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Köszöntjük a 2010 évfolyam ballagó nyolcadikosait!

A “vén” diákok osztályfõnökeikkel a 8. a.-ból és a 8. b.-bõl.
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Operettical

Maksa Zoltán
Tóth Vera
Sógorok

Utcabál a Minor együttessel
Lézer show
Bûvész show

GrimmBusz Színház gyermekmûsora
Animal Cannibals
Scatch élõ koncert

Részletes program a 3. oldalon.
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Elnézést kérünk olvasóinktól, az e-havi lapszámunkból anyagtorlódás miatt
cikkek, hirdetések és a babaköszöntõ kimaradt. A következõ számban pótoljuk.
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Helytörténet

Amikor Szatymaz község címerének
a bemutatására került sor, bizony so-
kan elcsodálkoztak azon, hogy vajon
mit jelképezhet az a rajta látható, a
hat aranyágú õszibarackfának tá-
masztott nyolcküllõs fekete kocsike-
rék? Ma már, a falu régmúltját
hellyel-közzel ismerve, jól tudjuk,
hogy a címerkészítõ különösen jó
érzékkel ragadta és jelölte meg e
szokatlan jellel, településünk egyik
évszázadokra visszanyúló fontos sze-
repét. Itt haladtak át azok a Sze-
gedrõl Pestnek vivõ kikerülhetetlen
utak, amelyeken fõleg õsszel, meg-
számlálhatatlan szekér vitte hosszú
sorban a szegedi terményeket. De i-
dõnként itt haladt át az Erdélybõl és
a Bánátból befutó, Szegeden össze-
gyûjtött áru is. A városból a hajdani
idõkben, a Tisza áradásakor különö-
sen nehéz volt kijutni. Ha a szatyma-
zi /illetve másként a pesti/ út nem
volt járható, ami általában minden
évben hosszabb-rövidebb idõre be-
következett, a szállítás szünetelt. Bi-
zony az 1700-as években volt olyan
idõ is, hogy másfél évig Szegedet,
még Szatymaz felõl is csak csónakon
lehetett megközelíteni. A Pestnek
tartó út Szatymazra érve három felé
szétágazott, ezek voltak, a nagy Pos-
ta, vagy Budai út, a Kis pesti út, va-
lamint a Balástyai út. Az évszáza-
dokon keresztül a hosszan tartó kez-
deti idõkben, az utak csak ki voltak
jelölve. A szállítás zömmel ökrök
húzta hatalmas szekereken történt.
Ezek a "jármos" állatok ugyan lass-
abban haladtak, mint a lovaskocsik,
de 10 nap alatt azért biztosan fel-
értek az áruval Pestre. A lovak által
húzott és a szekereknél jóval kisebb
mennyiségû terhet szállító kocsik u-
gyan gyorsabban felértek, de sokkal
bizonytalanabbak voltak, gyakran el-
akadtak. Az áruval megrakott szeke-
reket, de fõleg a vasalt, sóhordó,
kincstári szekereket, mindig 6 ökör
húzta, a kocsikat 6 ló. Az áruszállító
szekerek és lovaskocsik egy része
kereskedõk, kalmárok tulajdonát ké-
pezte, egyrésze a kincstáré volt, a

többit a szállítással foglalkozó na-
gyobb vállalkozók, vagy a szekere-
sek, terhesek, fuvarosok birtokolták.
Álljon itt annak a Vedres Istvánnak a
versbeszedett "vagyonnyilatkozatá-
ból" két sor 1799-bõl, aki mint tud-
juk a mai Postakocsi csárda épületét
is elkészíttette.
" Négyezer ökreim igás jármom húzzák,
Majd annyi lovaim az országot futják,."
Az idézett szövegbõl megállapítható,
hogy Vedres István is érdekelt volt
az áru- és személyszállításban. Jó
idõ esetén nem lehetett ritka, hogy
3000 szekér és kocsi is mozgott az
utakon, amelynek egyrésze Szatyma-
zon haladt át. Sok embernek adott
munkát a szállítás, az úton haladók
kiszolgálása. De munkát adott a Sze-
geden állomásozó katonaságnak is,
mert az értékesebb áruk szállításához
kiséretet kellett adniuk. Az utak nem
voltak biztonságosak. A szállítot áru
mennyiségének csökkenése, csak a
tiszai hajózás fellendülésével követ-
kezett be. A hajón való szállítás még
több idõt, legalább 1 hónapot vett
igénybe.
A teherforgalom mellett a személy-
forgalom is igénybe vette a kijelölt
utakat, amely lovon, vagy saját- e-
setleg bérelt kocsin bonyolódott. II.
József a "kalapos" király uralkodik
akkor, amikor Vedres István 21 éve-
sen hiteles földmérõi képesítést sze-
rez és a Város alkalmazza. 1786-ot
írnak akkor. A király mindenre ki-
terjedõ rendelkezésének megfelelõen
õ jelöli ki végleges helyét a Pestnek
tartó nagy Posta útnak. /Hamarosan
épít is oda egy megállót/. A pos-
takocsi embereket is szállít. Az igazi
személyforgalom azonban csak az
1830-as években indult be, amikor
Bach György és Auslönder Löbl az
Európában elterjedõben lévõ "gyors-
kocsi" posta vállalkozását megalapí-
totta. Kezdetben csak hetente 1
gyorskocsi vitte Szegedrõl - Pestre
az utasokat 9 forintért, de hamarosan
a szombat kivételével naponta indult
a járat. Váltott lovakkal 1 nap alatt

felért a delizsánsz, a személyszállító
postakocsi. A Szatymaz címerében
meghúzódó kocsikerék talán elsõsor-
ban erre a hajdani idõszakra utal.
1854-ben az állatok által húzott ko-
csikon és szekereken az áru- és a
személyszállítás, a vasút elkészülte
miatt, gyorsan megszûnt. Talán a
Szatymaz címerében látható kerék az
új technika áldozataira is emlékeztet-
nek. A korabeli idõkben a vasúti
megállókban és az átjárókban nagy
gondot fordítottak a közlekedõk biz-
tonságára. Szatymaz területén na-
ponta átfutó néhány vonatot a rég-
múltban még 4 leereszthetõ sorompó
vigyázta. Így is elõfordult, hogy az
ijedõsebb lovak a sorompóban kárt
tettek. Ma már a kisebb-nagyobb hi-
bával mûködõ fénysorompók állnak
a helyükön. A Jánosszállási megál-
lónál lévõ fénysorompó is naponta
önállósítja magát, a vonat érkezése,
vagy hiánya, különösebben nem za-
varja. A sorompót eregetõ régi "bak-
ter", Bozóki Mihály uram, ha élne,
bizonyára elcsodálkozna a mai kor-
szerû és biztonságos védelmen.

A címerben meghúzódó nyolcküllõs
kerékrõl az itt, néhány mondatban
elmesélt nagy átmenõ forgalom jut
az eszünkbe. Nem hagyhatjuk ki a-
zonban, hogy írásunk végén egy 105
éves fényképet be ne mutassunk. Az
itt látható képen is 8 küllõs a kerék,
de hogy szekér, vagy kocsi az iga-
vonókról el nem dönthetõ. Azóta
már a fogat utasa is régen a szaty-
mazi "dombban" pihen.

Pálmai József

A kerék a szatymazi címerben

F E L H Í V Á S
"Vis maior" eljárás menete a belvízkárok bejelentésében
Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a nagy-
mennyiségû csapadék következtében kialakult belvíz ha-
tására a termõterületekben bekövetkezett kárt (vis maiort)
szíveskedjenek a falugazdásznak bejelenteni. A bejelentésre
azért van szükség, mert az uniós, vagy nemzeti támogatás-
ban (területalapú támogatás, AKG, KAT, Natura 2000,
erdészeti támogatások, stb.) érintett területen csak, abban
az esetben történhet meg a maradéktalan kifizetés, ha a te-
rület használója a vis maior esetet hivatalunknak bejelen-
tette, mely alapján szemle jegyzõkönyvet, és hatósági bi-
zonyítványt állít ki a helyi falugazdász.
Az így elkészült dokumentumokat postai úton el kell juttat-
ni a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Csongrád
megyei Kirendeltsége címére (6720. Szeged, Római
krt.21.)

A dokumentumok postázása mellett a vis maior tényét az
egységes kérelemben elektronikus úton rögzíteni szükséges,
melyet az egységes kérelem feltöltéséhez hasonlóan a fa-
lugazdászok megtesznek Ön helyett.
Kárenyhítési támogatás
Azon termelõk, akik a Nemzeti Kárenyhítési rendszer-
ben regisztrálták magukat, és tárgyév június 30-ig be-
érkezõen a használt területeik után a biztosítás díját az
MVH által megadott bankszámla számra megfizetik,
kárenyhítési támogatásban részesülhetnek.
A kárt szenvedett területek bejelentését a káreseményt
követõ 10 napon belül kell a falugazdászokon keresztül
bejelenteni a Csongrád megyei MgSzH Földmûvelésügyi
Igazgatóságának.

