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ELKÉSZÜLT A KÖZPONTI PARK ELSÕ ÜTEME

Október 16-án kerül meg-
rendezésre az évrõl-évre
több száz érdeklõdõt vonzó
rendezvény.

Nevezés: 830-945

a mûvelõdési ház elõtti
téren

F E L H Í V Á S !
Október 11-15. között 

kerül megrendezésre az Egészséghét
Bõvebben a 13. oldalon

F U T A F A L U

A LEGNAGYOBB BERUHÁZÁSUNK KÜSZÖBÉN

Bírálat elõtt a Sándorfalva-Szatymaz szennyvízberuházási projekt
részletek  a 3. oldalon
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Helytörténet

Susogó náderdõben kanyarog a
Sirály Tanösvény. Természetvédõ
gyermektábor kis lakói lépegetnek
rajta szorosan a nyomomban, hogy
le ne maradjanak valami érdekes, új
látnivalóról. Lelkendezve tárgyalják,
hogy mekkora nagy, nyakigláb ma-
dár volt az imént méltatlankodva föl-
rebbenõ vörös gém. Egymás szavába
vágva azután persze, hogy lemarad-
nak a nádi sármány daláról. A nád-
szál hegyén hintázó, fekete fejû
madárka eltûnik, mielõtt elcsönde-
sedne kis csapatunk.
- Mi volt az? Hol van?
- Nádi sármány lett volna, ha észre-
vettétek volna. Figyelni kell ám a
természet hangjaira is, ne csak a
szemeteket tartsátok nyitva! Ilyen
sûrû növényzetben bizony gyakran
megesik, hogy csak a hangjáról ve-
szünk észre valamit.
- Akkor ez egy újabb faj! A tábor
kezdetétõl a huszonhetedik madárfaj!
- Az lenne, ha láttátok, vagy hallot-
tátok, és jól megfigyeltétek volna.
Így csak nekem kellene följe-
gyeznem, ha nem láttam volna már
ma hajnalban, amikor hozzátok jöt-
tem.

Tovább ballagunk Fehértó
madárországában, és ahogy közele-
dünk Beretzk Péter bácsi egykori va-
dász-madarász tanyájához, a Kiskun-
sági Nemzeti Park Igazgatóság mai
kutatóházához, szépen mellém sze-
gõdnek emlékeim rég elmúlt taní-
tómestereimrõl. A napsütötte, csil-
logó vízen átsuhan egy nagy árnyék.
Fölpillantva a kék égen behúzott
nyakkal, lustán szárnyaló nagy kó-
csag. Akárcsak az ingemen, a ter-
mészetvédelem címere… és akkor
fölrémlik Szabó Laci bácsi szikár a-
lakja, kabátján a kis kék, kerek jel-
vénnyel, és a magam tizenkét éves,
siheder bámulata - mert akkoriban én
ott, azon láttam elõször nagy kó-
csagot. Sokkal ritkább volt még a
mocsárvilág e szép lakója. Gyak-
rabban találkoztam a félakkora kis
kócsaggal, fõleg a tiszai csónakos
csavargásaimon. Olyannyira, hogy
én kezdõ "gyerökmadarászként" a
kis kócsagot közönséges, sokszor bi-
zony még följegyezni sem érdemes
fajnak tekintettem.

Hogy mi méltó följegyzésre
és mi "nem érdekes"?! Bizony so-
káig nem láttam tisztán ezügyben.
Mindaddig, amíg nem találkoztam
egy másik nagy természetjáró peda-
gógussal, Gyuri bácsival. Bizony,
igazi pedagógus volt õ, aki oly' sok
embernek mutatta meg, hogyan kell
gyermeki örömmel rácsodálkozni az
élõ természet ezer apró rezdülésére.
Megtalálni a szépet, különlegest
mindenben, ami erdõt-mezõt járva
körülvesz bennünket.

Kis csapatunk eléri közben
a "kutatóházi szigetet". Árnyas fák
alatt, öreg rönkpadok kínálnak he-
lyet pihenõre. A mohos ülõkék közt
tûzrakó hely. A hûlt hamukupac túl-
oldalán mintha ma is ott ülne Puskás
Lajos bátyám, és csöndes egysze-
rûséggel sorolná legizgalmasabb
megfigyeléseit, melyeknek szereplõi
sokszor környezetünk legközönsége-
sebb élõlényei voltak. E "hétköz-
napi" értékek észrevétele, megisme-
rése mindannyiunk természetvédelmi
feladata. Nagyszerû feladat, és sok-
szor valóban megismételhetetlen él-
ményeket nyújtó munka a ritka, fo-
kozott védelmet élvezõ természeti
értékeink kutatása, védelme. Ez
azonban speciális szaktudást igénylõ
hivatás. A hétköznapi ember haza-
szeretetét a "búvó otthoni táj" sok-
féle apró szépségének ismerete táp-
lálja!

Ezeknek, a mindannyiunk-
nak kedves, megõrzendõ tájbéli ér-
tékeknek a fölfedezésére, megisme-
résére, és bemutatására nyújt nagy-
szerû lehetõséget az "Országos Ér-
tékvadászat" elnevezésû pályázat. A
Tájérték Katasztert megvalósító in-
tézmények célja a különbözõ társa-
dalmi csoportok mozgósítása tevé-
keny értékõrzõ, értékmentõ együtt-
mûködésre. A magánszemélyeket és
helyi közösségeket tájértékek gyûj-
tésére, megismertetésére és megõr-
zésük elõsegítésére hívják. E tájér-
tékek nem csak természeti képzõd-
mények (fák, facsoportok, források,
semlyékek, kilátópontok, stb.), ha-
nem kultúrtörténeti értékek (gémes-
kutak, malmok, útmenti keresztek,
parkok) is lehetnek. A pályázaton
történõ résztvétel két kategóriában
lehetséges:
1 - Víz és tájérték kategória
Két egyedi tájérték típus, a gémesku-
tak és a forrásfoglalások országos
gyûjtésére irányul az akció. Jó lenne
ezáltal minél teljesebb képet kapni az
ország gémeskútjai és forrásfoglalá-
sai számáról, használatáról, kialakí-
tásuk módjáról, esztétikai értékérõl.
Ebben a kategóriában magánszemé-
lyek jelentkezésére számítanak a pá-
lyázat kiírói.
2 - Területi kategória
A területi kategóriára csapatok és
magánszemélyek egyaránt jelent-
kezhetnek. A csapatokat alkothatják
például iskolai osztályok, szakkörök,
intézmények, klubok, civil szer-
vezetek, vallási közösségek, baráti
körök, maximálisan húsz fõvel.
A versenyben a cél a csapatok kör-
nyezetében -települési-, ill. kistérsé-
gi szinten- található tájértékek minél
teljesebb körû fölmérése (ami kiváló
témája lehet iskolai kirándulásoknak,
közösségi programoknak is), vala-

