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A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Cikk a 3. oldalon

A szennyvíztisztító telep látványterve

A kivitelezési szakasz lakossági saját erejének biztosítása
érdekében a Sándorfalva-Szatymaz Beruházó Víziközmû
Társulattal a pályázat elsõ fordulójára megkötött társ-
beruházói szerzõdés kiterjesztése megtörtént a második
fordulóra is.

FIGYELEM! Helyszínváltozás!

Program a 3. oldalon...ÚÚÚÚjjjj     hhhheeee llll yyyysssszzzz íííínnnn    aaaazzzz     iiii sssskkkkoooo llllaaaa    ééééssss     kkkköööörrrrnnnnyyyyéééékkkkeeee
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Helytörténet

Az elmúlt 2009-es esztendõben a
száraz, meleg és aszályosba forduló
idõszak késztetett arra, hogy az idõ-
járásról év közben is írjunk. Úgy lát-
szik, hogy az eddig eltelt 2010-es év
elsõ fele sem akar a menetközbeni
értékelésbõl kimaradni. Korábban
soha nem tapasztalt, szokatlanul sok
csapadék hullott Szatymazra is, az
év elsõ felében. Meg sem várva az
évtizedek óta emlegetett és megfi-
gyelt Medárd napot, /június 8-at/. A
meglévõ adatokat nézve, ezt a csa-
padékos fél esztendõt hiába hasonlít-
gatjuk az 1928 óta megfigyeltekhez,
párját nem találjuk. Nem nagy örö-
münkre, de a 2010- es esztendõ elsõ
hat hónapja során a Szatymazon le-
hullott csapadék mennyisége 495,2
millimétert tett ki. Ha ezt összevet-
jük a máshol mértekkel, még nagyon
nem is panaszkodhatunk. Pedig már
ez is sok. Hiszen volt olyan nem ke-
vés esztendõnk, amikor az éves csa-
padék mennyisége sem érte el ezt a
számot. Például tavaly, 2009-ben az
év során 467,8 millimétert mértünk,
2002-ben 347,7 mm-t, l993-ban
423,2mm-t, 1992-en 475,6 mm-t, de
1988-ban csak 396,2 millimétert,
1986-ban 391 mm-t, 1983-ban 358,2
mm-t, stb. A legkevesebb évi csapa-
dék 2000-ben esett 224,5 millimé-
terével
A korábban megfigyelt adatokat néz-
ve azonban találunk olyan éveket is,
amikor az évi csapadék mennyisége
a szokásosnál jóval több volt. Ilyen
az 1955-ös év a maga kiemelkedõen
sok 753,3 milliméterével, de ide so-
roljuk a roppant kevés csapadékot
hozó 2000-es esztendõ elõttit is, az
1999-est, a mért 740,5 milliméteré-
vel. Reméljük, hogy nem figyelmez-
tetõnek szánta az idõjárás ezt a sok
csapadékot, és nem követi egy szá-
razabb idõszak, s ezzel csak a tava-
lyi hiányt igyekezett pótolni. A régi
és az újabb adatokat átnézve az vilá-
gosan kiolvasható, hogy a természet
a csapadék mennyiségével is törek-
szik egy bizonyos kiegyenlítõdésre,
de ki tudná azt most elõre megjósol-
ni, hogy lesz-e és ha lesz, akkor mi-
kor kezdõdik majd esetleg egy ilyen
“kiegyenlítési” folyamat?
Az évek óta mért féléves adatok kö-
zül már jóval kevesebb áll a rendel-
kezésünkre, de még bõven elég ah-
hoz, hogy a most észlelt 495,2 mil-
liméterrel összehasonlítást végez-
zünk. Az 1996-os és a 2005-ös évek
közötti tíz esztendõ elsõ hat hónapjá-

nak átlagos csapadékmennyisége
236,6 milliméter. A 2006-os év elsõ
hat hónapjában 350 mm csapadékot
mértünk, 2007-ben 263,8-at, 2009-
ben pedig 210,7 millimétert.
A 2010-es év elsõ felének csapadék-
megoszlása havi bontásban a követ-
kezõ: januárban 69,2 mm esett, feb-
ruárban 73,7 mm, márciusban 23,7
mm, április hónapban 57,3 mm, má-
jusban 176,6 mm, és júniusban 94,7
milliméter. A havonta mért csapadék
mennyisége, a márciusit kivéve, jó-
val meghaladta a korábban mért ér-
tékeket. Még ebbõl a csapadékos
sorból is kiemelkedik a májusban le-
esett 176,6 milliméter. Érdekes,
hogy a májusi 31 napból csak 5 volt
olyan, amikor nem esett. A sok le-
hullott csapadék, és az esõs napok
nagy száma, a napsütötte órák hiá-
nya, nehéz helyzetbe hozta a nö-
vénytermelést, amely az elõzõ évek
tapasztalataira építve inkább az ön-
tözésre készült fel. A földeken és a
kertekben, a gyakori nagy esõzések
miatt, nagy kárt okozva, tartósan
megállt a víz. Szokatlan volt, hogy a
csapadékot a korábbi idõkben befo-
gadó sömlyékben nem, csak a szán-
tóföldön hullámzott a víz.
A 2010-es év elsõ felében mért
487,4 milliméter csapadék nagy ha-
tással volt a talajvízszint alakulására
is. Míg az elmúlt évben, az óvodánál
mért kútban, már március hónapban
2 méter alá süllyedt a talajvíz szintje
és onnan év végéig sem tudott fel-
jebb kapaszkodni, egész nyáron át a
3 méteres mélységet ostromolta
/2009. okt.10.--294 centiméter./, ad-
dig a 2010-es év elsõ felében fo-
lyamatosan a 120-130 centiméteres
szinten tanyázott. /2010.június 1-jén.
-92 centimétert, május 4- én-164
centimétert mutatott a mérce./ A
100-120 centiméteres talajvízszint az
idén az elsõ félévben tartósnak bi-
zonyult. Már február 28-án felemel-
kedett 100 centiméterre. Tulajdon-
képpen azóta van jelen a víz a felszí-
nen is, a pincékben, gödrökben és a
csatornákban, azóta tart kisebb na-
gyobb sikerrel a csapadék és a fel-
törekvõ talajvíz elleni védekezés. A
mezõgazdaság szempontjából úgy
nézett ki a helyzet, mintha kicsiben a
1940-es évek nagy víze kísértene, a-
mikor az Szatymazon átzúdulva a
fák háromnegyedét egyszerre kipusz-
tította. Sok helyre azóta sem tele-
pítettek újra gyümölcsöst.