Csongrád megyei MgSzH
Földmûvelésügyi Igazgatósága.



MEGHÍVÓ
Szatymaz Község Önkörmányzata Tisztelettel meghívja a község lakosságát egy közös

hétvégére, a 2010 július 10. 11.-én megrendezésre kerülõ

Õszibarack Fesztivál és Falunapokra 
Ízelítõ a két nap kínálatából:

2010/06. a Mi Lapunk 3

Önkormányzati közlemények

S z o m b a t
8

00
Játékos vetélkedõ fogatosok részére

1000 2010 évi Õszibarack Fesztivál és
Falunapok ünnepélyes megnyitója, kiál-
lítók bemutatása, díszpolgári cím
átadása.

1030 Szakmai fórum "Új agrárpolitika és
vidékfejlesztés lehetõségei" címmel

1300 Fogatos felvonulás
1500 Oklevelek átadása a fogatos felvonulás

résztvevõinek
1530 Hagyományõrzõ mûsor (népzene, nép-

dal, néptánc)
1730 Operettical (operett slágerek) 
1830 Maksa Zoltán
1930 Tóth Vera
2030 Sógorok (mulatós zene) 
2130 Utcabál a Minor együttessel
2200 és az est fénypontja SZATYMAZON

ELÕSZÖR: Lézer show

V A S Á R N A P
830 Ünnepi szentmise
900 Palacsinta party

1000 Bûvész Show
1100 A GrimmBusz Színház gyermekmûsora

Lovaskocsikázás
1530 Szegedi Erika
1630 Hazai Vizeken (helyi és környékbeli kul-

turális csoportok bemutatkozása)
1830 Animal Cannibals
1900 Skatch élõ koncert

A vendéglátásról a Postakocsi Csárda gondoskodik
Tisztelt Lakosok!
Szatymaz Község Képviselõ-testüle-
tének a díszpolgári cím adományozá-
sáról és a "Szatymaz Községért" ki-
tüntetés alapításáról és adományozá-
sáról szóló 16/2000. (IX.14.) KT.sz.
rendelete alapján a Képviselõ-testület
ebben az évben is adományozhat
díszpolgári címet és "Szatymaz Köz-
ségért" kitüntetést. 
Szatymaz Községért kitüntetést
az alábbi területeken adományozhat
a képviselõ-testület:
1. oktatás és kultúra,
2. sport és egészségfejlesztés, 

3. közszolgálat, 
4. településfejlesztés és környezetvédelem,
5. közélet.
A cím odaítélésnek feltétele, hogy az
arra jogosult tartósan kiemelkedõ
munkát végezzen az adott szakterü-
leten belül. 
A fenti területeken végzett munkáért
egy évben legfeljebb három személy
részesülhet ebben a kitüntetésben,
díszpolgári címet pedig egy személy
kaphat. 
Az adományozás feltételei:
- bárki tehet rá javaslatot,
- a képviselõk egynegyedének írás-

beli ajánlása szükséges,
- polgármesterhez kell benyújtani í-

rásban,
- a képviselõ-testület dönt az ado-

mányozásról,
- átadására ünnepélyes keretek kö-

zött a Falunapon kerül sor.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a
fentebb ismertetett rendeleti szabá-
lyozás alapján 2010. június 18-ig
nyújtsák be javaslataikat a Díszpol-
gári Címre, valamint "Szatymaz
Községért" kitüntetésre a Polgármes-
teri Hivatalba.
Szatymaz Község Önkormányzatának

Képviselõ-testülete

A két elõzõ lapszámban kezdtük el
az óvoda belsõ udvarában megépülõ
bölcsõde, valamint a mûvelõdési ház
és könyvtár õszi felújításával, bõví-
tésével kapcsolatos beruházások is-
mertetését. Most folytatjuk a már
megkezdett szatymazi nagyberuházá-
sokat ismertetõ tájékoztató közlését. 

- A Szociális Alapszolgáltató Köz-
pont akadálymentesítésére és bõvíté-
sére, valamint gépjármû beszerzésre
56.839.282 Ft támogatás igénylésére
került sor, a kapcsolódó önerõ

6.314.476  Ft. Errõl a projektrõl
2010 februárjában született meg a
végleges döntés, mely 500.000 Ft tá-
mogatáscsökkentéssel fogadta el az
eredeti elõirányzatot. Jelenleg a köz-
beszerzés elõkészítése, a kiviteli ter-
vek véglegesítése és a hozzájuk kap-
csolódó árazatlan kiviteli költségve-
tések elkészítése zajlik. Elképzelé-
sünk szerint a nyár folyamán a
munkákra sor kerülhet, és szeptem-
berre megtörténhet az átadás.

- Az SZKTT vállalta fel annak a pá-

lyázatnak a benyújtását, melyet az
Önkormányzati Minisztérium írt ki
2010. januárjában óvodák és általá-
nos iskolák infrastrukturális fejlesz-
tésére. A beruházás keretében a
Szatymazi Óvodában a "Pálmai-féle"
szolgálati lakás átalakításával két
újabb csoportszoba kerülne kialakí-
tásra. A beruházás összköltsége
24.955.000 Ft-ra lett beállítva,
melybõl az önerõ 4.991.000 Ft. A
március végén meghozott döntés ér-
telmében a község elnyerte az igé-
nyelt támogatást. A kivitelezés nyár
végén elkezdõdhet.

Tájékoztató a folyamatban lévõ beruházásokról

Tisztelt Lakosok!
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat a járványok és fertõzések megelõzése érdekében mindenki
figyelmét szeretné felhívni a megfelelõ fertõtlenítés fontosságára, illetve az élelmiszerek megfelelõ tisztítására.
Tájékoztató anyagot bocsátottak a rendelkezésünkre, melyet a www.szatymaz.hu honlapon, illetve a Polgármesteri
Hivatal hirdetõtábláján közzéteszünk, a Polgármesteri Hivatalban igény szerint másolatban rendelkezésre bocsátunk.
További tájékoztatókat érhetnek el a www.antsz.hu honlapon.
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FELHÍVÁS A PARLAGFÛ ELLENI VÉDEKEZÉSRE!

A belvízrõl!
Sokan mondták a napokban a helybeliek
közül, hogy mi csak ne szóljunk semmit
a belvizünkkel kapcsolatban, hiszen az
ország más részein sokkal drámaibb
helyzet van és több helyen egész falvak
kerültek víz alá. Kétségtelen, hogy a
2006-os viszonyokhoz képest, most nem
Szatymazon volt a környékben a legve-
szélyesebb a helyzet. A médiából is érte-
sülhettek róla, hogy Zákányszéken, Bor-
dányban, Domaszéken a tûzoltókat is se-
gítségül kellett hívni és idõlegesen ka-
tasztrófahelyzet alakult ki. Nálunk a
helyzet kezelhetõbb volt, és ez nagymér-
tékben annak is köszönhetõ, hogy már
tavasz óta folyamatosan mi is karbantar-
tottuk a fontosabb gyûjtõszakaszokon
lévõ átereszeket. Az volt a tapaszta-
latunk, hogy a legtöbb nagyon elhanya-
golt, eldugult állapotban volt.
Itt hívnám fel a figyelmet, hogy a vonat-
kozó helyi rendelet az ingatlanok mellet-
ti nyílt árkok és mûtárgyaik tisztántartá-
sát és gyommentesítését az ingatlan-tula-
jdonos kötelezettségei között sorolja fel.