mint javaslatok tétele a föltárt táji
értékek egy részének, vagy egészé-
nek értékõrzõ, értékmentõ hasznosí-
tására.
Díjazásban azok a csapatok részesül-
nek, amelyek
a) - a legtöbb tájértékrõl nyúj-
tanak be hiánytalanul kitöltött adat-
lapot és sajátkészítésû fotót;
b) - a legjobb értékõrzõ, érték-
mentõ hasznosításra irányuló javas-
latot nyújtják be.
Ebben a kategóriában az a cél is ben-
ne foglaltatik, hogy a települések és
kistérségek önkormányzatai is meg-
kapják a fölmérési adatokat és az ér-
tékek megõrzésére, értékmentõ hasz-
nosítására irányuló javaslatokat, an-
nak érdekében, hogy munkájuk so-
rán hasznosíthassák. Az Országos
Értékvadászattal ösztönözni kívánják
a kiírók, hogy erõsödjenek a helyi
együttmûködések, illetve az önkor-
mányzatok eséllyel pályázhassanak a
számukra kiírásra kerülõ TÉKA
díjra. Ezért az értékek megõrzésére,
értékmentõ hasznosítására irányuló
javaslatokat a csapatoknak a helyi
önkormányzatukhoz is el kell juttat-
niuk elektronikus formában.
Az akcióban résztvevõk hozzájárul-
nak hazánk és a helyi környezet, táj-
egység természeti és kulturális ér-
tékeinek számbavételéhez és meg-
õrzéséhez. Részvételük által ismert-
té, és remélhetõleg elismertebbé vál-
nak a különbözõ tájértékek, ezzel
erõsítve a helyi identitást, kultúrát és
gazdagságot.
A pályázaton internetes adatfeltöltés-
sel lehet részt venni. Ehhez re-
gisztrálni a www.tajertektar.hu ol-
dalon 2010. szeptember 30-ig lehet,
az adatokat feltölteni 2010. október
29-ig kell.
Szatymaz környéke természeti érté-
keinek számbavételéhez kedvcsináló-
nak, és gondolatébresztõül a Kiskun-
sági Nemzeti Park Igazgatóság Ter-
mészetismereti Osztálya természet-
fotó kiállítást rendez a mûvelõdési
ház nagytermében, szeptember má-
sodik felében. A kiállítás látnivalói-
hoz kapcsolódóan játékos feladat-
megoldásokra is lehetõség lesz.

Albert András

A   F E H É R - T Ó   V I L Á G A
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Önkormányzati közlemények

Pályázati felhívás a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójára

Szatymaz Község Képviselõtestülete 2010. szeptember 1. napján döntött arról, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsõoktatási Ösztöndíjpályázathoz. 

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton részt vehet az, aki az önkormányzat területén
állandó lakcímmel rendelkezik, h á t r á n y o s  s z o c i á l i s  h e l y z e t û  

- felsõoktatási hallgató, aki a képzésre vonatkozó keretidõn belül, államilag támogatott teljes idejû (nappali
tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget
eredményezõ mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsõfokú szakképzésben folytatják
tanulmányaikat. ("A" típusú pályázat)
- 2010/2011. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolás, illetve felsõfokú diplomával nem ren-
delkezõ felsõoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett fiatalok jelentkezhetnek, akik 2011-
ben elõször nyertek felvételt felsõoktatási intézménybe és a tanulmányaikat 2011/2012. tanévtõl ténylegesen
megkezdik, államilag támogatott, teljes idejû (nappali tagozatos) felsõfokú alapképzésben, egységes, osztat-
lan képzésben, felsõfokú szakképzésben kívánnak részt venni. ("B" típusú pályázat)

Nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai felsõoktatási intézmények hallgatói!
A pályázat személyesen, meghatalmazott útján, vagy postai úton nyújtható be. A csatolandó mellékletek nélkül a
pályázat nem érvényes, hiánypótlásra lehetõség nincs! A határidõn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelõ
pályázatokat az önkormányzat a bírálatból kizárja. 

A sikeres pályázat egyik feltétele, hogy a pályázó háztartásában (a pályázó állandó lakcíme szerinti lakásban életvi-
telszerûen együttlakó, ott bejelentett, vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ személyek) az egy fõre jutó nettó havi
jövedelem nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 120 %-át,  a 34.200,- Ft-ot.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. október 29.
A pályázati kiírás megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján 2010. szeptember 1. napjától.

A kérelem a jövedelemigazolás és a pályázati adatlap átvehetõ a Polgármesteri Hivatalban, illetve (a jövedelemiga-
zolás kivételével) letölthetõ a www.bursa.hu honlapról. 

Részletes információt kaphatnak a 62/583-560/19 telefonszámon, illetve személyesen is állunk rendelkezésükre.

A Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-,
Csatorna Beruházó Társulás még
jogi személyiség nélküli társulásként
nyújtotta be 2008.09.01-én a
"Sándorfalva-Szatymaz települési
agglomeráció szennyvíztisztításának
és szennyvízcsatornázásának kiépíté-
se" címû pályázatot a Környezet és
Energia Operatív Program keretében
kiírt Szennyvízelvezetés és Tisztítás
címû pályázati kiírás I. fordulójára.
A támogatási szerzõdést 2009. már-
cius 5-én kötöttük meg, amely ér-
telmében 125.804.250 Ft Európai
Uniós támogatással valósulhattak
meg az alábbi elõkészítési tevé-
kenységek:
" Tervezés: elvi vízjogi enge-
délyes tervek, vízjogi létesítési en-
gedélyezési terv, Fidic piros könyv
szerinti mûszaki dokumentáció a
csatornahálózatra, Fidic sárga könyv
szerinti dokumentáció a szenny-
víztisztító telepre, kiviteli tervek,
útépítési engedélyezési terv
" Tanulmányok: Környezeti

hatástanulmány, geodéziai felmérési
dokumentáció, régészeti hatástanul-
mány, elõzetes lõszermentesítési
munkák, Részletes Megvalósítható-
sági Tanulmány és Költség-haszon
elemzés
" Engedélyek megszerzése:
elvi vízjogi engedély, vízjogi léte-
sítési engedély, útépítési engedély,
környezethasználati hozzájárulás
" Egyéb tevékenységek: köz-
beszerzési eljárások lebonyolítása,
Magyar Állam tulajdonosi hozzá-
járulásának megszerzése az állami
tulajdonban lévõ ingatlanokra, ter-
vellenõrzés, a projekt nyilvánosságá-
nak biztosítása
2010. július 23-án már jogi személy-
iségû társulássá átalakulva került
beadásra a II. fordulós pályázat,
amelyet a pályázatkezelõ Közremû-
ködõ Szervezet, a Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési
Igazgatósága 2010. augusztus 25-
ével formailag elfogadott, azaz tar-
talmi bírálatra bocsátja a projektet.