Most, amikor beszámoltunk a 2010-
es év csapadékának és a talajvízszint
helyzetének alakulásáról, szólni kell
arról, hogy a további megfigyelést
befejeztük. Annak idején 82 évvel
ezelõtt, amikor gróf Klébelsberg Ku-
nó kultuszminisztersége alatt 1928-
ban  felépült a gazdasági iskola, an-
nak keretén belül  Kamenszky Béla
igazgató indította be a folyamatos és
pontos csapadék- és talajvízszint mé-
rést. Akkoriban még a miniszter é-
vente meglátogatta és segítette az új
gazdasági iskolát, nem csoda, hogy
hálából az utókor, korai halála után,
róla nevezte azt el. A szatymazi if-
júság, fiúk és lányok, a kötelezõ 6
osztály elvégzése után itt szereztek
korszerû gazdasági ismereteket. A
felnõttek a téli ezüst- és aranykalá-
szos tanfolyamokon képezték magu-
kat és nem a szülõktõl lesték el a
gazdálkodás évszázados hagyomá-
nyát. Akkor már szállóigévé vált
Frankék jelmondata: “A tudomány
nem jön be magától a kertkapun,
menni kell utána.” Igy azután nem is
csoda, hogy a kiállításokon, bemu-
tatókon, elõadásokon mindig volt
nem kevés szatymazi. Frank István
még a “Párizsi Világkiállítást” is
megtekintette. 1948-ban megszünt a
gazdasági iskola, átadva helyét az
akkor kialakított 8 osztályos iskolá-
nak. A hivatalos csapadék- és talaj-
vízszint mérése azonban nem szünt
meg, azt Kamenszky Béla 1964-ig a
korábbi gyakorlatnak és az elõírtak-
nak megfelelõen változatlan formá-
ban végezte. Amikor 1979-ben az új
általános iskola épülete elkészült, a
korábbi volt gazgasági iskolát teljes
egészében az óvoda megörökölte. Az
iskola, illetve most már az óvoda te-
rületén a megfigyelés azonban nap-
jainkig zavartalanul folyt. A csapa-
dék- illetve a talajvízszint mérésének
technikája az elmúlt 82 évben sokat
fejlõdött. A továbbiakban talon csak
a salvages mércével ellátott talaj-
vízszint mérésére tartanak igényt,
mert a csapadék mérésére új esz-
közök állnak rendelkezésre, amelyek
nem igénylik a helyi megfigyelést.
Az utóbbi idõkban az általam megfi-
gyelt, feljegyzett, és a központnak
/Alsó-Tisza vidéki Környezetvédel-
mi és Vízügyi Igazgatóság Szeged/
megküldött adatokat igyekeztem a
Mi Lapunk hasábjain évente legalább
egyszer ismertetni.

Pálmai József

A 2010-es év elsõ felének csapadékáról



MEGHÍVÓ
Figyelem!!! helyszínváltozás!

Az új helyszín az általános iskola udvara és környéke.
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:
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Önkormányzati közlemények
Hamarosan beadásra kerül a Szenny-
vízberuházás II. fordulós pályázata a
kivitelezésre.
Jelenleg a "Sándorfalva-Szatymaz te-
lepülési agglomeráció szennyvízel-
vezetésének és szennyvíztisztításának
kiépítése" címû pályázat I. fordulós
elõkészítési, azaz a tervezési, enge-
délyezési és terep-elõkészítõ munká-
latai folynak. A feladatok hozzávetõ-
leg 90%-a már megvalósult.
Sándorfalva és Szatymaz települések
önkormányzatai az elsõ fordulóra
létrehozták a jogi személyiséggel
nem rendelkezõ Sándorfalva-Szaty-
maz Szennyvíz, Csatorna Beruházó
Társulást. A II. fordulóra csak jogi
személyiséggel rendelkezõ Önkor-
mányzati Társulás pályázhat, amely
követelménynek eleget téve 2010.
áprilisban aláírásra került a jogi

személyiségû társulás Társulási
Megállapodása, majd azt követõen
májusban a Magyar Államkincstár
által a törzskönyvi nyilvántartásba
vétel is megtörtént. A kivitelezési
szakasz lakossági saját erejének biz-
tosítása érdekében a Sándorfalva-
Szatymaz Beruházó Víziközmû Tár-
sulattal a pályázat elsõ fordulójára
megkötött társberuházói szerzõdés
kiterjesztésre megtörtént a második
fordulóra is.
A 2010. februári lapszámban köz-
zétett beszámoló óta elkészültek a
tervek, a Közremûködõ Szervezet, a
Környezetvédelmi és Vízügyi Mi-
nisztérium Fejlesztési Igazgatósága
továbbfejlesztésre alkalmassá nyilvá-
nította a Részletes Megvalósítható-
sági Tanulmányt és Költséghaszon-
elemzést, amelyek végleges változa-
ta napokon belül elkészül. A Magyar

Állam tulajdonában lévõ ingatlano-
kon történõ beruházáshoz megkaptuk
a tulajdonosi hozzájárulást. Mivel a
két település közös szennyvíztisztító
telepe tájvédelmi területen fog elhe-
lyezkedni, ezért a telep épületének
tervei a Kiskunsági Nemzeti Park
Igazgatóságával egyeztetett módon
készültek el. A vízjogi létesítési en-
gedély megszerzését követõen a nyár
folyamán beadásra kerül a kivitele-
zést magában foglaló II. fordulós pá-
lyázat, amelynek összeállítása már
folyamatban van.
A Projekt Menedzsment Egység
munkájának eredményeként a pro-
jekt elõrehaladása jól szervezett és
dokumentált, a 125.804.250 Ft ösz-
szegû támogatásból 108.406.450
már lehívásra került.

Újházi-Megyesi Ágnes

S Z O M B A T
800 Játékos vetélkedõ fogatosok részére
900 "Szatymaz központi parkjának fejlesztése."

UMVP III. pályázat keretében a mûvelõdési
háznál elkészült tér ünnepélyes átadása.

10
00

2010 évi Õszibarack Fesztivál és
Falunapok ünnepélyes megnyitója,
kiállítók bemutatása, díszpolgári cím
átadása.

1030 Szakmai fórum "Új agrárpolitika és
vidékfejlesztés lehetõségei" címmel

1300 Fogatos felvonulás
1500 Oklevelek átadása a fogatos felvonulás

résztvevõinek
1530 -1730 Hagyományõrzõ mûsor

(népzene, népdal, néptánc)
1730 Operettical (operett slágerek) 
1830 Maksa Zoltán
1930 Tóth Vera
2030 Sógorok (mulatós zene) 
2130 Utcabál a Minor együttessel
2200 Lézer show ELMARAD, a show árát a

Képviselõ Testület felajánlja az
árvízkárosultak javára.

V A S Á R N A P
830 Ünnepi szentmise
930 "Szatymazi plébániatemplom kertjének

fejlesztése"
UMVP III. pályázat keretében elkészült
templomkert ünnepélyes átadása.

900 Palacsinta party, 
ezzel egyidõben lovaskocsikázás

1000 Bûvész Show
1100 A GrimmBusz Színház gyermekmûsora:

Hercules
1430 KEDVENC KUTYAKIKÉPZÕ ISKOLA

kutyás bemutatója
1530 Szegedi Erika fõboszorkány mûsora
1630 Hazai Vizeken (fellépnek a mûvészeti isko-

la zongoristái, judo szakosztály növendékei,
hastánccsoport, Barackvirág Népdalkör,
szatymazi "tanár nénik", Varga Dorottya,
country táncosok, erdélyi népi zenekar)

1830 Animal Cannibals
1900 Skatch élõ koncert (vidám SKA zenét játszó együttes)
2030 Foci Vb döntõ projektoros kivetítés
2230 Hotel Ultra élõ koncert (Depeche Mode tribute

együttes)

Mindkét nap: ugrálóvárak, csúszdák, SegWay, kirakodóvásár, valamint virág, zöldség, és
gyümölcskiállítás, barackvásár.
A vendéglátásról a Postakocsi Csárda gondoskodik
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Óvodai hírek
Óvodai évzáró és ballagás

Május 31-gyel befejezõdött tanévünk
az óvodában.
Minden évben, június elsõ hétvégé-
jén mûsorral zárjuk az évet, amely
alkalmával, a kiscsoportosok kivéte-
lével minden csoport fellép egy kis
mûsorral, mintegy számot adva az e-
gész éves munkáról.
Az idén az idõjárás is kegyeibe fo-
gadott bennünket, hiszen ezen a na-
pon kivételesen végre nem esett az
esõ.
A gyermekek nagy lelkesedéssel ké-
szültek az évzáró mûsorra, hogy a
szülõk, nagyszülõk elõtt jól szerepel-
hessenek. Ez meg is látszott, hiszen
nagyon színvonalas mûsorokat mu-
tattak be a csoportok.
Az évzáró kis mûsorszámok után ke-
rült sor a nagycsoportosok elbúcsúz-
tatására, a ballagásra.
Az óvoda ballagó tarisznyával, (ben-
ne apró ajándékokkal) búcsúztatta el
az iskolába készülõ nagycsoporto-
sait.