Kétségtelen, hogy eddig ennek ellenõrzé-
se nem volt annyira kiemelt a község
közterületeinek felügyeleténél, a jövõben
azonban ennek betartatására sokkal na-
gyobb hangsúlyt fogunk fektetni.
A falunak a 2000-ben és 2006-ban már
megismert, lefolyástalan, veszélyeztetett
pontjain most is kellett védekeznünk, de
több új helyszínen is elkelt a segítség.
Átereszeket kellett átvágnunk és új csa-
tornaszakaszokat kellet kézi és gépi erõ-
vel kiásnunk. Elsõsorban ott szivattyúz-
tunk, ahol épületek illetve háziállatok
voltak veszélyben. Sokat segített a Sze-
gedi Tûzoltóságtól kapott 2 db nagyobb
teljesítményû átemelõ szivattyú, azonban
a legkritikusabb napokon nélkülözhetet-
len volt a lakosság segítsége is. Renge-
tegen siettek a közérdekû védekezésben
részt vevõk segítségére, akiknek zömét
az önkormányzat fizikai állománya és
közcélú munkásai adták. Köszönöm min-
dannyiuknak a túlórázást. Köszönet illeti
azokat, akik eszközzel és üzemanyaggal
segítették a munkát: Dékány Mihályék-
nak, Bihari Tibornak, Hegedûs Csabá-
nak és ifj. Veres Jánosnak. Köszönet a

Vízmû dolgozóinak, az Árpád és Ady
utcai lakosoknak, akik a Faszamár elõtti
védekezési munkákban jeleskedtek.
Sokan voltak, akik pedig csak egysz-
erûen védve saját és szomszédaik
értékeit, tették a dolgukat, nem kérve az
önkormányzat segítségét. 
Összegzésként elmondható, hogy az ön-
kormányzatnak még sok tennivalója van
a belvíz elvezetõ csatornák kialakítása és
a meglévõk átalakítása, a lakossággal e-
gyüttmûködve pedig azok folyamatos
karbantartása terén. Legalább ennyire
fontos a befogadók alkalmassá tétele a
nagy mennyiségû, lökésszerû csapadék
befogadására. A végsõ cél a teljes, kevés
karbantartást igénylõ, burkolt elvezetõ
rendszer kialakítása a belterület egészén.
Ehhez egy kis lépést már idén õsszel
meg fogunk tenni, amikor is mintegy 3,5
kilométer hosszban építünk ki zárt és
nyílt felszínû csatornát a belterületen pá-
lyázati forrásból. Fontos momentum le-
het továbbá a szennyvízcsatorna kiépíté-
se is, mely állandó kihatással lesz a talaj-
víz jövõbeni szintjére is.

polgármester

Tisztelt Lakosok!
Felhívjuk figyelmüket, hogy az élel-
miszerláncról és hatósági felügye-
letérõl szóló 2008. évi XLVI. tör-
vény 17.§ (4) bekezdése alapján a
"földhasználó köteles az adott év jú-
nius 30. napjáig az ingatlanon a par-
lagfû virágbimbójának kialakulását
megakadályozni, és ezt követõen ezt
az állapotot a vegetációs idõszak vé-
géig folyamatosan fenntartani." Ki-
fejezetten felhívjuk figyelmüket ar-

ra, hogy a hatósági intézkedéshez
sem a parlagfû virágzása, sem a vi-
rágbimbójának kialakulása nem
szükséges.
A parlagfû elleni védekezés alapve-
tõen a földhasználó kötelezettsége.
A hatóság feladata ezért csak a köz-
érdekû védekezés elrendelésére ter-
jed ki, valamint a szankciók alkal-
mazására.
A kötelezettség teljesítését helyszíni
ellenõrzések során vizsgáljuk. A

helyszíni ellenõrzést hivatalból vagy
bejelentés alapján, külterületen a
földhivatal, belterületen a jegyzõ
végzi. A helyszíni ellenõrzésrõl a
földhasználót elõzetesen értesíteni
nem kell.
Kérjük, hogy az allergiás megbete-
gedések valamint a hátrányos jogkö-
vetkezmények elkerülése érdekében
parlagfû-mentesítési kötelezettségé-
nek mindenki június 30. napjáig te-
gyen eleget.

Árpádot kísérték nemzeti fajtáink
Az Urál völgyétõl a leendõ hazáig.
Õk kilencen védték õseink vagyonát,
Majd késõbb, Mátyásék udvarát.

Komondor, a kutyáknak királya
Erõt, dicsõséget takar nagy fehér subája.
Tanyáknak, házaknak félelmetes õre,
S hazánknak máig egyik büszkesége.

Kuvasz, a kitartás és nemesség jelképe
Õ volt a hajdúk segítsége.
Hajtottak õk sokszor ménest és gulyát,
Pár hét alatt megjárták Bécsnek udvarát.

Puli, a legõsibb pásztor
Árpádékkal jött egyenest Ázsiából.
Évszázadok óta pásztor jó barátja,
S rendületlenül õrzi a nyájat.

Pumi, a kajla kis bohóc,
Munka közben belülrõl vadóc.
A kiskócos nagyon érti dolgát,
S éberen figyeli gazdáját.

Mudinak nevezik a nyájak rémét,
Minden kis zajra hegyezi a fülét.
Göndörkés bundája sok színben pompázik
Világostól sötét feketék árnyalatáig.

Magyar vizsla, a mindenes vadász
Jól végez mindent, apportot és hajtást.
Elõfordul sima- és drótszõrû változat
Bármilyen szõrben felhajtja a vadat.

Erdélyi kopó, a lovas vadászatok ebe,
Mátyásnak, Rákóczinak, Zrínyinek kedvence.
Erdélyben elterjedt a pannonkopó,
De akárhol nyugodtan tartható.

Magyar agár, a tökéletes vadász
Erõs, atletikus, nagyszerû futár.
Királyi palotában asztal alatt jártak
S kinn a mezõn serényen vadásztak.

A magyarfajták évszázadok óta
Hûségesen, bátran védik otthonunkat.
Elszántan, a gazdának élnek,
S ezzel minket boldoggá tesznek.

Dékány László
Magyar kutyafajták

NYUGDIJAS EGYESÜLET KÖZLEMÉNYE:
A mûvelõdési házban június 30-án szerdán, 18 órai kezdettel tartjuk szokásos hó végi tanácskozásunkat. A megbeszélés után
meghívjuk tagságunkat egy tányér bográcsos csülökpörköltre! Mindannyiótokat szeretettel várlak, a vezetõség nevében:

Rácz István elnök
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Dankó Pista Mûvelõdési Ház és Könyvtár

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

Hastánc tanfolyam
Kezdõ: Péntek 1730-1825

Haladó: Péntek 1830-1925

Vezeti: Csillagvári Csilla

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 1730 órától
Vezeti: Csanádi Anita
Mária

Folytatódnak mûvelõdési ház kör-
nyezetét érintõ térkialakítás egyre
látványosabb munkálatai.
Aki elsétál a környezõ utcákon, már
most meggyõzõdhet róla, hogy a
nagyszabású térrendezés elsõ ütemé-
ben teljesen megújul a ház eddig
nem túl feltûnõ környezete. A késõb-
biekben, a második "lépcsõben" pe-
dig a belsõ udvar és a játszótér most
még kihasználatlan füves területe is.
A kandeláberekkel szegélyezett dísz-
burkolatok és sétányok, valamint a
gyepszigetek végleges kialakítása u-
tán, egy olyan, faluhelyen ma még

ritka, szokatlan igényességgel meg-
tervezett és kivitelezett tér keletkezik
a községünk központjában, amire
joggal lehetünk büszkék! És ahova
akár megyei, de akár országos ren-
dezvényeket is tervezhetünk.
A létrejövõ park, mind méreteiben,
mind vonalvezetésében oly impozáns
hogy akár egy Tv közvetítés alkal-
mából sem kell majd szégyenkez-
nünk. 
Az új rendezvénytéren helyet kap-
hatnak majd a legkülönfélébb színpa-
di produkciók, a manapság divatos
gasztronómiai bemutatók, de akár

egy veterán autós-motoros találkozó
is méltó helyre kerül.
Amatõr színházak találkozójára,
vagy rezesbandák versenyére éppen
úgy sor kerülhet majd, mint ahogy
például kézmûves kirakodóvásárra,
bor és pálinka szépségversenyre,
sörfesztiválra, vagy amatõr rock e-
gyüttesek debütálására. De lakodal-
mas zenekarok bemutatói, hintószép-
ségverseny, kutya és díszállat kiál-
lítás, mind-mind helyet kaphatnak
majd az elkövetkezõ idõkben.

B.T.

Régi színházi tudósítások kezdõdtek valamikor így:
"Tomboló tapsviharral és hangos tetszésnyilvánításokkal
jutalmazta a közönség a színpad és a nézõközönség alá-
zatos szolgáit" ...Jelen esetben Hevesi Imre és zenész-
kollégái arattak óriási sikert, "Varázsének" címû óvodá-
sok és kisiskolások számára rendezett koncertjükkel.
Ízig-vérig e mûfajnak elkötelezett elõadómûvészt ismer-
hettünk meg Hevesi Imre személyében. Még be sem jött
a színpadra csak a lábával kalimpált a függöny mögül, és
a gyerekek máris dõltek a nevetéstõl. Az elsõ pillanattól

az utolsóig lekötötte a gyermeksereg figyelmét. Gitáro-
zott, énekelt, verset mondott. Másodpercek alatt kapcso-
latot teremtett velük, és végig fenn is tudta azt tartani,
ami tekintettel arra hogy az /ingyenes/ elõadás több mint
egy órán át tartott, és a nézõtér zsúfolásig megtelt, vall-
juk be nem kis eredmény.
Köszönjük az élményt, és gratulálunk a tehetséges
mûvésznek.

B.T.