A beruházási
terv elbírálására
várhatóan még
az õsszel sor ke-
rül, így pozitív
döntés esetén
terv szerint jövõ

tavasszal megkezdõdhetnek a kivite-
lezési munkák. 
A II. fordulóban, a projekt meg-
valósítása során 1 db biológiai fo-
kozatú szennyvíztisztító telep,
58,761 km gravitációs gerinccsator-
na, 44,418 km gravitációs bekötõ-
csatorna, 17 db körzeti nagyátemelõ
létesül. Összesen 3810 lakóegység
szennyvízcsatornával történõ ellátása
valósul meg és 12 947 lakos kerül
jobb életminõségi körülmények kö-
zé. Mindezek összköltsége
4.890.904.000 Ft, amelyhez 
4.064.574.000 Ft támogatásra pá-
lyáztunk.
Az elsõ fordulót, azaz az elõkészítési
szakaszt lebonyolító projekt me-
nedzsment csapat a bírálati idõszak-
ban is dolgozik, ugyanis az akár több
hónapot is igénybe vevõ közbeszer-
zési dokumentációk kidolgozása és a
közbeszerzést lebonyolító szakem-
berek kiválasztása a II. fordulóhoz
már folyamatban van, hogy pozitív
döntés esetén mihamarabb megkezd-
hessük a projektet.

Újházi-Megyesi Ágnes
Pályázati referens

Sándorfalva Városfejlesztõ
Közhasznú Nonprofit Kft.

Bírálat elõtt a Sándorfalva-Szatymaz szennyvízberuházási projekt
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POLGÁRMESTER- ÉS KÉPVISELÕJELÖLTJEINEK

BEMUTATKOZÁSA
Fülöp Zoltán Miklós

1958. 03.03. Szegeden születtem.
Születésemtõl fogva Szatymazon
élek. Általános iskolai tanul-
mányaim közben édesapám Fülöp
János ször-nyû autóbalesetben életét
vesztette. 2 testvéremmel és éde-
sanyámmal na-gyon nehéz helyzetbe
kerültünk. Ezért a további tanul-
mányaimat szak-ma tanulás végett a
Móra Ferenc Ipari Iskolában mint
gépszerelõ végeztem el közben
irodagép mûsze-rész szakmát is
kitanultam. Amivel el tudtam
helyezkedni a szegedi ken-der fonó-
gyárban mint irodagép mû-szerész.
Természetesen a mezõgazdaságot is
folytattam a családom megélhetését
biztosítva.
1981-ben sorkatonai szolgálatot az
újszentiváni laktanyába mint "loká-
tor kezelõként" töltöttem le. Itt
ismer-kedtem meg Tóth Piroskával
akivel tanulmányai befejezésével
1983-ban Szatymazon az õsi bir-
tokon kezdtünk gazdálkodni mint
õstermelõk. Én már akkor fõállás-
ban tevékenyked-tem a gazdaság-
ban. Az élettársam szatymazi
ÁFÉSZ-nál (tüzép, vágóhídon) dol-
gozott. Az elsõ gyermekünk
születéséig 1988-ig.

4 gyermekünk született, Attila, Zol-
tán, Dániel és Izabella. 2005-ben
családi gazdaságot létesítettem a csa-
ládommal a megélhetés érdekében.
Dióhéjban ennyit próbáltam magam-
ról és családomról leírni. Ha ennél
részletesebben szeretnének megis-
merkedni velem bárkit szívesen
látok a tanyámon ami 2001-ben
keztünk építeni a családommal és az
idén kaptam meg a lakhatási engedé-
lyt rá.
Telefonon bárki számára elérhetõ
vagyok (283-384). A választási
kampányban minden lakos számára
szó-rólapot fogok eljuttatni az
elképze-lésem terveimrõl hogy
Szatymaznak újra olyan neve legyen
mint az õszi-barack õshazája. A
kampány végén a kultúrházban
választási nagygyülést fogok tartani.
Idõpontját a szóró-lapon közlöm.
Köszönöm hogy ajánlószelvényeik-
kel támogattak, hogy független pol-
gármester-jelöltként indulhattam a
választáson ezáltal biztosítottam a
szatymaz lakoságának a választás
lehetõségét.

Fülöp Zoltán
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Helyi Választási Bizottság közleménye
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Helyi Választási Bizottság a 2010. október 3. napjára kitûzött önkor-
mányzati képviselõk, és polgármester választásra az alábbi jelölteket vette nyilvántartásba:

POLGÁRMESTER JELÖLTEK:
1. Fülöp Zoltán Miklós független Szatymaz, IV. körzet 116.
2. dr. Kormányos László Péter független Szatymaz, III. körzet 287.

KÉPVISELÕ JELÖLTEK:
1. Báló Bertalan független Szatymaz, IV. körzet 36.
2. Barna Károly független Szatymaz, Rózsa u. 7.
3. Bódis Margit független Szatymaz, III. körzet 219.
4. Dékányné dr. Balogh Andrea független Szatymaz, Kossuth u. 96
5. Fülöp Attila Péter független Szatymaz, IV. körzet 116.
6. Fülöp Zoltán Miklós független Szatymaz, IV. körzet 116.
7. Kálmán János Attila független Szatymaz, Dózsa Gy. u. 12.
8. dr. Kónya Ferenc független Szatymaz, Dózsa Gy. u. 22.
9.. Lengyel Istvánné dr független Szatymaz, Hámán K. u. 50.
10. Makra Sándorné független Szatymaz, Petõfi u. 22.
11. Rapcsányi Gábor független Szatymaz, Kossuth u. 33.
12. Tóth János Pál FIDESZ-KDNP Szatymaz, Rákóczi u. 32.
13. Tóth József független Szatymaz, III. körzet 18.

Szatymaz, 2010. szeptember 03.
Segesváry László sk.

Helyi Választási Bizottság Elnöke

Dr. Kormányos László

Kedves Szatymaziak!

Sokan megtiszteltek azzal, hogy a-
jánlószelvényeiket eljuttatták hozzám
és biztosítottak arról: vezetésemmel
2006 óta jó irányba tart a község
fejlõdése. Köszönöm mindenkinek
ezirányú támogatását. Jólesõ érzéssel
tapasztalom, hogy a korábbi válasz-
tásokkal ellentétben most nem sza-
kad táborokra a falu, és a választó-
polgárok értékelik a négy év ered-
ményét, ezt jól mutatja a polgármes-
terjelöltek száma is. 
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A ciklus legfontosabb célkitûzését si-
került megvalósítanunk: az Önkor-
mányzat mûködõképességét fenntar-
tottuk úgy, hogy közben jelentõs fej-
lesztéseket is meg tudtunk valósítani.
Ez szakértelmen alapuló, következe-
tes vagyongazdálkodást igényelt,
pontosan megjelölt költségvetési i-
rányelvekkel és azok fegyelmezett
betartásával. Továbbá szükség volt a
jó értelembe vett vállalkozó szem-
lélet meghonosítására is az önkor-
mányzati munkában. Egy olyan csa-
pat nélkül - amelyben valamennyi
képviselõ megfeszített és kitartó
munkával járult hozzá az eredmé-
nyekhez -, természetesen semmire
sem jutottunk volna. A képviselõk
munkáját a kölcsönös megértés és az
együttmûködési készség jellemezte.
A döntések elõkészítése során szá-
mos vitánk volt, de a konszenzust
mindig megtaláltuk. Általában én
hoztam az elképzeléseket - a képvi-
selõtestület pedig a közös bölcsesség
erejével azokat a realitásokhoz igazí-
totta. Köszönetem fejezem ki ezúton
is képviselõtársaimnak az elmúlt
négy év támogatásáért. Mindegyi-
kõjükkel kivétel nélkül öröm volt
együtt dolgozni. Sajnálom, hogy a
jövõben csökkent számban kell
mûködnie a mindenkori testületnek.
Meggyõzõdésem, hogy a döntések
szûkebb társadalmi alapra helyezé-