Pizsama-parti az óvodában

A Mackó csoportosok több kirándu-
lást is szerveztek az év végére, de
sajnos az idõjárás mindig közbe-
szólt, és a terveket meghiúsította.
Ezért kárpótlásul az óvónénik kita-
lálták, hogy a gyerekek csalódott-
ságát valahogy enyhítsék, hogy ren-
deznek számukra egy "pizsama-par-
tit".
Pénteken este hét órakor volt a gyü-
lekezõ az óvoda udvarban. Izgatot-

tan, és az elõre megbeszéltek szerin-
ti felszereléssel /hátizsák, zseblám-
pa, hálózsák, pizsama, plüss alvótár-
sak/ érkeztek meg a szokatlan ese-
ményre.
A program a következõ volt:
Este negyed kilencig szabad játék
volt az udvarban, utána közös vacso-
ra, vacsora után Margitka óvónéni
palacsinta desszertet sütött a gyere-
keknek.
Közben kinnt már besötétedett és a
tartalékos óvónéni /B.T./ meggyúj-
totta a tábortüzet.
A tábortûz körül ülõ gyerekek egy-
mást túllicitálva "rendelték" az eddig
tanult dalokból a kedvenceket. Ezt
némi csillagászat követte, sajnos
még kevés csillag volt fent az égen,
utána levezetésként egy kis vonato-
zás, majd az est fénypontja a kincs-
vadászat következett.
Sok apró ajándékot, kinder figurát,
radírt, hegyezõt stb. rejtettek el az
óvonénik a legkülönbözõbb rej-
tekhelyekre. Ezeket kellett a sötétben
a zseblámpa fényénél megtalálni.
Ezt követte már bent a csoportszo-
bában a kincsek kicsomagolása, cse-
re-bere, majd ágyazás, átöltözés pi-
zsamába, diavetítés, és álomba szen-
dergés.
Reggel hatkor már ébredeztek, egy
kis zenés reggeli torna után jól estek
a finom falatok.

Hét és nyolc óra között jöttek a szü-
lõk a gyermekükért, akik legalább o-
lyan izgatottak voltak, mint a cseme-
ték, hiszen sokan szintén most vol-

tak elõször egy éjszakára távol gyer-
meküktõl.
Búcsúzóul minden kisgyermek ka-
pott egy oklevelet a sikeres kincsva-
dászat teljesítésérõl.
Reméljük sikerült kárpótolnunk a
gyermekeket az elmaradt kirándulá-
sokért.
Meseíró pályázat
Az óvodánkból négy csoport pályá-
zott a Kisrigó-Fészek alapítvány által
meghirdetett "Zsák.mese" meseíró
és rajzpályázatra.
7000 Euró értékû játékeszközt osz-
tottak szét a pályázó csoportok kö-
zött.
Nagy örömünkre az egyik különdijas
lett a "Mókus csoport", így õk még
külön játékokat is kaptak.
40 mese és 116 rajz érkezett be
összesen a pályázati kiírásra.

Köszönetnyilvánítás
A Szatymazi Mozgáskorlátozottak E-
gyesületének szeretnénk megköszön-
ni a meghívást a Mackó csoportosok
részére szervezett gyermeknapra.
Nagyon finom palacsintával, chipsz-
szel, és üdítõvel vendégeltek meg
minket. Minden kisgyerek kapott kü-
lönbözõ játékokat is. Az igazi meg-
lepetés azonban a sétakocsikázás volt
"igazi" lovaskocsival a faluban.
Mind a gyermekeknek, mind a ki-
sérõ szülõknek nagy élmény volt.
Köszönet érte! 

Az óvónénik:
Marika és Klári néni

Iskolánk hírei
Iskolánkban megkezdõdött a vakáci-
ó, így a pedagógusok és a tanulók is
megérdemelt szabadságukat töltik.
Az egész évre jellemzõ egészséges
"pörgés" most egy kicsit elcsen-
desül.
Az évzáró utolsó nagy rendezvé-
nyünk lebonyolításához nyújtott kül-
sõs segítséget ezúton köszönjük meg.
Az iskola pedagógusai és a ballagó
nyolcadikosok nevében köszönetün-
ket fejezzük ki a ballagási ünnepség-
re felajánlott virágokért az alábbi

virágkertészeknek:
Bartucz Gézának és feleségének,
Csányi Istvánnak,
Náczi Andrásnak és feleségének,
Kopasz Györgynek,
Szél Józsefnek és feleségének,
Szunyog Istvánnak.
Köszönjük a szülõknek a segítséget a
díszítésért.

Iskolavezetés
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NYUGDIJAS EGYESÜLET KÖZLEMÉNYE:

Kérjük az egyesület tagságát, minél nagyobb létszámban vegyenek részt a falunap rendezvényein. 11-én vasárnap
pedig a palacsintasütésre várjuk sütést vállalók jelentkezését, Horváthné Erzsikénél.
Újabb kirándulási lehetõségre hívnám fel a figyelmet: július 24-én szombaton kerül sor a Kistanyai Lovas napok
és Megyei Nyugdíjas találkozó megrendezésére. Egész napos programok, látnivalók, buszköltség, fogadás rövidi-
tallal, ebéd, 2000. Ft/fõ.
Jelentkezni lehet július 10-ig, Rácz Istvánnál. Indulás a mûvelõdési háztól reggel fél 8-kor.
Hó végi összejövetelünket július 28-án 18-án délután 6 órai kezdettel tarjuk.
Szeretettel várjuk mindannyiótokat.

Rácz István elnök

Svédasztal

Manapság lépten-nyomon találko-
zunk e rövidítéssel, de azt hiszem
nagyon kevés ember veszi a fáradt-
ságot hogy ténylegesen utánanézzen,
mit is jelent.
Sokan elintézik egy kézlegyintéssel,
hogy hát olyan "úri huncutság", o-
lyan "welness izé" és kész…
Az "spa" szó a latinból származik és
a "sanus per aquam" (egészség a víz
által) kifejezés rövidített formája, a-
mely különös jelentõséggel bír Ma-
gyarországon, a termál és gyógy-
vizek országában. A spa. kozmetiku-
mok legfontosabb tudnivalója, hogy
különféle gyógyvizek, óceánok, ten-
gerek élõvilágának, ásványianyag
tartalmának kivonatát tartalmazzák.