Nagysikerû gyermekkoncert 

Kibontakozóban a településközpont

HETET egy csapásra
A legtöbb mese fõbb elemei:
Kell egy szegénylegény - jelen eset-
ben szabólegény volt a szakmája -
egy kedves nénike, öreglány - ki
hogy hívja, de ez is meg volt - ; egy
vagy több "nagy tett" - erre mindjárt
kitérek - ; nem hiányozhat a szép-
séges királykisasszony sem - gondol-
hatják milyen királyi élete van az
öregapjának… - ; gonosz bácsi, állat,
hisztis nõszemély stb. Nekünk
szerencsére egy gonosz rabló jutott…
Miért szerencsére? Hát kérdezzék
meg a megjelent anyukákat… én
inkább nem nyilatkozom… :
Tehát a sztori arról szól, hogy egy
szabólegény világgá indult szeren-

csét próbálni. Egy aranyos anyókától
lekvárt kapott ajándékba, amit a le-
gyek is meg akartak ízlelni. A le-
gény "bepipult", és jó nagyot csapott
a legyek közé. Amikor megszámolta
a tetemeket, akkor vette észre, hogy
"hetet ütött egy csapásra". Innentõl
kezdve semmi sem állhatott az útjá-
ba… maximum csak megzavarta
egy-két nem várt esemény, illetve
személy. […] Aztán egy kis király-
lány-szabadítás és elérkezett a happy
end!

Igazából nem is a történet a fontos,
hanem az, hogy milyen nagyszerû,
tehetséges színészek szerepeltek (és

énekeltek) a darabban. Még a gyere-
keket (ovisokat, alsó tagozatosokat)
is bevonták a történetbe. Iszonyato-
san nagy szurkolótáborrá alakult a
nézõtér… együtt nevettünk, izgul-
tunk, figyeltünk… jól éreztük ma-
gunkat. 
Úgy gondolom, hogy egy meseszín-
ház nem csupán az ovisoknak szól,
hanem a felnõtteknek is élmény, mi-
vel újra gyerekké válhatunk, elfelejt-
hetjük az aktuális problémáinkat is.
Kell ez a fél-egy óra szellemi felfris-
sülés… arról nem is beszélve, hogy
a (nagy)szülõknek és a gyerekeknek
ez egy közös élménnyé válik, amely-
rõl napokig lehet beszélgetni.
Érdemes kipróbálni!

A Meseszínház következõ tesztelési lehetõsége:
2010. július 11. (vasárnap): Õszibarack Fesztivál és Falunapok1100

Grimm-Busz Színház: Herkules c. darabja
Nyugodtan biztosíthatom Önöket, hogy a gyerekeknek óriási élmény lesz, az anyukák jót "nézelõdhetnek", az apukák
pedig ihatnak addig egy korsó hideg sört a haverokkal… :

H.N.



a Mi Lapunk6 2010/06.

Iskolánk hírei

Óvodai hírek
Május 12-én rendõrök érkeztek az óvo-
dánkba. A gyermekek hasznos tanácso-
kat, ismereteket kaptak tõlük, többek kö-
zött a helyes közlekedésrõl. Nagy él-
ményt jelentett számukra, hogy belülrõl
is megnézhették a rendõrautót.

Május 17-én a rossz idõ miatt három
csoport kirándulása maradt el. Ennek el-
lenére élvezetesen, vidáman telt ez a
nap. Programok sorozata várta a gyer-
mekeket a Szatymazi mûvelõdési ház-
ban. Kézmûves foglalkozás, filmvetítés,
táncház szórakoztatta a jelenlévõket.
Május 27-én Meseszínház látogatott az
óvodába, a Didergõ király címû mesé-
vel. 
A gyermekek kellemesen szórakoztak az

elõadáson. A mûsor végén az elõadóktól
egy-egy lufit kaptak ajándékba az óvodá-
sok.
Az idõjárás nagyon kedvezett az óvoda
gyermeknapi rendezvényének. Az óvo-
dások birtokba vehették az óvodánkba
érkezõ ugrálóvárat. A kézügyességüket
is kipróbálhatták az óvó nénik által kínált
állomásokon. Lehetett választani zokni
bábkészítést, sárkánydíszítést, de ha va-
laki lufi fejet szeretett volna készíteni azt
is megtehette. Minden ünnepelt kapott

egy hajtogatott lufi figurát. 
A fiúk nagy örömére kettõ focikapu gya-
rapította az udvari játék lehetõségeket.
Az idén vállalkozó szellemû szülõk fõz-
ték az ebédet. Minden csoport más-más

finomságot készített, az udvaron öt bog-

rácsban illatoztak az ételek.
Sokszor okozott fejtörést egy-egy ren-
dezvény megtartása elõtt, hogy a termé-
szetfelelõs vajon beleszól-e egy kis esõ-
vel. Bizony sokszor elõfordult hogy az
idõjárás miatt az udvarról beszorultunk
valamelyik terembe. Nagy örömmel tu-
datjuk a kedves szülõkkek és hozzátar-
tozókkal, hogy megépült az udvaron egy
fedett "színpad" ahol most már szinte
“minden körülmények között” meg
tudjuk rendezni az ünnepségeinket.
A színpadavató a gyermeknapon volt,
ahol a gyermekek birtokba vehették a
Talent Studiós énekes lányokkal a szín-
padot.
(Fotó a hátoldalon)

8.a.
Szalma János
osztályfõnök
Borbély Dániel
Guba Szabolcs
Jakus Gabriella Dalma
Kapás Regina
Kasza Szabrina Anikó
Kéri Tímea
Kis Ágnes
Kis Csaba
Kónya László

Kordás Petra
Németh Evelin
Nyári László
Pipicz Bettina
Pivárcsik Tamás
Polareczky Bence
Szabó Gábor
Szabó István
Tóth Judit
Tóth-Molnár Anna
Varga Sándor
Varga Vivien Beáta
Zemko Olivér

A Végzõs osztályok névsorai
8.b.
Szûcsné Gera Julianna
osztályfõnök
Ács Eszter Jennifer
Balogh Viktória
Barta Nikolett
Becsei Laura
Bencze Enikõ
Cziczalek Dávid
Csaba János Dávid
Farkas Csongor
Híres Adrienn

Kovács Árpád
Koza Andrea
Kucsera Zsófia
Lajtár Roland
Madlovits Ádám
Márta Mihály
Molnár Máté
Nagy Orsolya
Nyári Melitta
Rafael Péter
Szabó Renáta

GYERMEKNAP az iskolában
2010. május 28-án volt iskolánkban a gyermeknap.
Mindenki jól érezte magát a változatos programokon,
melyet képeink is bizonyítanak: 
Elsõsorban köszönetet mondunk a "Szatymazért Ala-
pítvány" támogatásának. Továbbá megköszönjük az ak-
tív részvételt:
Szûcsné Kasza Ibolya, Kuráné Dani Andrea és Halász
Klaudia fodrászoknak, Farkasné Borbély Ilona és Farkas
Rebeka kozmetikusoknak, Kordás Renáta és Kiss
Csabáné mûkörmösöknek.
Dani Zsolt és csapatának a floorboolt, ifj. Csányi And-
rásnak a lovat, Rácz Lászlónak és a Fakanál klubnak a

finom ebédet.
Az Önkormányzatnak a színpadot, Sakkbarátoknak a

készleteket, vala-
mint az iskola vala-
mennyi pedagógu-
sának és dolgozójá-
nak a segítséget!
A szervezõk: Völ-
gyesi Sándor Gab-
riella, Dékányné
dr. Balogh Andrea
és Daniné Pro-
hászka Ildikó volt.

Matematika verseny
A kistérség 2010. május 3-án rendezte iskolánkban a 2.
osztályosok területi válogató versenyét. Iskolánkat négy
tanuló képviselte. Nehéz feladatokat oldottak meg, ame-
lyekhez némi iskolában szerzett tudás és sok-sok logika
kellett. Versenyzõink jól vették az akadályokat, két tanu-
lónk, Vajda Dávid és Kiss György az elsõ, második he-
lyezettek lettek. Õk képviselték a kistérséget a megyei
versenyen, ahol a középmezõnyben végeztek.

Iskolatípus: Továbbtanulók száma:
Gimnázium 13 fõ ebbõl: EJG 3 fõ
Szakközépiskola 22 fõ
Szakiskola 7 fõ
Összesen 42 fõ

Az SZKTT Közoktatási Intézménye Szatymazi Iskola 8.
osztályosainak továbbtanulási eredményei:
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Felkészítõ tanáruk: Völgyesi-Sándor
Gabriella.
Gratulálunk!

