is… kölcsönkérhetném a
sörnyitót?
- Persze, természetesen! És tudod
mit? Tartsd meg!
Ránézett a sörnyitóra, eltette, majd
kisvártatva elismerõen végignézett a
sátron és ennyit mondott:
- Jó ez a sátor…jó…jó nagy …és
elballagott.

Bérczi Tamás
Tartalékos sátormérnök, szakoktató.

Újabb judós sikerek!
ORSZÁGOS BAJNOKI
EZÜSTÉREM!
Április hónapban a már hagyomá-
nyosnak számító és igen nagy nem-
zetközi rangot kivívó Budapest Kupa
keretein belül rendezték a cselgán-
csozók U23-as korosztályának orszá-
gos bajnokságát, amelyen remek
szatymazi eredmények születtek. A
még junior korú Kónya Viktória a
nõi 48 kg-os súlycsoportban két re-
mek ippongyõzelemmel került a dön-
tõbe, ahol a kétszeres junior Európa-
bajnoki érmes, idén már U23-as ko-
rú Erdélyi Lilla várt rá. Viki négy
percen keresztül ûzte-hajtotta ellen-
felét, remekül kézben tartva a mér-
kõzést, ám ekkor elég volt egy pilla-
natnyi kihagyás, amit rutinos riválisa
kihasznált és a maga javára fordítot-
ta a mérkõzést. A férfiak 100 kg-os
súlycsoportjában a szintén elsõ éves
junior Miklós Balogh Ádám egész a
bronzmérkõzés lehetõségéig vere-
kedte magát, ott is végig vezetett,
ám az utolsó percben egy taktikai hi-

ba következtében ukrán ellenfele le-
szorította, így maradt az ötödik he-

lyezés.
A serdülõ korosztály küzdel-
meiben ugyancsak két verseny-
zõnk ért el szép eredményt.
Gábor Ádám a fiúk 45 kg-os
súlycsoportjában elsõ mérkõzé-
sét ugyan elveszítette egy uk-
rán versenyzõvel szemben, utá-
na azonban a vigaszágon szlo-
vák, magyar, orosz, ukrán és a
bronzéremért egy újabb ukrán
versenyzõt legyõzve állhatott a
dobogó harmadik fokára. 

55 kg-ban Kopasz Bence három ellen-
fél /közte a tavalyi serdülõ országos
bajnok/ legyõzésével került a legjobb
négy közé. A döntõbe jutásért bírói
döntéssel maradt alul egy román ver-
senyzõvel szemben, majd a harmadik
helyért egy ukrán fiú bizonyult jobb-
nak nála, így a dicséretes ötödik he-
lyen végzett. 
Április 10-én Pakson rendezték meg
a regionális diákolimpia küzdelmeit,
ahol versenyzõink az alábbi ered-
ményeket érék el:
Diák C korcsoport
Lányok
27 kg. 1. Kopasz Fanni
Fiúk
36 kg.: 3. Palotás Bálint
Diák B kcs.
Lányok
38 kg.: 3. Kónya Nikolett
Diák A kcs.
34 kg.: 1.Guba Levente
Serdülõ kcs.
45 kg.: 1. Gábor Ádám
55 kg.: 2. Kovács Ákos

3. Kopasz Bence
+81 kg.. 1. Nyima Tibor
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,
péntek 1600-1700.
Érdeklõdni Kovács Szabolcs /20-
555-0629/ edzõnél.
HAJRÁ SZATYMAZ!

Kónya Viktória /éremmel/

Gábor Ádám /jobbról a második/

NÉMETH MELINDA GYÓGYMASSZÕR
egészségmegörzõ gyógymasszázs, 

cellulitisz masszázs, 
köpölyözés, csokoládékrémes masszázs.

Hívásra házhoz is megyek, elõzetes
telefon egyeztetés után:

06/20-331-40-72
Bejelentkezés nélkül: 

hétfõnként 0800 - 2000-ig várom vendégeimet!
Szolgáltatóház (Dózsa Gy. u. 49.) Maya kozmetika
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Közérdekû információk

Orvosok rendelése:
Dr. Lengyel Dezsõ
(telefon: 283-130) 
Hétköznap: 800- 1100.
Szatymaz, Kossuth u. 6.
Egészségház: 
Szatymaz, Ady E. u. 32
Dr. Lengyel Andrea
(telefon: 283-101/13) 
Hétköznap: 800-1100. 
Csak rendelési idõben
hívható mobil telefon: 
06-20-214-15-45
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. 