Így ha nincs idõnk gyógyfürdõbe
menni, igénybevehetünk spa szolgál-
tatásokat sokkal egyszerûbben is.
Nézzük most az egyik módszer rövid
ismertetését :
Az alaposan elõkészített bõrt a kézen
vagy a lábon, az elõbb említett ma-
gas hatóanyagtartalmú maszkkal
kenjük be, mely mélyen átitatja, ez-
által táplálja a bõrt.
Ellensúlyozza a külsõ negatív hatá-
sokat, megszünteti a kiszáradást és a
vele járó érzékenységet. Az alkalma-
zott készítmény például shea vajat,
valamint paraffint, glicerint és ka-
milla kivonatot,vagy egyéb kedvezõ
élettani hatást kiváltó anyagokat tar-
talmazhat.

A kezelt felületeket fóliába, majd tö-
rölközöbe csomagoljuk 5-10 percig.
Ezt követi egy kiadós masszirozás.
A cél minél mélyebben a bõrbe jut-
tatni a hatóanyagokat.
Utolsó lépése a kezelésnek a lotion.
Ez jojoba olaj, aloe és allantionokat
tartalmazó vitalizáló bõr és körömá-
poló. Pantenolt is tartalmaz, mely
gyulladáscsökkentõ hatásáról közis-
mert. 
Ez az összeállítás tartós védelmet
nyújt a kiszáradástól. A bejuttatott
tápláló anyagokat a bõr magába zárja
és hosszan tartó puha érzést biztosít.
Ezután díszíthetjük a körmöket. Pró-
bálja ki!

Káló Ibojka

Spa kozmetikumok, nem csak celebeknek!?

Nézem az egyik zenecsatornát, és
mit látok. A fogyatékkal élõknek,
gondolok itt a siketekre, jeltolmács
közvetíti a dalszövegeket. Ez igen,
mondom, így a siket sem marad le,
a zene élvezetérõl. Azután látom,
hogy a hangszer szólóknál a jeltol-
mács, tétován ölbe tett kézzel ül.
Fura érzés tölt el. Bár, a fogyatékkal
élõ a dalszövegbe be van avatva, a
legfontosabból mégis kimarad. A ze-
nébõl!! Tehát a szöveget ugyan érti,
de a legfontosabból, a zenébõl kima-
rad. Amúgy a jeltolmács bármit
mondhat, úgysem tudja ellenõrizni.
Továbbgondolva, ez nagyon hasonlít
a mai magyar tömegtájékoztatásra.
Ott valamennyien siketnémák va-
gyunk, a virtuális jeltolmács azt mu-

tat nekünk amit akar. A legfontosab-
bakról úgyis lemaradunk. Ha valamit
elég sokszor elmondanak, hajlamo-
sak vagyunk azt hinni, hogy igaz.
Pár év múlva, az ellenkezõje is igaz.
Ott tartunk, hogy minden igaz, és
mindennek az ellenkezõje is igaz. A
pirítós kenyér rákkeltõ anyagokat
tartalmaz, ez igaz, de az angolok e-
gész életükben pirítóst esznek, még-
sincs annyi rákbeteg, mint nálunk,
ez is igaz. A parlamenti képviselõ, a
szemünk láttára veszi át a kétmilliós
kenõpénzt, ez igaz, mégsem kap
semmiféle büntetést, ez is igaz. És
ez a példa az ifjúságnak. Annak az
ifjúságnak, akit véleményem szerint,
egy hármas metódus szerint kellene
nevelni. Jelesül a test, a szellem, és

a lélek hármasában. A test nevelé-
sére ott a sport, a szellem csiszolása
a tanárok feladata, a lélek mívelése
pedig a plébános úrra marad. Szabad
magyar fordításban, hitet, tudást, és
erõt kellene adni fiataljainknak.
Ehelyett gazságot, igazságtalanságot,
korrupciót, hazugságot, tunyaságot,
erkölcstelenséget és bûnös szenvedé-
lyeket látnak példaképül. Még jó,
hogy a hét fõ bûn nem mindegyike
követendõ példa. Ezek után, figye-
lembe véve a reinkarnáció adta lehe-
tõségeket, elkövetkezõ életemben
semmi pénzért nem lennék galapa-
gosi óriás teknõs, bengáli tigris, rán-
tani való csirke, vagy vágómarha.
De ember sem!

+ + + /Mert doktor/

Pacal mentaszósszal 

A minap utaztam busszal valahová,
és elõttem ült két huszonéves hölgy.
Bizisten nem akartam hallgatózni, de
hogy finoman fogalmazzak, õk se
nagyon titkolóztak. Valószinû, hogy
a mesélõ egy könyvesboltban dol-
gozhat eladóként, innen a történet:
"Egy kedves nagymama korú hölgy,
nem tudván választani az iszonyú
sok könyv közül, azzal a kéréssel
fordult hozzám, ugyan segítenénk
már neki egy könyvet választani…

Mi sem természetesebb nénikém, vé-
gül is azért vagyok itt….
-És milyen típusú könyveket tetszik
szeretni?
-Ó kedveském én "mindenevõ" va-
gyok….
-Na de még is….
-Hát lehet útleírás! Például olyan
amibe a sûrû vad afrikai dzsungelben
eltéved egy New Yorki tõzsdeügy-
nök elhanyagolt felesége és véletle-

nül összetalálkozik egy két méter
magas, kisportolt ejtõernyõ oktató-
val, aki védelmébe veszi, és hosszú,
veszélyes kalandok után letelepsze-
nek a Kilimanjáró lábánál! Ja, és
boldogan élnek.
-Vagy ha nem útleírás, akkor lehet
egy jó krimi, például olyan hogy egy
szegény vidéki tanítónõt zaklatja egy
nagydarab szatír és mikor ezt elpa-
naszolja a református istentisztelet u-
tán a lelkipásztorának, aki egyébként

Ellesett gondolatok, - avagy a lónak is két füle van, mégse lábas…
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egy két méter magas kisportolt test-
alkatú, gyönyörû kék szemû és halk
szavú intelligens pap, ja és még nõt-
len is, esténként a paplakban vigyáz
rá…majd összeházasodnak, négy
gyerek, boldogság…
-Vagy ha nem krimi akkor lehet tu-
dományos fantasztikus is, mondjuk
olyan, hogy egy indiai származású
atomkutató professzornõt kell elkül-
deni egy NASA Mars expedícióra,
mert van egy olyan elmélete, amivel
közelebb lehet hozni a Földhöz a
Marsot, és az ûrhajón útközben meg-

jelenik egy földönkívüli lény, aki két
méter magas, hatalmas izmokkal,
igézõen átható tekintettel, vállig om-
ló selymes hajjal, és egymásba sze-
relmesednek és benépesítik a Mar-
sot.
-Vagy ha nem tudományos fantasz-
tikus akkor lehet valami régi mitoló-
giai történet. Például olyan amibe
Zeusz egyik eddig eltitkolt rangon a-
luli házasságából született szegény
gyenge, gyámoltalan de nagyon szép
és okos félistennõ leánya utazik egy
görög gályán, és ezt a gályát megtá-

madja egy vérszomjas küklopszokból
álló kalózbanda, és amikor már
majdnem mindenkit megölnek, a ka-
lózok vezére, egy két méter magas,
csodálatos fekete göndörhajú, görög
félisten, egycsapásra beleszeret a
lányba, és megmenti, és boldogan
élnek!
Vagy ha ilyenek nincsenek, akkor
adjon nekem kedveském valami kis
bolondos, romantikus csacskaságot…
jó lesz az is!" 