Angol nyelvi verseny
Május elején került sor a kistérségi
angol szövegértési verseny megren-
dezésére a deszki Zoltánfy Tagisko-
lában, ahol deszki, sándorfalvi,
szatymazi, szõregi és tiszaszigeti di-
ákok mérték össze tudásukat a nyelv-
tanulás ezen területén.
Iskolánkat évfolyamonként 2 tanuló
képviselte: Bozsics Bettina 5.a,
Koch Laura 5.a, Kalmár Fanni 6.b,
Szurmai Bettina 6.b, Bori Richárd
7.b, Dékány László 7.a, Nagy Or-
solya 8.b és Nyári Melitta 8.b.
A feladatlapok, különösen a 7. és 8.
évfolyamokon elég "fogósak" vol-
tak, amelyek ki is fogtak a diákja-
inkon. A 70 percnyi feladatmegoldás
során nemcsak a szövegek globális
megértését kellett bizonyítani (ter-
mészetesen szótár nélkül), hanem
specifikus infomációkeresés és pár-
beszéd összeállítása is szerepelt a fe-
ladatok között. Ezúttal a szatymazi-
ak csak a középmezõnyig jutottak.
Egyedüli kivétel Bozsics Bettina (ta-
nára Hódiné Csányi Katalin), aki 3.
helyezést ért el Szõreg és Sándor-
falva mögött.

Gratulálunk Bettinának, a többiek-
nek pedig "better luck next time",
azaz jobb szerencsét legközelebb!

Angol Nyelvi Munkaközösség

Kistérségi magasugró verseny
Két évvel ezelõtt kezdtük kinõni az
iskolai háziverseny kereteit. Idén kö-
zel 60 felsõ tagozatos diák mérte
össze tudását, ügyességét, bátorsá-
gát. A kistérség iskoláiból szinte
mindenki képviseltette magát és az
algyõi testnevelés tagozatos iskolá-
ból 3 csapattal is indultak. 
Szatymazi eredmények: 7.-8. oszt.
Fiúk: 1. Zemko Olivér, 2. Polarecz-
ky Bence, 3. Pölös Tamás. 7.-8.
oszt. Lányok: 1. Kónya Andrea, 3.
Kapás Regina. 5.-6. oszt. Fiúk: 1.
Náczi Richárd . 5.-6. oszt. Lányok:
1. Kõhegyi Ágnes, 3. Szabó Rita. 

Csapatversenyben mind a 4 helyen
Szatymaz csapata nyert. 

Weöres kupa
Kosárlabda verseny 7.-8. oszt. 
2. helyezett Szatymaz csapata
Csapattagok: Kónya László, Zemko
Olivér, Polareczky Bence, Kucsera
Zsófia, Pipicz Bettina, Koza Andrea.

Kossuth Kupa 
Kosárlabda verseny 5.-6. oszt. 

1. helyezett Szatymaz csapata
Csapattagok: Mendebaba Szásá, Ná-
ci Richárd, Gábor Ádám, Tóth Ti-
bor, Guba Levente, Árpási Péter. 

Sziget Kupa
Tömöttlabda lökésben 2. helyezett:
Kónya László. 
Labdarúgás: 5. helyezett Szatymaz
csapata 
Csapattagok: Zemko Olivér, Kónya
László, Desics Dániel, Molnár
Máté, Kovács Árpád, Szabó Gábor,
Farkas Csongor. 

Deszki Kézilabda kupa
Kézilabda verseny 7.-8. oszt.
(lányok) 
1. helyezett Szatymaz csapata
Csapattagok: Kapás Regina, Kasza
Szabrina, Kávai Éva, Zsemberi
Alexandra, Kolozsvári Zita, Nyári
Melitta, Nyári Vivien, 

Zsombó Diákolimpia
Labdarúgás 5-6 oszt.
2. helyezett Szatymaz csapata
Csapattagok: Mendebaba Szása,
Gábor Ádám, Náci Richárd, Guba
Levente, Tóth Tibor, Bárkányi
Dániel, Osvald Ádám, Kiss Renátó,
Toldi Péter.

A  SZATYMAZON MÛKÖDÕ ALAPÍTVÁNYOK BEMUTATÁSA
Olvasóink kérésére, új sorozatot indítunk, melynek az a célja hogy a községünkben mûködõ, és az 1%-os adó fela-
jánlásainkat kérõ alapítványokat, gazdasági társulásokat egy kicsit tárgyszerûbben megismerhessék. 
Cikksorozatunk elsõ alanya:

A Fehértõi Gazdaképzõ Alapítvány
1994-ben alakult.
Az alapítvány közhasznú szervezet
céljai: 
- mezõgazdaságban és a kapcsolódó
ágazatban dolgozók oktatása továb-
bképzése, részükre szaktanácsadás,
bemutatok, kiállítások, szakmai ta-
nácskozások, és közösségi rendez-
vények szervezése, informatikai és
technológiai ismeretterjesztõ tevé-
kenység
- nemzetközi kapcsolatok feltárása
kiépítése
- nevelés, oktatás, képesség fej-
lesztés, ismeretterjesztés 
- kulturális tevékenység, stb.. 
Az azóta eltelt közel másfél évtized
alatt mind az alapítói összetétel,
mind az alapítvány mûködési céljai
jelentõs változáson mentek át. Az
alapítvány nonprofit közhasznú jel-
lege megtartása mellett kell úgy
gazdálkodnia, hogy piaci környezet-
ben õrizze meg a mûködõképességét.
Az alapítvány a közösségi szolgáltató
profilját erõsítette az Uniós csat-
lakozás óta.
Az Alapítvány 2002.évben pályázott
Teleház létrehozására. A pályázat

eredményes volt és 2003-as év óta
folyamatosan mûködik. A hét hat
napján áll a lakosság rendelkezésére,
reggel 9 órától, 19 óráig. A nyit-
vatartási idõszak alatt, úgy a felnõtt
lakosság, mint a fiatalabb korosztály
igénybe veszi a szolgáltatási palettát.
2007. õszétõl a mezõgazdaságban
dolgozók részérõl is jelentõs elvárás
és ügyfélként való kapcsolati viszony
alakult ki az Teleházon keresztül.
Ezt a kapcsolati bõvítést az alapítói
szándék teljesülésén túl a gazdál-
kodási jogszabályok változása is in-
dukálta. Az õstermelõk szakmakód
változásnak bejelentési kötelezettsé-
gével az APEH felé közvetetetten
valósul meg tanácsadás, szaktaná-
csadás, informatikai, innovációs és
technológiai ismeretterjesztõ tevé-
kenység. Szatymaz község lakossága
részére a Teleház nagy szerepet vál-
lalt fel e tevékenység kiszélesítésé-
vel, és az internetes információk
eljuttatása révén.  
Az Alapítvány partnerként részt vett
a Progress Vállalkozás Fejlesztõi
Alapítvány által szervezett NETRE-
KÉSZ program keretében hátrányos
helyzetûek, illetve a számítógépet ez
ideig nem használók részére szerve-
zett számítástechnikai képzésben az

elmúlt évben 20 fõ sikeresen fejezte
be a tanfolyamot, így esélyt nyert a
munkaerõpiacon való aktív részvé-
telre is.
"Tettrekész" Fiatalok Alapítványával
történõ együttmûködés keretében
nyugdíjasok részére szervezetünk
alapfokú számítógépes tanfolyamot.
Az alapítvány helyet ad a településen
mûködõ több civil szervezet tevé-
kenységéhez. 
Az önkormányzattal és a helyi civil
szervezetekkel az elmúlt évben e-
gyüttmûködési megállapodást kötöt-
tünk. Segítjük a civil szervezetek in-
formációval való ellátását, pályáza-
tok figyelemmel kísérését és segít-
séget nyújtunk pályázataik elkészí-
téséhez, és elszámolásához.
A KIHOP-2008 kódjelû pályázat
keretében szeptember hónapban 100
fõ részére tartottunk ingyenes e-köz-
szolgáltatások megismerése érdeké-
ben elõadásokat, különös tekintettel
a magyarorszag.hu honlapon elér-
hetõ szolgáltatások megismerése ér-
dekében. Az elmúlt évben a Teleház
látogatottságát a felnõtt lakosság is
egyre nagyobb számban használja ki
a kommunikációs infrastruktúra adta
lehetõségeket.

A Fehértói Gazdaképzõ Alapítvány
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Mozgáskorlátozottak Szatymazi Egyesülete közlendõi

Svédasztal

Egynapos fürdõzés Mórahalmon
A Szatymazi Nyugdíjas Egyesület
szervezésével összejött az a létszám,
amellyel el tudtunk menni a fürdõbe,
Rácz Pista bácsi vezetésével. Május
21-én reggel indultunk. A délelõtt
kissé hûvös volt, de volt köztünk o-
lyan akit ez nem akadályozott meg
abban, hogy a szabadtéri medencé-

ben is ússzon egyet. De azért a leg-
többünk a fedett medencéket válasz-
tottuk. A pihentetõ lubickolás után
jól esett az ízletes ebéd a szomszédos
csárdában. Egy páran kipróbál-ták a
szaunát is. Jó társaság jött össze,
jókat beszélgettünk, pihentünk,
fürödtünk egészen a nap vé-géig.