sébõl adódó hátrányokkal szemben
csak csekély elõny mutatható ki. 
Úgy érzem, hogy az elmúlt ciklus-
ban több élettapasztalatra tettem
szert, mint az azt megelõzõ 20 év-
ben. Azt gondolom, gyorsan beleta-
nultam ebbe a sajátos, sokrétû és
legtöbbször rendkívül nehéz szerep-
körbe, amit egy település vezetése
jelent. A kezdeti nehézségek és bi-
zonytalanság után egyre többen ve-
hették észre rajtam a változást: hatá-
rozottabb, céltudatosabb és kitartóbb
lettem, mint amilyennek megismer-
tek, úgy, hogy közben folyamatosan
próbáltam Szatymaz érdekeit össze-
egyeztetni a személyes sorsokkal és
problémákkal. Megtanultam azt is,
hogy a legtöbb embernek a saját
gondja a legfontosabb, és nehezen é-
li meg, ha a közösségi érdek e fölé
helyezõdik. Igyekszem az ilyen hely-
zeteket kellõ súllyal kezelni. A ma-
gánéletemben is óriási változások
következtek be: megszületett a kis-
lányom és lassan belejövök én is a
családapa szerepbe. Ez az, amibõl a
mindennapi munkához újabb erõt
meríthetek.
Amennyiben bizalmat kapok Önök-
tõl, továbbra is azt az ésszerû - a te-
lepülés lehetõségein semmiképp sem
túlmutató - gazdaságpolitikát kívá-
nom képviselni, amelyet az elmúlt

négy évben is szem elõtt tartva sike-
rült elõre haladni a fejlõdés útján. A
könnyû ígéretek és hangzatos szóla-
mok helyett ugyanolyan kitartó mun-
kát várhatnak tõlem, amelyet már
megszokhattak részemrõl a mögöt-
tünk álló idõszakban. Számtalan
megoldásra váró feladat van még
elõttünk.
Az elmúlt nyolc évben is nemzeti el-
kötelezettségû maradtam, de aktívan
továbbra sem politizálok. A megkez-
dett feladat folytatásához az elhiva-
tottság töretlen bennem, a négyévnyi
munkával szakmai tudásom kibõví-
tettem és a sikeres folytatáshoz szük-
séges kapcsolati tõkével rendelke-
zem.
Végezetül engedjék meg, hogy meg-
hívjam Önöket programismertetõ
fórumomra, melyre szeptember 30-
án, csütörtökön 18 órakor kerül sor
a mûvelõdési házban. A rendezvé-
nyen kötetlenül beszélgethetünk
Szatymazzal kapcsolatos elképzelé-
seimrõl, céljaimról, melyet újravá-
lasztásom esetén fontosnak tartok
megvalósítani, és ahol Önök is vé-
leményt formálhatnak a közös jö-
võnkrõl. Várom észrevételeiket, kér-
déseiket.

Tisztelettel: dr Kormányos László

Barna Károly

43 éves õstermelõ vagyok.
Élelmiszeripari mérnök-
ként végeztem a SZÉF-en
1989-ben. Családi gazdasá-
gunkban gyümölcs- és
zöldségnövény termesztés-
sel foglalkozom. Felesé-
gem az SZKTT KI Szaty-
mazi Iskolában tanít. Lá-
nyunk 15 éves gimnazista.
2002 óta vagyok települé-
sünkön önkormányzati
képviselõ. Szeretnék to-
vábbra is a község la-
kosságának érdekében te-
vékenykedni. 

Barna Károly

Dékányné dr. Balogh
Andrea

TISZTELT VÁLASZTÓ-
POLGÁROK, KEDVES
SZATYMAZIAK! 
Remélem, hogy többsé-
güknek nem kell bemu-
tatkoznom, hiszen a lassan
végéhez közeledõ önkor-
mányzati ciklus alpolgár-
mestere, Dékányné dr.

Balogh Andrea vagyok..
Tõsgyökeres szatymazinak
születtem.
18 éves koromig a III. ke-
rületi "Balogh soron" él-
tem, majd a bajai Tanító-
képzõbe jártam, és szerez-
tem diplomát. 1993. óta
tanítok a helybeli iskola al-
só tagozatán. Néhány év-
vel késõbb, öt éves teoló-
giai tanulmányok után az
alsósok hittan oktatását is
elvállaltam. Majd felvéte-
liztem és beiratkozhattam
a szegedi egyetem jogtu-
dományi karára, ahol dok-
tori oklevelemet 2005. ja-
nuárjában vettem át. Dip-
lomamunkámat a "Polgár-
mesterek, jegyzõk, képvi-
selõk jogállása a rend-

szerváltás elõtt és után"
címmel írtam és védtem
meg. Három éve mér-
legképes könyvelõi szak-
képesítést szereztem.
Nyolcadik osztályos fiam-
mal és mérnök, biztonság-
technikai felügyelõ férjem-
mel a Kossuth utcában
élünk. 
Szívügyem az iskola, az
óvoda, Szatymaz vonzóvá
tétele a fiatal családok
számára. Az elõzõ négy
évben feladatom volt a
közoktatási és  közmûvelõ-
dési intézmények koordi-
nálása, a civil szervezetek
összefogása. Továbbra is
szeretném a jogi, pénzü-
gyi, pedagógiai tudásomat
kamatoztatni szatymazi
képviselõként. 