B. Tamás /tartalékos lejegyzõ/

IIDDÉÉZZEETTEEKK,,  AAFFOORRIIZZMMÁÁKK,,  GGOONNDDOOLLAATTOOKK,,  KKLLAASSSSZZIIKKUUSSOOKKTTÓÓLL

A jóról és a rosszról…
"Oly könnyen hagyjuk, hogy a sza-
vak elvakítsanak bennünket, az e-
gész valóságot szavakkal pótoljuk. A
rosszról meg a jóról beszélnek hoz-
zám, föltételezvén, hogy én tudom,
mi is az. Csakhogy én ezt nem tu-
dom. Ha a jóról vagy a rosszról be-
szélnek, akkor az arról szól, amit
egy ember jónak vagy rossznak ne-
vez, amit õ érez jónak vagy rossz-
nak." 

"Az ember ismételten el-elfelejti,
hogy ami egykor jó volt, nem marad
mindenkorra és örökre jó. Csak rója
régi útjait, melyek hajdan jó felé ve-
zették, baktat rendületlenül, noha
már rég rossz irányba görbültek "be-
vált" ösvényei. Aztán már csak a
legnagyobb áldozatok árán, keserves
bajlódás közepette tud beletörõdni
abba, hogy a "régi jó" talán már
megavult, s immár nem is jó. És így
van ezzel kicsiben és nagyban egy-
aránt. Rendkívül bajos megválnia
gyermekkora útjaitól-módjaitól, me-
lyek annak idején jók voltak, még ha
azoknak ismételten kárát látta is
azóta."

(C.G.Jung)

Török Sophie: 
Jónak lenni könnyebb

Milyen kevélyen ráztad ékes szõke
fejed
erõs ifjú leány, kit önzés nemes pán-
célja
védett jóságtól s fájdalomtól, s ki vi-
dám
fogaidat mutatva férfiak bolond
vágyain
csak szépséged hatalmát mérted ke-
gyetlenül.
Most nézz be az ablakon, múlt kö-
deibõl
jöjj vissza hozzám és lásd meg: mivé
rontottam lobogó reményeidet!
Úgy tudtad: választott helyeden szol-
gálni
fognak téged, szép mosolyodért in-
gyen
hódolnak lábaidnál, kis tétlen delnõ!
kacér cipõcskéket ringatva fogadod
majd
nevetve az élet kivételes örömeit.
Hitted: hideg szíved van, nem puhít-
ja
hitvány érzelmesség, s rafinált ösz-
töneid
okosan tudják, hogyan lehet jól élni!
-
most önzésed pompájából levetkõz-
tetve
szenvedéstõl szennyesen bámulsz
magadba,
s nem érted mi térített le boldog
utadról?
Ismerd hát meg magad, erõtlen lel-
kedet,
mely a kész jót könnyen felitta, de
megszerzõ harcra gyengének bizo-
nyult.
Te irgalmas nénike, kihez ma gyer-
mek és 
kutya siránkozva fut védelemért, ki
a házban bogot kikötni s szálkát
kihúzni
legjobban ért, ki nyomor-viziódban
eldobott lom közül lopkodsz vissza
vackodnak megbecsült értékeket, -
te nyálkás jóság! ostoba jócselekede-
teid
szemétdombjáról nézz vissza igére-

tes magadra!
nézd sorsod kajánul görbe utait!
Rosszul ismerted magad, ne méltat-
lankodj.
Amit elviselni nem lázadtál
amit kibírtál - sorsodtól mind meg-
érdemelted.
melankóliád maró ködébõl nézz vis-
sza:
gonosz szépség? úgy voltál te ke-
gyetlen
féfiidomító, ahogy szikkadt uzsorás
nagylelkû jótevõnek hiszi magát.
Csak az ifjúság röpített, térdedig
esdeklõ szerelmek tüze fényesített
apácaszíveddel boldog boszorkány-
nak.
Vágyak reflektora nélkül romantikus
riadalmaid mazohistát sulykoltak
belõled, szegény harcképtelen!
az önzéshez erõ kell, acéllá edzett
lélek! magadért élni magadnak: leg-
nehezebb.
Te a legkisebb ellenállás irányában
haladtál,
s így lettél jólélek. Mert jónak lenni
legkönnyebb.
Jó, aki nem harcol, jó, aki fél és
hagyja magát.
Jó, aki megy, mert maradni gyenge.
Jó, aki ad, - mert venni képtelen.
Te megalázott puha nyomorék,
összedõlt
egyéniséged romjai közt legalább
valld be:
csak gonosz emlékeid melegítenek!
és egyetlen jócselekedet
szivednek örömet nem adott.
Hiszen tudom: jónak lenni talán
mégis legtöbb e rossz földön - ha
nem gyávaságból:
erõs akarattal lettél volna jó!
De nem adtad magad se jónak se
rossznak,
két véglet közt rángasz reménytelen.
gyáva okosság tép és taszít s most
úgy
szégyenkezel, mint megtört vadállat,
ki gyilkos
fogai közt csipkés napernyõcskét bil-
leget
láncos urainak mulatságára.
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SÍTÁBOR
Régebben gondolkodás nélkül bele-
mentem minden marhaságba…
Egy közeli nõismerõsöm szerint
most is, csak most már meg tudom
magyarázni….
Történt egyszer, hogy egy távoli ba-
rátom sítábort szervezett az akkor
még /80'-as évek/ Csehszlovákiájá-
ban lévõ Vágbesztercére, (Povahzs-
ka Bistrica). Egy teljesen normális
sítábort, ahol egy hivatásos síoktató
megtanítja az alapokat a kezdõknek,
a haladókat meg továbbfejleszti. Bu-
szos utazás, szállodai elhelyezés, tel-
jes ellátás stb. szóval minden teljesen
rendben volt ezzel az úttal….
Illetve rendben lett volna, ha én itt-
hon maradok! De amikor megkér-
dezte az ismerõsõm, hogy mi eljö-
vünk-e velük, én gondolkodás nélkül
rávágtam hogy igen, megyünk….
Nem kellett volna… Ugyanis az
igazsághoz hozzátartozik az, hogy
szégyen nem szégyen, soha semmi-
lyen sportban nem jeleskedtem, sem-
milyen sportot nem ûztem, mert nem
szeretek küzdeni, ügyetlen vagyok,
és lusta.
Kiskoromban ez még nem látszott
rajtam, ezért azután anyáméktól két-
évente karácsonyonként kaptam egy
pár korcsolyát. (amin meg kellett
volna tanulnom korcsolyázni, de
hosszú évek alatt soha egyetlen mé-
tert sem tettem meg …)
Így azután a többiek, akik már évek
óta tudtak siklani, meg pörögni a jé-
gen, már régen hokicsapatokat szer-
veztek délutánokra, én még mindig a
jég szélén irígykedtem rájuk…
Néha a haverok megsajnáltak és be-
állítottak (szabálytalanul, mert kor-
csolya nem volt a lábamon) a kapu-
ba védeni, de ha az ellenség elindult
felém, én ordítva mentettem az éle-
temet.
Késõbb hasonló "sikereket" értem el
majdnem minden sportágban, amit
csak kipróbáltam.
Nyáron órákat töltöttem például az-
zal, hogy megszelídítsek egy görkor-
csolyát, de csak úgy tudtam menni
vele ha csak az egyik lábamon volt,
és közben két kézzel kapaszkodtam
valamibe… 
Volt egy rollerem is, de csak tolo-
gattam, mert ráállni túl veszélyes lett
volna.
Ping-pongban akkor is kikaptam, ha
húsz elõnyt adtak, úszni meg csak 80
cm-es vizben mertem… Ha meg bú-
jócskáztunk, nem egyszer elfelejtet-
tek megkeresni…
Így utólag úgy gondolom, kész cso-
da, hogy egyáltalán biciklizni meg-
tanultam.
Na lényeg, ami a lényeg, ezen elõé-
letem semmilyen módon sem pre-