Védõnõk fogadóideje:
Igazné Herkó Mária
tel: 283-101/15 
hétköznap 830-930

Szabó Szilvia
tel: 06-30/9696-203 
hétköznap 800-900

Csecsemõ- és gyermek
tanácsadás:
Szerdánként: 1200-1400.
Terhes tanácsadás:
Csütörtökönként: 1200-1400.
Fogorvosi rendelés:
Dr. Bandl Erzsébet (tel.:
283-101/12) 
Hétfõ, szerda: 1400-1900,
kedd (Iskola fogászat)
csütörtök: 830-1400, 
péntek: 830-1230

Gyógyszertár:
(tel.: 283-110) 
Hétköznap: 730-1530

Általános iskola
Szatmaz, Petõfi S. u. 6.
(tel:283-149)
Állatorvosi rendelés:
Dr. Martinek Vilmos 
(tel.: 06-30-9451-386)
Szatymaz, Rákóczi u. 50. 
Hétköznap: 800- 900, 

Állatorvosi ügyelet:
Május
15-16.:
Dr. Kunstár Pál
(66-30-488-0267)
22-23-24.:
Dr. Huszár Péter
(06-30/487-4030)
29-30.:
Dr. Sikter András
(06-20/936-4208
Június
5-6.:
Dr. Martinek Vilmos
(06-30/9451-386)
12-13.:
Dr. Sipos Attila
(06-30/487-8382)
19-20.:
Dr. Szigeti Gábor
(06-30/297-4435)

Polgármesteri Hivatal
Szatymaz, Kossuth u. 30.
(tel: 583-560) 
Ügyfélfogadás: 
Hétfõ, péntek: 800-1200, 
szerda: 800-1600. 

Polgármester:
Dr. Kormányos László 
tel.: 06/20-9571-128

Jegyzõ: Mákos Istvánné
telefonszám: 06-30-9670-850

Elsõfokú építési hatóság:
szerda: 800-1600, 
péntek: 800-1200

Rendõrség:
Szatymaz, Kossuth u. 30.
Andódi Tamás: 

06-20/209-5307
Csóti József:

06-20-209-5302
Polgárõrség:
Telefonszáma: 

06-30-6234-262
Falugazdász fogadóideje:
Halászné Ács Éva 
tel.: 583-520, 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.: 06-20-236-70-26
Tanya gondnokok:
Gubáné Kovács Szilvia 

tel.:06-20-533-5488
Rózsa Zoltán 

tel.: 06-20-260-0750

Karácsonyi Gergely 
tel.: 06-30-5000-532

Ökrös Péter 
tel.: 06-20-533-3673

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
Közvilágítási hiba bejelentés a:
mozesr@demasz.hu

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

Búcsúzunk tõlük
Becsei Mihály 
(IV.körzet 45.)

Béres Julianna Rozália 
(II. körzet 1976/16.)
Czinkota Istvánné 
(Kossuth u. 98.)
Csányi Antalné 

(III. körzet 203.)
Pap Lajos 

(Árpád u. 12.)

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
felnõtt 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 alat-
ti felnõtt ügyeleti rendelõben /bejárat a Szilágyi utca felõl/.

REDÕNY, SZÚNYOGHÁLÓ,
SZALAGFÜGGÖNY,

NAPELLENZÕ
Készítés, szerelés, javítás

Nagy Attila
gépész-üzemmérnök vállalkozó

Mobil:06/30/976-16-96
www.nagyarnyekolastechnika.hu

A volt CSOCSÓ SÖRÖZÕ és KOKTÉLBÁR
Teljes konyhai és vendégtéri berendezéssel!!!

Áron alul ELADÓ!!!
Melegkonyhás egységként üzemeltethetõ, a tetõtér lakásnak beépíthetõ.

Ára alku nélkül: 12.900.000 Ft.
Szatymaz Ady Endre u. 17

Tel.:06/70/38-23-140



Kedves szülõk!
Amennyiben szeretnék, hogy újszülöttjük fotója megjelenjen a "Mi Lapunkban", kérjük, értesítsék telefonon Szabó Szilvia védõnõt.

Telefonszámai: Tel.:06/30-21-28-442 vagy  06/30-96-96-203

Bakó Viktor János, 2010.04.06
Janzsó Zsuzsanna, Bakó János

Posta Dorina, 2010.04.19.
Galambos Anita, Posta Dávid

Tóth Gabriella, 2009.12.25.
Simonyik Ágnes, Tóth Péter

Török Rebeka, 2010.01.08.
Molnár Éva, Török Ferenc

Rózsás Szonja Zsuzsanna, 2010.03.01.
Dr. Hegedûs Melinda, Rózsás Viktor

Szécsi Attila, 2010.03.18.
Kopasz Éva Mária, Szécsi Ferenc

Szabó Benedek, 2010.01.10.
Lippai Orsolya, Szabó Gábor

Langó Dávid, 2010.04.18.
Rapcsányi Adrienn, Langó László

Gólyahír-Babaköszöntõ
Kívánunk, ez újonnan érkezett, cseppnyi szatymazi polgárainknak, hosszú, boldog életet!!!

A “VIRÁGOS ÓVODA” AKCIÓ RÉSZTVEVÕI

FELHÍVÁS
A kötelezõ veszettség elleni eboltás idõszaka megkezdõdött. A 06-30-9451-386-os telefonszámon egyeztetve helyszínre kiszállva
is lehetséges a beavatkozás elvégzése. A meghirdetett rendelési idõben bármikor fogadom az oltandó kutyusokat. E lehetõségeken
túl a következõ idõpontra rendes összevezetéses eboltást hirdetek meg:
2010. május 29-én (szombat) 1400- 1500, állatorvosi rendelõ.
Az akció gördülékeny lebonyolítása érdekében kérem a gazdikat, minél hamarabb éljenek a felajánlott lehetõségekkel.

Tisztelettel: Dr. Martinek Vilmos   körzeti állatorvos

Maróti Ramóna 2010.01.27
Kasza Adrienn, Maróti István