Bódis Margit

1953-ban születtem Jászá-

rokszálláson. Diplomámat
Szegeden a Juhász Gyula
Tanárképzõ Fõiskola ma-
tematika-fizika szakán sze-
reztem. 2005-ben szak-
vizsgáztam Korszerû neve-
lési-oktatási és tanügy-
igazgatási ismertekbõl. Pá-
lyámat Szatymazon kezd-
tem a Makraszéki iskolá-
ban. Életre szóló útravalót
kaptam a tanyai gyerekek-
tõl, a tanyai emberektõl. 9
évig voltam igazgatóhe-
lyettes, most jelenleg isko-
la igazgatóként dolgozom,

17. tanévemet kezdtem.
Pályafutásom során azon
munkálkodtam, hogy az ó-
vodás és iskolás gyerekek,
pedagógusok és iskolai
dolgozók minél jobb kö-
rülmények között végez-
zék munkájukat. Fontos-
nak tartom a hátrányos
helyzet csökkentését, a
szociálisan rászoruló csa-
ládok segítését. Az elmúlt
két ciklusban a szociális és
az oktatási bizottság tagja
voltam. 

Bódis Margit
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Fülöp Attila Péter

Tisztelt szatymazi válasz-
tók.

Fülöp Attila Péter vagyok.
1988-születtem Szegeden.
22 éve szatymazon élek és
gazdálkodok a családom-
mal. Az ovodát és iskolát
Szatymazon, a gimnáziu-
mot pusztamérgesen a
pusztamérgesi Középisko-
lában végeztem. 2007-ben
érettségiztem le. Tanulmá-
nyaimat pénzügyi és banki
területen folytatom jelen-
leg.

Fülöp Attila Péter

Lengyel Istvánné dr
Börtsök Kornélia

Képviselõjelölt
Szatymazon születtem és
élek születésem óta. A
gimnáziumi érettségi meg-
szerzése után a Szatymaz
Községi Önkormányzathoz
kerültem dolgozni- közben
1967-ben- jogi végzett-
séget szereztem és- 4 év
kivételével, amikor Kiste-
lek Város jegyzõjeként
dolgoztam- a szatymazi
önkormányzatnál igazga-
tási elõadóként, csoport
vezetõként, vb titkárként
/mai jegyzõi beosztás/,
majd 1994-tõl 2002. évben
történõ nyugdíjazásomig 2

választási ciklusban pol-
gármesterként szolgáltam
Szatymaz község lakossá-
gát. Települési képviselõ-
ként 1969 óta segítettem a
mindenkori tanácselnökök,
polgármesterek és képvi-
se-lõtestületek munkáját.
Munkám során jelentõsen
hozzájárultam a település
fejlesztéséhez, több évti-
zedes tevékenységem elis-
meréséül - a lakosság és
képviselõtársaim kezde-
ményezésére - a 2010. évi
falunapon - a képviselõtes-
tület döntése alapján - a
Polgármester úrtól Dísz-
polgári cím elismerést ve-
hettem át.
Nyugdíjasként - önkéntes
munka keretében - jelenleg
is dolgozom. Irányítom a
helyi Teleház munkáját és
segítem a helyi civil szer-
vezetek és egy megyei ci-
vil szervezet munkáját.
Képviselem a civil szerve-
zeteket a Déli Napfény
szegedi Leader közösség-
ben, valamint a Sándor-
falva-Szatymaz Beruházó
Víziközmû társulatban és
más közösségekben is.
Úgy érzem, hogy az év-
tizedek alatt szerzett isme-
reteimmel, tapasztalataim-
mal- amennyiben képvise-

lõjelöltségemet a Tisztelt
Választópolgárok szavaza-
taikkal támogatják- továb-
biakban is hozzájárulhatok
a település fejlõdéséhez az
itt élõ lakosság megelé-
gedésére.

Makra Sándorné
Makra Sándorné vagyok.
Két felnõtt gyerekem van:
Kati lányom gyógysz-
erész-közgazdász, Sándor
fiam közgazdász-építész.
Két unokám van: egy kis-
fiú és egy kislány. 
1973-tól védõnõként dol-
goztam falunkban, majd
2004. óta a Gondozási
Központ vezetõje vagyok.
Mindkét munkakörömben
szociális területet is érint-
ve a családok problémái-
nak könnyítésén fáradoz-
tam. 2002. óta települési
képviselõvé választottak és
hét éve vezetem a Szoci-
ális és Egészségügyi Bi-
zottságot.
Megválasztásom esetén a
továbbiakban is a csalá-
dok, ezen belül a szoci-
álisan hátrányos helyzetû
emberek és az idõsek ér-
dekeinek képviseletét tû-
zöm ki célul. Ehhez kérem
az önök támogatását.

Dr. Kónya Ferenc
vagyok, független képvise-
lõjelölt. 

Szegeden születtem 1979.
október 20. napján. Szüle-
immel és testvéremmel
Szatymazon élek.  Egyete-
mi tanulmányaimat a
Szegedi Tudományegye-
tem Állam- és Jogtudomá-
nyi Karán jogász szakon
végeztem 2005-ben. Jelen-
leg az ügyvédi szakvizsga
harmadik, befejezõ rész-
vizsgájára készülök, mely-
nek sikeres letétele után
válik lehetõvé, hogy ügy-
védként irodát nyithassak
Szatymazon, a Dózsa
György u. 22. sz. alatt.

Meny a s s z o n y omma l ,
Dinnyés Kamilla Judittal
az õsz folyamán kötünk
házasságot, mely után itt
Szatymazon szeretnénk
családot alapítani.
2006. óta önkormányzati
képviselõ vagyok. Függet-
len képviselõként eddig is
úgy próbáltam a döntése-
imet meghozni, hogy
azokkal a község és a la-
kosság egészének érdekeit
vettem figyelembe.
Megválasztásom esetén a
lehetõségeket (támogatá-
sok, pályázatok) kihasz-
nálva továbbra is arra
fogok törekedni, hogy a
testület munkáját segítsem
igazságos döntések meg-
hozatala útján. A képvise-
lõtestület összefogásán
alapszik mindez. Ehhez
kérem a község válasz-
tópolgárainak bizalmát és
támogatását. 
Köszönettel és tisztelettel:

dr. Kónya Ferenc
független képviselõjelölt

Tóth József

Tisztelt Választó Polgárok!
Köszönöm, hogy elolvas-
sák ezt a bemutatkozó le-
velet.
Az utóbbi néhány évben
kezdtem el jobban odafi-
gyelni a politikai élet ese-
ményeire, mivel sajnos e-
zek a döntések határozzák
meg a mindennapi életün-
ket. A napi életbõl hiányo-
lom a közösségeket, ame-
lyek összetartó erõként se-
gítséget nyújtanak az ele-
setteknek, mind a lelkileg
megtörteknek, mind pedig
a munkájukat, lakásukat

elvesztett embereknek.
Szomorúsággal tölt el,
hogy a mai fiatalság jövõje
jóval kilátástalanabb, mint
a mienk volt. 1967. június
23-án születtem Hódmezõ-
vásárhelyen. A vásárhelyi
tanyavilágban nõttem fel.
20 éve nõsültem Szatymaz-
ra, azóta élem a tanyasi
emberek egyszerû életét. 5
családom van, két lányom,
21 és 16 évesek, három
fiam 19, 9 és 2 évesek.
Amennyiben megtisztelnek
szavazatukkal legjobb tu-
dásom szerint Szatymaz
fejlõdését tûzöm ki leg-
fõbb célomnak független
képviselõként a Jobbik
Magyarország Mozgalom
támogatásával.
Ezúton köszönöm, hogy a
szavazatukkal bizalmat
adnak.
Tisztelettel:

Tóth József
független képviselõjelölt
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Kerámia-
foglalkozás- koron-
golás
Minden csütörtök
1400-1700 óráig
Vezeti: Veréb Judit

Baba-Mama klub
Minden hétfõn 1000-1200

Kórus próba
Minden hétfõ,
csütörtök 1800

Vezeti:Kónya Géza

Kondi terem
Hétfõtõl péntekig 
730-1900

Pilates
Minden kedden  és
csütörtökön 1800-1900

Vezeti: Csanádi Anita Mária
Hastánc tanfolyam
Kezdõ: Péntek 1730-1825

Haladó: Péntek 1830-1925

Vezeti: Csillagvári Csilla

Dankó Pista Mûvelõdési Ház és Könyvtár

Rapcsányi Gábor

Tisztelt választópolgárok,
kedves Szatymaziak!

Az Önök bizalmából már
két ciklusban munkálkod-
tam képviselõként falunk
fejlõdésért. Mos ismét ké-
rem szavazatukat, hogy tu-
dásomat, tapasztalatomat

képviselõként a következõ
négy évben is községünk
jobbításáért kamatoztathas-
sam.

1956. június 2-án szület-
tem. Az általános iskolát
itt Szatymazon végeztem,
majd Szegeden a Radnóti
Miklós Gimnáziumban é-
rettségiztem. 1980 szerez-
tem diplomát Programozó
matematikuskén Szegeden
a József Attila Tudomány-
egyetemen.

Nõs vagyok, három felnõtt
gyermekem és egy uno-
kám van.

Jelenleg egyéni vállalkozó-
ként a Falusi Hirdetõ rek-
lámújság kiadója vagyok

Rapcsányi Gábor

Kálmán János

Kedves Szatymaziak!
Kálmán János független
képviselõjelölt vagyok.
2002-ben a Juhász Gyula
Tanárképzõ Fõiskola el-
végzése után, mint mûve-
lõdésszervezõ kezdtem el
dolgozni a település mû-
velõdési házában. 2008 óta
intézményvezetõként szer-
vezem, irányítom a helyi

közösségi életet. A szaty-
mazi civil szféra kialakítá-
sában, fejlesztésében is ak-
tívan közremûködöm, hi-
szen a Szatymazi Fiatalok
Társasága (SZAFT) egyik
alapítójaként és elnökeként
is tevékenykedem. A Do-
maszék és Szatymaz Jövõ-
képe projekt helyi irányító-
jaként részt vettem egy
átfogó szatymazi helyzet-
kép kialakításában, ezáltal
jobban megismertem tele-
pülésünk társadalmi, gaz-
dasági összetételét. Fon-
tosnak tartom a helyi kö-
zösségek összefogását, a
település arculatának fej-
lesztését.
Képviselõvé választásom
esetén a község, a helyi
értékek és a közösség ér-
dekeit támogató döntések
meghozatalára törekszem.

Kálmán János

Köszönetnyilvánítás.
A szatymazi amatõr alkotómûvészek
nevében köszönetet mondunk Ka-
nalas Gábornak és feleségének Ta-
nács Évának, hogy bár õk külföldön
tartózkodnak, mégis lehetõvé tették

számunkra, hogy a volt Cso-csó épü-
letében augusztus huszadikát egy
szép gyûjteményes kiállítással ünne-
pelhessük meg.
Kiállításunkat a megnyitás napján
több mint kétszázötven látogató
tisztelte meg, és az óta is folyamatos

az érdeklõdés.
A kezdeményezés magja termékeny
talajra hullott, így a késõbbiekben is
tervezzük hasonló rendezvények é-
letre hívását.

B.T.

Helyreigazítás
A múltkori lapszámunkban sajnálatos félreértés történt, amiért is az érintettektõl ezúton is elnézést kérünk.
A "Szatymaz Községért" díjat  idén nem elõször adták át, ahogy írtuk, ez a díj már korábban is odaítélésre került.
Idén volt azonban elõször, hogy ezt az elismerést közösségnek is odaítélhették.

Bérczi Tamás

Óvodai hírek
Takarítási szünetünk hagyományosan
augusztus elsõ 3 hete volt. Nagy ö-
römünkre megszépült az óvodánk. 4
csoportszobában volt meszelés, és
végezték el nyílászárók mázolását.
1-2 szülõtõl önkéntes segítséget kap-
tunk fûnyírásra, meszelésre, csoport-
szoba berendezésére. Köszönjük szé-
pen a segítséget!
A "lenti" épületben csodaszép új vi-
zesblokkot alakítottak ki a gyerme-
kek számára, ami már régóta idõsze-
rû lett volna, de végre most elké-
szült. Augusztus 26-án az iskolába
menõ gyermekeket visszavártuk egy
kis "búcsú partira". Ez alkalommal
is Rácz Laci bácsi készítette szá-

munkra a nagyon finom palacsintá-
kat. Köszönet érte! Közösen énekel-
tünk, játszottunk, majd megbeszél-
tük, hogy az iskolai tanévnyitó ün-
nepségen találkozunk még, amikor is
átadjuk a tanító néniknek az elsõ
osztályba lépõ gyermekeket.
Nagy örömünkre sok kiscsoportos
gyermek iratkozott be az óvodánkba.
30 fõvel indult a kiscsoport, (Mackó
csoport) valamint a Mókus, Katica,
és Méhecske csoportokba is járnak
kiscsoportosok. Most folyik a be-
szoktatási "rituálé", a reggeli elválás
a szülõktõl most még nehezen megy,
de napról napra jobban és jobban
megszokják majd, és egy idõ után

már gond nélkül szépen játszanak az
új "kispajtásokkal".
A középsõ és nagycsoportosok szep-
temberre több programot is tervez-
nek: szegedi játszótéri látogatást, sé-
tát a kiserdõbe, ligetbe, a Takarítás
Világnap alkalmából udvartakarítást
terveznek, majd Mihály-napi vásáros
játék elõadását az ÖNÓ-ban. Ezeken
túl terveznek még látogatást a repü-
lõtérre is. A Méhecske csoport Kati
nénihez látogat majd el, hogy részt
vehessenek egy igazi paprikaszedé-
sen.
Minden csoportban lesznek szülõi
értekezletek, ezek idõpontjait a fa-
liújságokon tesszük közzé.
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SVÉDASZTAL
Jó napot!
Az emberek puszta megszokásból
annyiszor, de annyiszor mondják
egymásnak, hogy jó napot, vagy
hogy viszontlátásra. De legtöbbször
nem gondolják komolyan. Pedig,
ezeknek, a szavaknak jelentése van.
Átvitt értelemben is.
Hihetõ-e, ha azt mondom: "csõváz
haver", és közben arra gondolok,
örülök, hogy látlak, és legyen szép a
napod. Tényleg azt gondolom-e,
hogy örülnék, ha újra találkoznánk,
amikor a viszontlátásra helyett, azt
mondom: "csá", bõvebben, "csákó". 
Azután itt van ez a "helló". Átvet-
tük, mint a Valentin napot, vagy,