desztinált engem arra, hogy bármi-
lyen ügyességet, egyensúlyérzéket
igénylõ sporthoz tíz méternél kö-
zelebb menjek.
Az elmondottakból ezek után logiku-
san következik hát, hogy a sítábori
invitálásra gondolkodás nélkül igent
mondtam. Sõt beszerveztem egy is-
merõsömet is akinek meg az volt a
betegsége, hogy mindenre igent
mondott gondolkodás nélkül…. nem
is értem ….
A bajok már itthon megkezdõdtek.
Indulás elõtt egy pár nappal itthon
kiválaszhattuk és hazavihettük a lé-
ceket meg a bakancsokat.
Reggel szép tízcentis hó esett, így
hát semmi akadálya nem volt, hogy
este, mikor senki nem járkál már az
utcán, kimenjek a templomkertbe
egy kis elõtanulmányt végezni.
Kiballagtam vállamon a sílécekkel,
és kezemben a síbakancsokkal, mert
ugye abban menni csak úgy lehet ro-
gyasztott térdekkel, mintha az ember
jeti lenne.
Leültem egy padra felvettem a mû-
anyagcipellõket, belecsattantam a lé-
ceimbe és elindultam a templom fe-
lé.
Az elsõ pár méter megtétele után
egyszerûen nem értettem, hogy miért
kell ehhez tanfolyam.
Nincs ebben semmi érdekes, elin-
dulsz és kész…. Azután hirtelen e-
lém ugrott alattomban a hó alatt egy
vakondtúrás és a következõ pillanat-
ban már az életemért kellett küzde-
nem, meg visszaszerezni a másik lá-
bam amit a kis földkupac eltérített…
Nagy nehezen visszanyertem az e-
gyensúlyomat és csúszkáltam to-
vább… úgy összesen megtehettem
vagy 25 métert amikor elhatároztam
hogy ebbõl ennyi elõtanulmány elég,
hazamegyek.
Meg kellett volna fordulni. De azt
nem tudtam hogy kell…
Megpróbáltam iszonyú piciket for-
dulni a lécekkel, hogy nehogy ösz-
szeakadjanak, de kiszámoltam hogy
a postakocsinál lesz a kör vége, a-
zután meg ugrálni próbáltam, de a
másodiknál elestem, szóval már
kezdtem gondolatban elbúcsúzni a
családomtól, mikor rájöttem hogy
egyszerûbb lenne levenni a léceket
és hazasomfordálni….
Otthon csak annyit mondtam a fele-
ségemnek, hogy tulajdonképpen nem
olyan egyszerû ez, mint amilyennek
látszik…
Másnap a buszon nagyon hamar ki-
tûnõ hangulat alakult ki…
Voltak köztünk olyanok, akik már
profi módon síeltek, õk azért örül-
tek, mi meg azért, mert volt nálunk
folyékony télikabát, meg mert nem
tudtuk mi vár ránk.

Mindenki hozott magával egy kis ha-
zait, így a több száz kilóméteres utat
gond nélkül megtettük.
Odaértünk, elfoglaltuk a szállásain-
kat, kis négy személyes faházak, für-
dõvel, mindennel, és bemutatták a
prágai származású tolmácsunkat, a-
kit az utazási iroda rendelt ki mel-
lénk segítendõ az ottani életünket.
Egy nagyon kedves rendes csendes
tanárember volt, nálunk talán ha egy
két évvel idõsebb, és azért tudott
magyarul, mert a nyarakat a nagy-
szüleinél töltötte a cseh-magyar határ
mellett.
Alig hogy elfoglaltuk a szálláshe-
lyünket, jött a hír hogy a mellettünk
levõ étteremben a síoktatónk akar
üdvözölni bennünket… Nosza jerünk
hát, siessünk, ne várakozzék az a
drága ember!… Nem akarok dicse-
kedni, de ekkorára már egyikünket
se fenyegette a kiszáradás veszélye,
és úgy éreztük most már akár hegy-
nek föl is rekordokat döntögetnénk…
Beültünk a nagyterembe és halkan
pusmogva vártuk az oktatót…
Lassan kinyílt az ajtó… és belépett
rajta… minden rózsaszín leányszo-
bácskák és leendõ anyósok álma
ÕÕÕ! A SÍOKTATÓ!!! Meg kellett
dögleni! A legutolsó divat szerinti,
testhez símuló csillogó fekete síove-
rálban, fényes ezüstkapcsos hegymá-
szóbakancsban, kihajtottnyakú sárga
vászoningben, és piros, nem, nem
piros, VÖRÖS! selyemkendõvel a
nyakán. Dús fekete göndör hajko-
rona, és nyírott ápolt vékony bajusz-
ka a rózsaszín ajkai fölött, olyan va-
kító fogsorral, hogy egy gyengébb i-
degzetû cápa szégyenkezve elkullo-
gott volna… egy sírdogáló krokodil
szájába…
Esküszöm ilyen tökéletes teremtést
eddig csak a Barbie babák párjaként
láttam mûanyagdobozban az augusz-
tus huszadikai búcsú minden képze-
letet felülmúló játékkínálatában!
Emellett a lény mellett a jó öreg
Hugh Hefner /a Playboy alapítója/
úgy nézett volna ki, mint egy sze-
rencsétlen szakadt félnótás csavargó!
Mi a barátommal megdermedve, és
lélegzetvisszafojtva néztük a jele-
nést… Szerintem mindketten rémül-
ten arra gondolhattunk, hogy most
már tényleg le kéne jönni a "szer-
rõl", mert ezután a látomás után már
csak a fehéregerek jöhetnek…
Ugyanekkor a lányos székek felöl
zaklatott sóhajok, és hangos szem-
pillaverdesés zizegése törte meg a
döbbent csendet… a férfiak kínosan
feszengtek… hogy kerül ide Burt
Reynolds!?
Azután Õ, miután kiélvezte a pillanat
letaglózó hatását, és megvárta, hogy
aki a széke mellé ült, az most vissza-
kapaszkodjon, roppant hivatalos han-