Természetes hogy mindenki jólesõen
elfáradt a nap végére, mire haza-
értünk. 
Köszönjük Pista bácsinak a szép nap
megszervezését!

Kiss Tímea Erzsébet

Egyesületünk megrendezte az Anyák
napját, melyben minden Édesanyát,
nagymamát és dédikét egy szál vi-
rággal köszöntöttünk és finom süte-
ményekkel kedveskedtünk. Mint
minden évben, most is a kis óvodá-
sok kedves kis mûsoraikkal ked-
veskedtek nekünk és könnyeket hoz-
tak a jelenlévõk szemébe, megható
szerepléseikkel!
Ezúton mondunk köszönetet az ó-
vónéniknek Bércziné Klári és He-
gedûsné Marika óvónéniknek és az
aranyos kis óvodásoknak a Mackó-
csoportosoknak a fellépésükért, a
szereplésükért a szeretetükért ami

áradt belõlük! Köszönet a kedves
szülõknek, nagymamáknak, nagypa-
páknak hogy a szakadó esõben is
elhozták gyerekeiket! Sajnos nagyon
rossz idõ volt, sokan nem mertek
elindulni a rendezvényre! Nagyon
szépen köszönjük Csányi István vi-
rágkertésznek a csodálatos virágo-
kat, mellyel hozzájárult az anyák-
napjához, a zsombói Maróti Sándor
cukrásznak a finom sütiket, Pölös
Nándornénak az üdítõket. Hálánk és
szeretetünk jeléül meghívtuk az ovi-
sokat gyermeknapra, hogy együtt le-
gyünk.
Mozgáskorlátozottak figyelmébe!

Kérjük aki még nem fizette be tag-
díját mielõbb tegye meg, mert a
határidõ lejár!
Igazolványát hozni kell!
A fogadó órák július 1-tõl szeptem-
ber 1-ig 2 hetente lesznek, csütör-
tökönként 10-12 óráig!
Telefonon lehet érdeklõdni a 06-20-
235-70-26 számon!
Orthoped szakorvos rendelés nem
csak tagoknak, a lakosság számára
igény szerint június 10-e körül!
Várjuk a jelentkezéseket tel.: 06-20-
235-70-26 

Gera Anna Elnök

A japán arisztokrácia féltve
õrzött titkai!
Egészséges szép körmök.
Kezünk alapvetõ fontossággal bír, ami-
kor "az ápolt megjelenésrõl" beszélünk,
s a mûköröm ma már nem számít luxu-
sszolgáltatásnak. Ám nem csak ez a mo-
dern praktika a kizárólagos módja an-

nak, hogy széppé tegyük kezünket. Ha a
körmünk töredezik, fakó, akkor remek
módszer a gyógyítására a japán manikûr!
Ez az õsi módszer természetes módon te-
szi erõsebbé, sõt fényesebbé a körmein-
ket. Ekkor méhviaszt dolgozzunk bele a
körömbe, s ezután következik a políro-
zás. A köröm rendszeres kezeléssel na-
gyon erõs lesz, s ráadásul a fénye is

megmarad. Kéthetente ajánlott elvégez-
ni. Az eljárás teljesen természetes, így
semmilyen mértékben nem károsítja a
körmöt. A körmök színe szebb lesz,
mert javul a keringés.
Japán manikûrt alkalmazhatjuk a láb kör-
meire is, ugyanúgy fényessé és erõsebbé
teszi azokat.

Káló Ibojka

Csoportterápia
A történet kitalált szereplõrõl szól. Ha az elmondottak alapján valaki mégis magára vagy a szomszédjára
ismerne, az a véletlen mûve! És szégyellje magát!
Helló!
"Jenõ vagyok, depressziós és alkoholista.
Nem hiszek a csontkovácsolásban, és a vá-
lasztási ígéretekben. Az apai tekintélyem
romokban hever, a feleségem szemében
egy pipogya fráter vagyok, aki nem tud ha-
vi nyamvadt egy milliót keresni, úgy, hogy
közben az õ szórakoztatásáról is gondos-
kodjak. 
A szórakozásról egyébként is más fogalma-
im vannak.  Nem igazán érzem jól magam,
ebben a "mûanyag" szórakoztató ipar nyúj-
totta örömökben. Én valahogy még mindig
a minõségben hiszek… 
Magam szerint én egy jóravaló, szorgal-
mas, családszeretõ, példás családapa va-
gyok! Aki mellesleg nem is keres rosz-
szul. Ha a két véleményt összevonjuk, ak-
kor kiderül, hogy én valójában egy jórava-
ló, szorgalmas, depressziós alkoholista va-
gyok, aki nem keres havonta egy milliót.
Ráadásul soha nem viszem az asszonyt
szórakozni. Hát ez van…"
Háttal amúgy nem kezdünk mondatot. Nem
mint testrésszel, vagy mint testhelyzettel,
hanem mint szóval. De mint mindenben, itt
is vannak kivételek. Például, kérdezem
- Mennyit keresel?
- Minimálbért, mondod. 
- És kijössz belõle?

- Hááát……
A szegénység amúgy olyan, mint az AIDS.
Óriási tömegeket veszélyeztet, nem múlik
el magától, nincs ellene védõoltás, és ha el-
kapod, elõbb utóbb bele is pusztulsz. Leg-
feljebb a lappangási és kihordási ideje más.
Ezek a gondolatok hajnalban jutnak e-
szembe, amikor felébredek, de nem kelek
fel rögtön. Az ablakon szûrõdik be vala-
mennyi fény, de a dolgoknak még nincs ha-
tározott körvonala. Az elõzõ nap történései
már lecsitultak, de az aznapiak még nem
pörögtek föl. Azután felülve az ágy szélén,
önkéntelenül összekulcsolt kézzel arra ké-
rem a jóistent, adjon nekem erõt, egészsé-
get és sok pénzt, hogy segíteni tudjak a csa-
ládomnak, a rokonaimnak, a barátaimnak.
Kicsivel késõbb elillan a varázs, és beindul
a nagybetûs PÖRGÉS. Kezdési határidõk,
befejezési határidõk, és ezer más határidõ
jelöli ki a fordulatszámot. 
Ott tartunk, ha kikapcsolódni szeretnénk,
akkor sem lassítunk, sõt aljzószerekkel
még nagyobb fordulatszámra kapcsolunk.
Szerintem túl gyorsan élünk! Az étkezése-
ink puszta létfenntartássá silányultak, a sze-
relmeskedések puszta fajfenntartó rutinná.
Hangsebességgel közlekedünk, fénysebes-
séggel kommunikálunk. Túl gyorsan te-
szünk mindent, mintha az élet minden terü-

letét, a menynyiség határozná meg. Egy-
ségnyi életidõt véve alapul, ha gyorsan e-
szem, többet eszem? Ha gyorsan élek, töb-
bet élek?
Biológiai felépítésünk, bioritmusunk ennél
jóval lassabb. A természet bölcsen alkotta
meg az embert, a napszakok, évszakok vál-
tozásához igazodó ritmussal. Nézzük meg
milyen gyors az évszakváltás, milyen gyors
a növények kizöldülése, milyen gyors a seb
gyógyulás, milyen gyorsan nõ a haj. Talán
két dolgot ismerek a természetben ami
gyors. A villám, és a baleseti halál. Nem
vagyok benne biztos, hogy az evolúció elég
gyors ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjunk
ehhez a tempóhoz. 
Nekünk ennél lassabban kellene élni. Jól
megrágni minden falatot, apró kortyokban
inni a bort, megszagolni a virágokat, meg-
hallgatni a madarak énekét. A beszélgetése-
inknek kellene "hanglassúságúnak" lenni,
hogy halljuk is, értsük is egymást. Ha ezer-
rel elrohanunk minden mellett, akkor nem
sok értelme volt…
A következõ csoportterápiás megbeszélés
csütörtökön, délután négykor, a Mûanyag-
kecskében, vagy a Vasdisznóban… vagy .
Valahol Európában…

Lejegyezte Dr. Neduddgi
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"A szeretetnek egyetlen törvénye
van. Úgy hívják: szabadság.
Abban a tudatban élünk, hogy senki nem
tartozik senkihez. Te ott vagy, én itt -
semmi közünk egymáshoz. Puszta lát-
vány vagy számomra. Abban a tévhitben
élek, hogy ha rád nézek, olyannak látlak,
amilyen vagy, s ha rám nézel, akkor o-
lyannak látsz, amilyen a tekinteted nélkül
mindig is vagyok. A valóság az, hogy a-
mikor rád nézek, nem azt látom, aki va-
lóban vagy, és nemcsak azt, amit ma-
gamból rád vetítek, hanem azt is, akivé
ezzel a "vetítéssel" átvarázsollak.