mint a Halloweent, de az egész
olyan, mint a három fokos sör.
Pisilni lehet tõle, de berúgni nem.
Átvettünk egyebeket is. Többféle
celeb - marhaságot, lásd "csá-csumi-
csá", csõváz, csõkutya és a többi.
Búcsúzáskor mondják még, hogy
csákány, de ez is marhaság, mond-
hatnánk ezzel az erõvel azt is, hogy
önindító behúzótekercs. A "csóko-
lom"-nak is csak akkor van értelme,
ha megmondjuk, mit csókolunk.
Tehát a kezét csókolom, zárójelben:
hódolatom. Egy nõvel szemben
"csókolom" - mal kezdeni a monda-
tot, kabarétréfa. Nem kell vallásos-
nak lenni ahhoz, hogy, megérintsen,
amikor azt mondják "Isten hozott".

És valamiféle jóérzéssel tölt el bú-
csúzáskor, hogy "Isten veled". Nem
kell bányásznak lenni ahhoz, hogy
azt kívánjuk egymásnak "Jó szeren-
csét". És a régi rendszerhez kötõdõ,
sokszor kötelezõen alkalmazott "e-
rõt, egészséget" köszöntése is kelthet
jó érzést, ha úgy mondjuk.
Száz szónak is egy a vége, merjük
használni a legkülönbözõbb hagyo-
mányos köszönéseket, de gondoljuk
is úgy!
A legközelebbi találkozásig, könnyû
életet kívánok.

Szilágyi Károly

IIDDÉÉZZEETTEEKK,,  AAFFOORRIIZZMMÁÁKK,,  GGOONNDDOOLLAATTOOKK,,  KKLLAASSSSZZIIKKUUSSOOKKTTÓÓLL

Boldogok, akik tudják, miért élnek,
mert akkor azt is megtudják majd,
hogyan éljenek.
Boldogok, akik összhangban vannak
önmagukkal, mert nem kell szünte-
len azt tenniük, amit mindenki tesz.
Boldogok, akik csodálkoznak ott is,
ahol mások közömbösek, mert
örömes lesz az életük.
Boldogok, akik tudják, hogy mások-
nak is lehet igaza, mert békesség
lesz körülöttük.
Boldogok, akik nevetni tudnak ön-
magukon, mert nem lesz vége szó-
rakozásuknak.
Boldogok, akik meg tudják külön-
böztetni a hegyet a vakondtúrástól,
mert sok zavartól kímélik meg
magukat.
Boldogok, akik észreveszik egy dió-
fában a bölcsõt, az asztalt és a ko-
porsót, és mindháromban a diófát,
mert nemcsak néznek, hanem látnak
is.
Boldogok, akik lenni is tudnak, nem-
csak tenni, mert megcsendül a
csöndjük és titkok tudóivá válnak.
Leborulók és nem kiborulók többé.
Boldogok, akik mentség keresése
nélkül tudnak pihenni és aludni, mert
mosolyogva ébrednek fel és öröm-
mel indulnak útjukra.
Boldogok, akik tudnak elhallgatni és
meghallgatni, mert sok barátot kap-
nak ajándékba és nem lesznek ma-
gányosak.

Boldogok, akik figyelnek mások hí-
vására anélkül, hogy nélkülözhetet-
lennek hinnék magukat, mert õk az
öröm magvetõi.
Boldogok, akik komolyan tudják
venni a kis dolgokat és békésen a
nagy eseményeket, mert messzire
jutnak az életben.
Boldogok, akik megbecsülik a mo-
solyt és elfelejtik a fintort, mert út-
juk napfényes lesz.
Boldogok, akik jóindulattal értelme-
zik mások botlásait, akkor is, ha
naivnak tartják õket, mert ez a
szeretet ára.
Boldogok, akik el tudnak hallgatni,
ha szavukba vágnak, ha megbántják
õket, és szelíden szólnak, mert Jézus
nyomában járnak.
Boldogok, akik mindebbõl meg is
tudnak valósítani valamit, mert élete-
sebb lesz az életük.

(Dr. Gyökössy Endre)
A felnõtt ember arca sohasem lehet
olyan õszinte, mint a kisgyermeké,
éppen azért, mert a világ tükörrend-
szerében kialakult az egója, s innen
kezdve - anélkül, hogy ezt észreven-
né - tudathasadásos állapotban él;
nem akkor mosolyog, amikor kívül,
nem akkor ásít, sír, unatkozik,
gyûlöl, tombol, szeret, követel, vagy
közönyös kívül, mint belül. És ez
nem csupán akkor van, ha mások is
ott vannak, akkor is, ha nincs ott
senki. A kifelé nézés és a kifelé élés
az ego legerõsebb pillantása: õ maga
is tükrökbõl állt össze, s örökké e
tükröknek akar megfelelni. Igazi
arcát csak akkor mutatja az ember,
ha önfeledtté válik. Ha dühében ki-
borul, ha végsõ kétségbeesésében
felzokog, ha fájdalmában felüvölt,
vagy valami ellenállhatatlan kény-
szernek engedelmeskedve, hangosan
röhögni kezd. Mindig akkor, ha túl-
csordul a pohár - ha az ego hatalma
megtörik. 

(Müller Péter)

“Egy építkezésen, amikor megszó-
lalt a jelzõduda, a mukások egy ku-
pacba letelepedtek, hogy megebédel-
jenek. Sam minden alkalommal ki-
nyitotta az ételhordóját és panasz-
kodni kezdett.
- Hogy a ménkû verje meg! Ez nem
lehet igaz, már megint mogyoróva-
jas-lekváros kenyér. Utálom a mogy-
oróvajas-lekváros kenyeret!
Sam minden nap siránkozott a szend-
vicse miatt. Teltek a hetek, és a töb-
bi munkást már kezdte idegesíteni ez
a nyafogás. Végül az egyik társa így
szólt:
- Az ég szerelmére, Sam! Ha utálod
a mogyoróvajat és a lekvárt, miért
nem mondod meg az asszonynak,
hogy valami mást készítsen?
- Milyen asszonynak? – felelte Sam.
– Nincs feleségem, magam készítem
a szendvicseimet.”
Mindannyian magunknak készítjük a
szendvicseinket ebben az életben.”
(Dan Millman – A békés harcos útja)
Ha valaki egynapos túrára indul, ak-
kor bolond lenne magával vinni egy
egész életre való útravalót. Akkor
hát nem furcsa, hogy vannak, akik
az elkövetkezendõ huszonöt év ösz-
szes aggodalmát magukkal hordják,
és csodálkoznak, hogy az élet miért
olyan nehéz? Arra vagyunk teremt-
ve, hogy egy nap 24 órát éljünk.
Nem többet. Nincs értelme ma a hol-
nap problémáin rágódni.
Ha legközelebb azon kapod magad,
hogy kezdesz kétségbe esni, tedd fel
magadnak a következõ kérdéseket:
“Elég levegõm van hogy lélegezzek?
Mára elég ételem van?” (Ha a válasz
“igen”, akkor jó irányba haladnak a
dolgok!)
Gyakran figyelmen kívül hagyjuk a
tényt hogy a legfontosabb szükség-
leteink ki vannak elégítve. 