Egyszervolt
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gon elmondta a tudnivalókat.
Nem volt a szavak embere, kerülte a
felesleges tiszteletköröket.
Ellentmondást nem tûrõ hangon is-
mertette a szabályokat, a viselkedési
normákat, valamint azt, hogy ha
mindent, de mindent betartunk, ak-
kor, de csakis akkor, a legügye-
sebbjei, esetleg, a hét végére meg-
tanulhatnak annyit, hogy a legeny-
hébb lejtõn önállóan lecsúszhatnak…
esetleg. Bár ahogy végignézett raj-
tunk, a tekintetébõl látszott erre nem
sok esélyt ad.
/Szerintem annak idején körülbelül
Mózes szólhatott így, a választott
néphez, lejõve Sion hegyérõl, mikor
ismertette velük hogy merre van
elõre…/
Ja, és majd elfelejtettem, a végén
még hozzátette: "Az italt felejtsék el!
Nem tûröm az alkoholt! Még egy
pohár sört se! Maguk most nem
azért vannak itt!"
És ha valamit nem értettek volna,
most kérdezhetnek!
Ebben a pillanatban mi ketten feláll-
tunk, és a tõlünk telhetõ határozott-
sággal az ajtóhoz lépkedtünk… Fél-
hangosan csak ennyit mondtam:
"Oppárdon, bocsánat, fõúr! fizetek!
Ágyõ kis gárdahadnagyom, én Önt
most jól elhagyom" 
De ekkorra már majd lerobbant a fe-
jünk a visszafojtott röhögéstõl, és
egymást lökdösve kirohantunk a
hallba. A többiek még vagy 20 per-
cig bent voltak, majd néma bûntudat-
tal (miattunk) kisomfordáltak a te-
rembõl.
Az oktató visszavonult a budoárjába,
mi pedig magunkra maradva beül-
tünk oda, ahol félhomály van, bor-
dóernyõs lámpák pislákolnak szeli-
den, magasak a székek, és udvarias
emberek mosolyogva töltögetik kor-
sókba a habzó jókedvet, és a gyö-

nyörû történeteket…
Miután megtépázott férfiúi önérze-
tünket megfelelõképpen helyrebillen-
tettük, mi is visszamentünk a szál-
láshelyünkre, és egy kis elemózsiát
szétszórva a frissen vetett ágyon, el-
kezdtük tervezgetni a reánk váró he-
tet.
A barátomnak rögtön kész volt a ter-
ve!
Holnap busszal bemegyünk a város-
ba, szétnézünk ahogy kell, és ha ta-
lálunk egy sportboltot, veszünk egy-
egy kis gyermekbobot, olyan kis mû-
anyagtepsi-félét, és azokkal minden
különösebb faxni nélkül elszánkóz-
gatunk a szálló körüli lankás dom-
bokon.
Ha megéhezünk eszünk, ha meg-
szomjazunk iszunk,… ha meg berug-
tok lesz mit szétverni a hátatokon!
tete hozzá az asszonykórus.
Ez a terv olyan szép volt és kerek
hogy errõl nem volt többet mit be-
szélni.
Hanyatt feküdtünk a vacsoránk ma-
radékán és azzal a boldog tudattal
vártuk az álom-manó csókját, hogy
ma is jobbá tettük ezt a világot.
Kopogtattak…
-Tessék! Bújj be! Ordítottuk, mert
hogy nem tudtuk ki jõ…
Hát az udvarias prágai tolmácsunk
járta végig a faházakat, hogy ösz-
szeismerkedjen a reábízott vendé-
gekkel…
Kezében egy oriási üveg Beherovka
volt, mintegy bizonyítandó a cseh
nép õszinte barátságát.
Mondom tényleg rendes gyerek volt
ez a Béla. Õ mondta, hogy hívjuk
Bélának, mert az igazi nevét a ma-
gyarok nem tudják kiejteni normá-
lisan.
A magyaros vendégszeretetnek nin-
csen párja, úgy hogy mire házról

házra járva, hozzánk ért vendégünk,
mindenkinek a szíve megtelt öröm-
mel és boldogsággal. Õ dicsérte a
szittya magyarokat, mi pedig áradoz-
tunk az õsi cseh kultúráról.
Gyorsan beavattuk terveinkbe.
-Ti itthon maradtok? Kérdezte értet-
lenkedve.
-És mit fogtok csinálni egész nap? 
-Semmit! jött az értelmes válasz.
Csak úgy "elmojolgatunk" a ház kö-
rül!
- "elmojolgatunk"?! én ezt a szót
nem ismerem… mormogta maga elé,
kutatva az emlékei között, nem tu-
dom mi az, de hát ti tudjátok. Ne-
kem menni kell a többséggel… 
Egy kicsit még beszélgettünk, barát-
koztunk, dicsértük hogy náluk mi-
lyen szép a hó, meg hogy Prága õsi
város, és megígértük neki ha leg-
közelebb Prágába megyünk, õt fel-
tétlenül…. mindenképpen… és ottan
literes ám a korsó…. Svejk… puszi…
puszi.
Reggel a lányok finom kávéillattal
ébresztettek bennünket, és elújságol-
ták hogy némi "alakizás" után, a sí-
tanulók elmentek busszal a kikép-
zésre, majd csak este jönnek vissza.
Este? Hát akkor mienk a nap, mond-
ta a barátom, és befordult a fal felé.
Már-már visszaaludtunk volna, ha a
lányok nem gondolják azt, hogy ti-
tokban arra vágyunk mi férfiak,
hogy váratlanul másfél-kiló havat
nyomjanak a gatyánkba. Ami igaz az
igaz, ez hatásos terápia volt! Iszo-
nyatos üvöltéssel, és megtáltosodva
rohamoztuk meg a fürdõszobát.
Bosszúból mi meg nem borotválkoz-
tunk meg, és úgy mentünk be velük
a városba.
Folyt. köv.

Bérczi Tamás /tartalékos síoktató/

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

Sport
RITMIKUS GIMNASZTI-
KA
Idén június 12-13-án, Balatonbog-
láron rendezték meg a Ritmikus
Gimnasztika Diákolimpia Országos
Döntõjét, ahová 18 település 34 is-
kolájának csapatai jutottak be.
A középiskolások B/6 korosztá-

lyában a Tömörkény István Mû-
vészeti Szakközépiskola színeiben
induló Kasza Ivetta, zsombói csapat-
társaival, a 2. helyen végzett.
Az SZKTT Közoktatási Intézménye
Szatymazi Iskola idén mind a négy
korosztályban indított csapatot. A
B/4 korosztályban, a tavalyi évhez

hasonlóan, ismét a szatymazi lányok
nyertek. Így Kondász Andrea, Kósa
Kitti, Kreiniker Bernadett és Szána
Szabina már többszörösen is büsz-
kélkedhetnek a "Magyar Köztársaság
Diákolimpia bajnoka" címmel. Csúri
Liliána, Gera Henrietta, Nyeste Bor-
bála és Toldi Brigitta a B/1 korosz-
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tályban, a Bárkányi Flóra, Kelsch
Anna, Kõhegyi Ágnes, Szabó Rita,
Tóth-Molnár Réka összeállítású csa-

pat pedig B/3 korosztályban nyert
ezüstérmet, a 15-15 csapatot felvo-

nultató erõs mezõnyben. A verseny
színvonalára jellemzõ, hogy B/2 kor-
osztályban induló csapatunk- Kiss
Dea, Kiss Nóra, Kõhegyi Réka,
Mélykúti Viktória és Prágai Bíborka
egy hibával is már csak a 7. helyen
zárhatta a versenyt.
Csongrád megyét 5 korosztályban 4
iskolából 11 csapat képviselte, akik a
megszerezhetõ 15 érem több mint a
felét, 3 arany-, 4 ezüst- és 1 bronz-
érmet nyertek meg.