Addig mondják, hogy ostoba vagyok,
míg kezdem nem érteni a leckét; addig
mondják, hogy gyáva vagyok, míg va-
lóban félni kezdek; addig mondják, hogy
bûnös vagyok, míg kezdem fölfedezni
magamban a "bûnös gondolatokat" - sõt
néha már piszkos kis tettekre is elszánom
magamat. Megállítani pedig ezt a torzító
folyamatot igen nehéz, mert ha elhatáro-
zom, hogy egy rosszindulatú kritika ne
hasson rám, a puszta önvédelem is ren-
geteg energiát emészt föl, arról nem is
szólva, hogy aki túlságosan el van fog-
lalva önmaga megvédésével, az nem ké-
pes igazi önismerettel foglalkozni - nem
tud saját magának igazságos bírája lenni.
Ha mások bántanak, nem marad erõm
bensõ háborúm megvívásához. Az ártat-
lan áldozat szerepébe merevedek, és ter-
mészetesen visszagyûlölök. Vagyis gyû-
lölködõ leszek magam is.
Ha én gyûlöletesnek látlak, mondjuk, a-
zért, mert sok "nem-szeretem" tulajdon-
ságomat rád vetítem, azt te nem úgy éled
meg, hogy a homlokodon, mint egy mo-
zivásznon, látszik majd a rád vetített
torzképem, hanem el is torzítalak téged.
Bemocskollak.

Szeretni csak fölfelé lehet. Nem lefelé,
csakis fölfelé. 
Senkit sem szeretünk azért, mert buta,
gonosz, aljas, csúnya, büdös, kelle-
metlen, gyenge, gyáva - hanem azért,
mert okos, jó, szép, kellemes, erõs, bá-
tor. Még akkor is, ha nem ilyen - ha sze-
retjük, belelátjuk vagy beleképzeljük
mindezeket az értékeket. Ha azt mon-
dod: "olyannak szeretlek, amilyen
vagy", nem igaz! Mert ha valóban sze-
retsz, többnek látsz, mint amilyen va-
gyok. Ha szeretsz valakit, fölfelé nézel
rá, minõségileg többnek látod. Mai kife-
jezéssel azt mondhatnánk, hogy a szere-
tet nem objektíven lát. Aki szeret, az
nem a szemével, hanem a szívével lát.
Szívvel látni nem azt jelenti, hogy nem
látom a hibáidat, esendõségeidet, néha
még a legtaszítóbb, legmegvetendõbb tu-
lajdonságaidat is. Nem azt, hogy nem
látom meg a gonoszságodat, amitõl, mint
minden ember, te sem tudtál vagy nem
akartál megszabadulni - hanem azt, hogy
mindezeknél följebb is nézek benned, és
tudom, hogy több vagy, mint a démon-
aid!"

(Müller Péter: Szeretetkönyv)

Amikor elindultatok az utolsó adag ki-
szállításra váró ebéddel, azzal búcsúzta-
tok, hogy nemsokára jöttök, de ezzel az
egy ígérettel már mindörökké adósok
maradtok. Utánatok maradt a fájdalom,
a csöndes döbbenet, a megválaszolatlan

"miért".
Szilvi, hiányozni  fog a mindenkire ki-
terjedõ gondoskodásod, a hatalmas élet-
erõd, lényeglátásod, józan eszed és a
rendkívüli jószándékod!
Péter, hogyan pótoljuk csöndes türel-

med, lelkiismeretes lényed?
Pótolhatatlan veszteség ért egy családot,
egy munkahelyi kollektívát és a település
gondozásra szoruló idõseit.
Emléküket örökre a szívünkben õrizzük.

A Gondozási Központ dolgozói

Búcsú
Megrendülten tudatjuk, hogy 2010. má-
jus 25-én elveszítettük két csodálatos
kollégánkat, a mindig segítõkész, tiszte-
letet parancsolóan precíz Gubáné Kovács
Szilviát, és a halk szavú, szolgálatkész
Ökrös Pétert.
Gubáné Kovács Szilvia 2004-tõl elõbb

tanyasegítõként, majd tanyagondnokként
végezte munkáját a Gondozási Központ-
ban. Korán hajnalban kelt, mert családi
gazdaságot vezettek férjével, majd elin-
dította gyermekeit az iskolába. Mindig
energikusan, mosolygósan érkezett a
munkahelyre, soha nem mulasztotta el,
hogy mindenki hogyléte felõl érdeklõd-
jön, aggódott, ha valaki beteg volt és so-

ha nem volt fáradt, ha valakinek segítség
kellett.
Ökrös Péter 2003-ban kezdett el dolgoz-
ni a szatymazi Polgármesteri Hivatalban,
majd 2009-tõl a Gondozási Központban
tanyagondnokként. Kötelességtudó, má-
sokért felelõsséget érzõ ember volt,
lényét a mások iránti alázat jellemezte.

"Én vagyok a napfény az érett gabonán." "Én vagyok a szelíd esõ." 

In memoriam…
Ez valami furcsa hosszú csönd,
és fel nem fogható,
hogy nem tudunk mit mondani,
tán nincs is erre szó…
Sínek között térdepel a bánat
s a riadt döbbenet
kattogtatná az idõt vissza:
De most már nem lehet…

(K.S.)

Sport
Május 1.-én, a szatymazi focipályán le-
zajlott, a már hagyományos "SZAFT
Kupa" kispályás labdarugó bajnokság.
11 induló csapat, - a lelkes szurkolótábor
apraja-nagyja hangos bíztatása mellett
versengett jó hangulatban, és szép idõ-
ben, a szokásos díjakért. Mindannyian
tudjuk az újkori olimpiák atyja, a francia
báró De Cubertain óta, hogy "nem a

gyõzelem, hanem a részvétel a fontos".
Önmagában az a tény, hogy 50-60 ember
összejön, és azzal az ürüggyel hogy “el
kéne már nyerni ezt a SZAFT kupát”,
egy jóízût szaladgálnak a gyepen,
önmagában többet ér egy közösségnek,
mint bármilyen kupa! A játék maga a
jutalom, a közösségi lét pedig a bónusz
ajándék.

Az eredmények:
elsõ helyezés "Veteránok"
második helyezés "Szatymaz Ifi, 
harmadik helyezés "Krumplievõk" 
Gratulálunk a gyõzteseknek, köszönet a
résztvevõknek és a szervezõknek,
jövõre, Veletek, ugyanitt! 
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KOPASZ BENCE
DIÁKOLIMPIAI BAJNOK!
Május 15.-én Baján rendezték a serdülõ B
korcsoport országos diákolimpiai döntõjét,
ahol Kopasz Bence a fiúk 57 kg-os súlycso-
portjában összes ellenfelét maga mögé utasít-
va bajnoki címet szerzett, Gábor Ádám pedig
a 48 kg.-ban a harmadik helyen végzett! Más-
nap nemzetközi serdülõ versenyt rendeztek
Barcsák Trans Kupa néven ugyancsak Baján,
amely egyben kvalifikációs verseny is volt a
júniusi serdülõ Világkupára. A versenyen
Gábor Ádám gyõzött a fiúk 45 kg-os súlycso-
portjában, Kovács Ákos 50-, míg Kopasz
Bence 55 kg.-ban szerzett ezüstérmet, Nyima
Tibor +81 kg.-ban végzett a negyedik he-
lyen. Ezzel az eredményével Gábor és Kovács
elsõ helyen zárta súlycsoportjában a válogató
versenyek rangsorát, így mindketten kedvezõ
pozícióból várhatják a Világkupa sorsolását.  