Gáborné Madácsi Ildikó
edzõ

Június végén került megrendezésre a
III. Serdülõ Világkupa Gyõrben,
amelyen a hazai élmezõnyön kívül
kilenc ország korosztályos váloga-
tottja állt rajthoz. Egyesületünket
három versenyzõ képviselte. Kovács
Ákos /50 kg/ elsõ mérkõzésén
szoros csatában maradt alul egy
osztrák versenyzõvel szemben, aki
sajnos nem vitte tovább a vigaszág-
ra, így kiesett. Kopasz Bence /55
kg./ három gyõzelemmel és két
vereséggel a hetedik helyen zárt. A
legjobb eredményt Gábor Ádám /45
kg/ érte el, aki csak a döntõbe
jutásért szenvedett vereséget, a többi
ellenfelét maga mögé utasítva
bronzérmet szerzett!

Gábor Ádám /jobbról a második/ a
Világkupa dobogón!

Kopasz Fanni

Június 05.-én Cegléd adott otthont a
diák korcsoportok országos diák-
olimpiai döntõjének. Diák C kor-
osztályban a lányok versenyében Ko-
pasz Fanni nagyszerû versenyzéssel
a 30 kg-os súlycsoportban a második
helyet szerezte meg, Molnár Bálint a
fiúk 55 kg-os súlycsoportjában pedig
az utolsó pillanatig vezetett a
bronzmérkõzésen, amikor is ellen-
fele a maga javára tudta fordítani az
eredményt, így Bálint az ötödik
helyen végzett. 
VILÁGKUPA BRONZÉREM
GYÕRBÕL!
Május 29.-én Domaszéken a CER-
TOP Kupa keretein belül léptek
tatamira versenyzõink és az alábbi
helyezéseket érték el: 

Eredmények:

U 10 
33 kg.: 2.Kovács Balázs
36 kg.: 5. Palotás Bálint

U13 lány
45 kg.: 5. Balogh Sára

Serdülõ fiú
50 kg.: 3. Gábor Ádám
55 kg.: 5. Kovács Ákos
60 kg.: 1. Kopasz Bence
+81 kg.: 3. Nyima Tibor

Kovács Balázs /balra/ ezüstérmes
Külön dicséretet érdemel Balogh

Sára, aki élete elsõ versenyén vett
részt és a nagyobb tudású
versenyzõk között remekül helyt állt,
illetve Kovács Balázs, aki a nála egy
évvel idõsebbek között a 19 fõs
mezõnyben a döntõbe tudta vereked-
ni magát!

Kopasz Bence /középen/ a dobogó
tetején

Nyima Tibor /középen/ 
a harmadik helyen

Edzõ: Kovács Szabolcs
A Szatymazi SE cselgáncs szak-
osztálya szeretettel vár minden
judo iránt érdeklõdõ 6 és 12 év
közötti lányt és fiút az általános
iskola tornatermében tartott edzé-
seire.
Edzésidõpontok:
hétfõ 1715-1815, péntek 1600-1700.
Érdeklõdni:
Kovács Szabolcs /20-555-0629/
edzõnél.

HAJRÁ SZATYMAZ!

VILÁGKUPA BRONZÉREM GYÕRBÕL!
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KONDÁSZ KÁLMÁN
SZOBAFESTÕ

Szatymaz Rózsa u. 38
62-283-549  06-70-355-5838

Vállalok:
Lakásfelujítás, szobafestés,

mázolás, tapétázás, hõszigetelés,
burkolás, szeletelt tégla ragasztás,
tetõjavítás, kõmûves átalakítás,
fürdõkád zománcozás, egyéb

A volt CSOCSÓ SÖRÖZÕ és
KOKTÉLBÁR

Teljes konyhai és vendégtéri beren-
dezéssel!!!

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

REDÕNY, SZÚNYOGHÁLÓ,
SZALAGFÜGGÖNY,

NAPELLENZÕ
Készítés, szerelés, javítás

Nagy Attila
gépész-üzemmérnök vállalkozó

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

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

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

A MAYA KOZMETIKA NYÁRI AJÁNLATA
Új szolárium csövek

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

- Testkezelés / cellulit, terhességi csík/ zsírégetés
ultrahanggal, tekercseléssel

- 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.)

Üvegezés
Szilágyi László

Szatymaz, Dózsa Gy. u. 13.

06-20-447-7779
Biztosító felé számlát adok!

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

Pillangó szalon
Kéz- és lábápolás, mûköröm építés, hennafestés
Akik most ballagtak 8. osztályból, azoknak

az elsõ körömépítés árából 
1000Ft engedményt adok aug. 31-ig.

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

Szatymaz, Dózsa Gy. u. 49.
Szolgáltatóház

Egyedi kályhacsempék gyártása:
-hagyományos kézi készítésû

-preciz öntött csempék
-gazdag színválaszték, egyedi mázak

készítése
-cserépkemence, cserépkandalló, cserép-

kályha építése
-épület és díszkerámia, falikutak, szökõku-

tak tervezése és készítése
-szinte minden ami kerámia

MEGRENDELHETÕ itt:
KONCSIK ANDOR, 

06-20-926-18-91

MÁSODIK HELYEZÉS A ZSOMBÓI FALUNAPI FÕZÕVERSENYEN

A Szatymazi Önkormányzat színeiben induló “Fatányéros Ízvarázs Fõzõklub” nyerte a megtisztelõ
második helyezést Zsombói Falunapokon Szatymaznak. A FIF különleges és titkos fûszerezéssel vará-
zsolta el és hódította meg a zsûri tagjait.
A klub tagjai: Szilágyi Károly fûszermester, Rapcsányi Gábor fõmettõr, Szanka István tûzfelelõs, Peleskei
Bálint kondérológus, Bérczi Tamás kozmalógus.

Gratulálunk!
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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:
Július
10-11.:
Dr. Huszár Péter
(06-30/487-4030)
17-18:
Dr. Sikter András
(06-20/936-4208)
24-25.:
Dr. Gombos László
(62/278-502)
Júli. 31-aug. 01.:
Dr. Kunstár Pál
(06-30/488-0267)
Augusztus
7-8.:
Dr. Sikter András
(06-20/936-4208)
14-15.:
Dr. Huszár Péter
(06-30/487-4030)

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

SÜRGÕSSÉGI ORVOSI ÜGYELET
FELNÕTT:

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

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

Ágoston János (Vasút u. 8.)
Baráti József (II. közret 100/A)
Csányi Istvánné (Béke u. 20.)

Gerlach János (IV. körzet 4/A.)
Juhász István (Hámán K. u. 26.)
Kispál Eszter (IV. körzet 244.)

Lakó Istvánné (Vasút u. 8.)
Szélpál Antal András (Árpád u. 51.)



a Mi Lapunk12 2010/07.

Kedves szülõk!
Amennyiben szeretnék, hogy 

újszülöttjük fotója megjelenjen
a "Mi Lapunkban", 

kérjük, értesítsék telefonon 
Szabó Szilvia védõnõt.

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

Vékes Fanni, 2010. június 16.
Nagy Ágnes, Vékes Attila

Sipos-Fülöp Anna 2010.06.06.
Szülei: Fülöp Eszter és Sipos Attila

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

38. Csongrád Megyei Könyvtárosnap résztvevõi
Bõvebben a következõ lapszámunkban

Óvodai évzáró ünnepség

Kasza Ivetta (hátul) és zsombói 
csapattársa

Magyar Köztársaság Diákolimpia bajnokai