Kopasz Bence/középen/
Kopasz Bence, Gábor Ádám, Kovács Ákos

Május 2.-án Kecskeméten a KO Kupa kere-
tein belül léptek tatamira versenyzõink és is-
mét remek eredményekkel hívták fel magukra
a figyelmet. 
Eredmények:
Gyermek kcs.:
Lányok 36 kg.: 3. Csáki Zsófi
Fiúk 33 kg.: 3. Kovács Balázs

Csáki Zsófi/jobbról/ bronzérmes
Diák C kcs.
Lányok 27 kg.: 1. Kopasz Fanni
Fiúk 36 kg.: 3. Palotás Bálint
55 kg.: 3. Molnár Bálint
Diák B kcs.
Lányok 40 kg.: 3. Kónya Nikolett
Serdülõ kcs.
Fiúk 55 kg.: 1. Kovács Ákos

2. Kopasz Bence
60 kg.: 2. Báló Norbert
+81 kg.: 1. Nyima Tibor

Edzõ: Kovács Szabolcs

Nyima Tibor

Kovács Balázs/jobbról/ 
a dobogó harmadik fokán

Báló Norbert/balról/ ezüstérmes /
A Szatymazi SE cselgáncs szakosztálya
szeretettel vár minden judo iránt érdeklõdõ 6
és 12 év közötti lányt és fiút az általános isko-
la tornatermében tartott edzéseire.
Edzésidõpontok: hétfõ 1715-1815, péntek 1600-
1700.
Érdeklõdni Kovács Szabolcs /20-555-0629/
edzõnél.
HAJRÁ SZATYMAZ!
SAKK HÍREK
Az idei Megye I-es bajnokságban - annak kö-

szönhetõen, hogy immár 8 fõbõl állnak a csa-
patok, így a szegediek és röszkeiek 3-3 csa-
pattal indultak - rekord létszámban próbáltak
feljutni az NBII-be, vagy csupán néhány jó
sakkpartit játszani. Az elõzõ évekhez hasonló-
an a középmezõnyben végeztünk 5. helyezé-
sünkkel. Csupán fél ponttal maradtunk le a 4.
Deszktõl. Õk nem állítottak ki ifi játékost, e-
zért büntetõpont járna, mi azonban azt sze-
retjük, ha a táblán dõl el, ki a jobb, így nem
éltünk óvással. Csapatunk legjobbja Ábrahám
László volt, aki 6,5 pontot ért el 8 játszmából
(81%). Kitett magáért Gera Mihály is, aki a
3. táblán igen erõs ellenfelekkel szemben ve-
retlenül ért el 6 pontot (75%). Nem feled-
kezhetünk el ifi játékosunkról, Vajsenbek Pé-
terrõl sem, aki minden mérkõzésen részt vett,
72%-os teljesítményével kivette részét a csa-
patmunkából.
Összességében elmondható, hogy megelõztük
az NBII-ben is szereplõ, egy mesterrel és egy
mesterjelölttel felálló Röszkét, elõttünk pedig
az NBII-t csupán anyagi okok miatt nem vál-
laló, ám erõs játékosállománnyal rendelkezõ
Hódmezõvásárhely és az NBI/B-ben is érde-
kelt szegediek (Maróczy SE) végeztek.
A bajnokság végeredménye: 1. Maróczy 60,5
pont, 2. Maróczy II 51 pont, 3. HMVH 48,5
pont, 4. Deszk 42 pont, 5. Szatymaz 41,5
pont, 6. Röszke 41 pont, 7. Maróczy III 25,5

pont, 8. Röszke II 23,5 pont, 9. Röszke III 15
pont, 10. Szentes 11,5 pont
A bajnokságot követõen megrendeztük az im-
már hagyományosnak mondható iskolai sakk-
versenyt, ahol összesen 18 tanuló mérte össze
tudását két csoportban.
Alsó tagozat végeredménye: 1. Tóth Molnár
Gellért 3/a, 2. Fórizs Elek 3/b, 3. Kurucz
Martin 4. o. Nõi díj: Hegedûs Henrietta
Felsõ tagozat végeredménye: 1. Vass Frigyes
7/a, 2. Szabó István 8/a, 3. Madlovits Ádám
8/b  Nõi díj: Tóth Molnár Anna
Pünkösdkor kerítettünk sort a népszerû Szaty-
maz Kupa egyéni nyílt sakkversenyre. A 8. é-
ve megrendezésre kerülõ versenyre most
"csak" 28-an nevezetek, többeknek sajnos
dolgozniuk kellett, ebben bizonyára szerepet
játszott az is, hogy a sok esõzés után szép idõt
fogtunk ki. A korábbi versenyekhez hasonló-
an érkeztek nevezések Szegedrõl, Bajáról,
Kiskunhalasról, Szentesrõl.
Négy játékos kivételével mindenki rendelke-
zett ÉLÕ ponttal, így bõven lehetett a meg-
lévõhöz újabbakat gyûjteni, bár sokaknak in-
kább veszíteni sikerült kisebb-nagyobb mér-
tékben.
Serleg díjazásban részesültek:
1.Papp Péter (Szeged), 2. Mikó Valér (Sze-
ged), 3. Hajdú István (Szentes), 4. Bálint Ric-
hárd (Baja), 5. Bakacsi Zsolt (Szeged), 6.
Vajsenbek Péter (Szatymaz), legjobb ifi: Péc-
zely Zsombor (Szeged), legjobb senior: Ora-
vecz Mátyás (Szeged), legjobb szatymazi: id.
Filep Miklós

ifj. Filep Miklós
Felhívás rögbire!
Rögbisek veszik birtokba Szatymaz sportpá-
lyáját 2010. június 21 és 27 között, ugyanis a
Fit World Sportegyesület 1 hetes rögbis sport
és életmód ifjúsági tábort szervez a telepü-
lésen.
A rögbi sportág szabályai, mozgásanyaga még
kevésbé ismert a magyar sportéletben, pedig a
rögbi a focival egy tõrõl ered. Ez a világszer-
te igen népszerû labdás küzdõsport, ami a csa-
patjátékok csúcsa - még keresi az õt megilletõ
helyet a magyar fiatalok körében.
Az aktív sportolók mellett a tábor programjain
keresztül a szervezõk a rögbi népszerûsítését
is feladatul tûzték, mint mondják a rögbi egy
kiváló szabadidõs játék és remek közösségfor-
máló szórakozás egyben, ezért minden érdek-
lõdõt várnak a pályánál.
A LEADER támogatással megvalósuló helyi
kezdeményezést jó ötletnek tartják a Magyar
Rögbi Szövetségnél is, így várhatóan több na-
pos játékvezetõi és edzõ képzéssel csatlakoz-
nak a szatymazi rögbis rendezvényekhez.
A "Nyári rögbis sport és életmód ifjúsági tá-
bor Szatymazon" az Új Magyarország Vidék-
fejlesztési Program IV.tengely, LEADER
Rendezvény jogcím keretében a Déli Napfény
Nonprofit Kft. helyi közösség támogatásával
valósul meg
Fit World Gorillák Rugby Club
Székhely: 6723 Szeged, Dózsa Gy.u.12.
Levélcím: 6763 Szatymaz, Kossuth
u.79/B.
E-mail: fwrc.szeged@gmail.com
Web: www.rugbyszeged.hu
Telefon: +36-20-362-3302
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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:
Június
12-13.:
Dr. Sipos Attila
(06-30/487-8382)
19-20:
Dr. Szigeti Gábor
(06-30/297-4435)
26-27.:
Dr. Gombos László
(62/278-502)
Július
3-4.:
Dr. Sipos Attila
(06-30/487-8382)
10-11.:
Dr. Huszár Péter
(06-30/487-4030)
17-18.:
Dr. Sikter András
(06-20/936-4208)

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.: 06-20-235-70-26
Tanya gondnokok:
Rózsa Zoltán 

tel.: 06-20-260-0750
Karácsonyi Gergely 

tel.: 06-30-5000-532
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: július 1.
Nyomdai elõkészítés: RRD Kereskedelmi és Marketing Vállalkozás. Nyomtatás: Tiszapress nyomda

SÜRGÕSSÉGI ORVOSI ÜGYELET
FELNÕTT:

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

Elérhetõségi telefonszám/lakásra hívás: 104-es ingyenes
telefonszámon
Rendelõ helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. szám alatti
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/.

Búcsúzunk tõlük

Asztalos Imréné (Kis u. 3.)
Bárkányi János (III. körzet 26.)

Farkas Vincéné (III. körzet 183.)
Tóth Jánosné (Május 1. u. 9.)
Zelei Andrásné (II. körzet 41.)
Papdi Sándor (II. körzet 35.)

Tóth Istvánné (Hámán K. u. 3.)
Kovács Istvánné (Hámán K. u. 23.)

Kordás Péterné (I. körzet 72.)
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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

AZ IMPRO MÛVÉSZETI ÉS OKTATÁSI EGYESÜLET BEMUTATJA:

MÓRICZ ZSIGMOND:
DUFLA POFON

A ZÖRDÖG
címû színmûveket

A DANKÓ PISTA MÛVELÕDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 
SZÍNHÁZTERMÉBEN

2010. JÚNIUS 25-ÉN PÉNTEKEN 19 ÓRAI KEZDETTEL

A "zördög" címû mûben a Dinnyecsõsz és a Kukoricacsõsz vitáznak, hogy vajon melyik a jobb: a szép feleség, vagy
a csúnya, melyik a hûségesebb? Természetesen mindkettõnek megvannak a maga érvei, de vajon igazuk van-e?
Az elõadás nem igyekszik felrúgni a hagyományos kereteket, meghagyja, hogy a történetek autentikus önmagukban
gondolkodtassák el és nevettessék meg a közönséget máig idõtálló elszólásaikkal.
A "Dufla pofon" a lakodalomból elszökõ ifjú pár pajzánkodással, veszekedéssel, könnyekkel teli, több ízben is
megzavart nászéjszakáján játszódik.

Mindenkit szeretettel várunk

Belépõ: 300 Ft
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