(Andrew Matthevs)
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EGYSZERVOLT...

Szerencsére sok ész nem kellett hoz-
zá, hogy eligazodjunk a környéken,
mert a szállásunkkal szemben volt a
buszmegálló, és minõ véletlen, a
buszmegálló mögött egy gyönyörû,
gerendából épített és "A fáradt ván-
dorhoz" címzett sörözõ és étterem
állt.
Így, miután "öszecúbolkodtunk", a-
mi alatt azt értem, hogy mi férfiak
már régen a ház elõtt toporogtunk a
járdán, mikor a lányok, még utoljára
hetedszerre is visszaszaladtak vala-
miért a faházba…
…apropó… megfigyeltem, hogy álta-
lában ez nálunk mindig így van: egy-
szerre lépünk ki az ajtón, de mire a
kapuhoz érek, a feleségem eltûnik
mellõlem, és vagy 10-15 percnyi vá-
rakozás után lohol utánam, már
messzirõl engem szidva, hogy: 
könnyû nekem, mert nekem nem kell
még utoljára megnézni hogy: El van-
e zárva a gáz? Lejárt-e a mosómed-
ve? Be van-e csukva az ablak? Nem
maradt-e bekapcsolva a rádió, vasa-
ló, stb.! Pisi-kaki, hugyi-bugyi,
rúzs, szempilla, cigi, gyufa, papír
zsepi, és még egy pofon a gyereknek
csak úgy a miheztartás végett…
Szóval az indulás nagy stresszel
jár...- hatott volna, ha nincs szem-
ben az a szép, nagy, gerenda épület!
(és mi nem érezzük magunkat fáradt
vándornak)
De ott volt! És mi szépen beoldalog-
tunk.
Kellemes, nyugodt, klasszikus déle-
lõtti hangulat uralkodott a sörözõ-
ben. Szép, lakkozott deszkapadok és
asztalok, színes szõttes függönyök és
terítõk, fehér márvány padló, alatta
padlófûtés/ erre még késõbb vissza-
térek/ Tisztaság, és rend mindenütt.
Szívvidító pohárcsörgés, halk zene,
frissen csapolt sör illata, a sarokban
zöld mázas cserépkályha. Nem volt
tömeg, de azért nem volt bántóan ü-
res sem. Szerintem a vendégek jó ré-
sze éppen úgy a buszra várt, mint
mi.
- Mit igyunk?
- Sört!
- Szerinted adnak beherovka* nélkül
is?
- Szerintem adnak, na de! Minek
kockáztassunk! ? Tanuld meg fiam,
"ha meg akarsz ismerni egy nem-
zetet, vedd föl a szokásait"- mondta
egyszer egy híres néprajztudós.
És szlovákul mutattam a két ujjamat
a pultosnak, miközben lassan, száj-
barágósan, szótagoltam magyarul:

Be-he-rov-ka…dá?...pí-vó…dá? 
…és úgy éljek, értette! Szép dolog ez
a néprajz.
Úgyhogy mire a lányok leértek a
buszhoz, mi már az egykori honfog-
laló õsmagyarok jogos, ám túláradó
büszkeségével, dagadó kebellel mu-
tattunk körbe a "mi kocsmánkban". 
- Ha végeztünk a városban, majd itt
eszünk valamit, jó? Ajánlottuk fel
lovagiasan.
- Hogy nektek ne kelljen fáradni a
fõzéssel, elvégre pihenünk vagy mi-
fene? !- tettük hozzá a barátommal
jószívûen, és meghatódva a saját tö-
kéletességünktõl szinte a könnyeink-
kel küszködtünk…
Aztán mintha valaki erre azt mondta
volna félhangosan, hogy egyszer az
életben megehetne a fene már ben-
nünket a jó szándékunkkal együtt, és
megpróbálhatnánk egyszer véletlenül
mi is fõzni nekik tényleg valamit,
azzal a rettentõ nagy eszünkkel… De
szerintem ez csak valami félrehallás
lehetett ebben a nagy internaciona-
lista hangzavarban…
Busz, város, kirakatok, üzletek. Sut-
togások és sikolyok. Egyikbõl ki, a
másikba be. Árcédulák vizsgálata,
kiértékelése…
Cseh Korona- Magyar Forint…
Érdekes volt, mert a lányok minden-
re azt mondták, hogy ez nagyon ol-
csó, az nagyon olcsó, sokkal ol-
csóbb, mint otthon, meg ezt megéri,
meg hogy ez jó, ezt vegyük meg, azt
vegyük meg…akár kávéscsészérõl
lett légyen szó, akár nõi kosztümrõl.
Végül is nem vettünk semmit meg,
amit õk akartak. Semmi értelmeset
nem találtak, aminek megvásárlását
mi jó szívvel jóváhagyhattunk volna.
Azt egyébként sohasem értettem iga-
zán: hogy van az, hogy a határátlé-
pést követõen valakibõl egy csapás-
ra, hirtelen jól képzett közgazdász
válik! És úgy spórol, hogy "betegre
vásárolja" magát. Ha kell, ha nem!
És ez még hagyján, de honnan tudja
mindennek az otthoni árát kapásból,
legyen az zongora, vagy hálókön-
tös… vagy bajuszpedrõ? Na mindegy
a mieink tudták.
Azután egyszer csak betévedtünk
egy sportboltba, és megláttam életem
bakancsát.
Mit életem bakancsát! A bakancsok
bakancsát, a bakancsok Mercéde-
szét, a híres "BOTAS" túrabakan-
csot! Vaj puha, de vastag igazi bõr,
kampós befûzõ, a boka körül szi-

vacs-tömés, réz csavarokkal cserél-
hetõ talp, attól függõen milyen te-
repen akarod használni…
Hófehér és piros mintás fûzõvel, a-
min látszott, hogy egy elefántot is
elbírna.
-"Minek kell ez neked?! Pont ne-
ked!? Hisz életedbe nem gyalogoltál
még egyfolytában harminc métert
sem… még hogy hegyet mászni?, u-
gyan ne nevettesd már ki magad… A
múltkor a harmadik emeleti rokont
le akartad hívatni a saját névnapján,
mert te nem tudtál felmenni, hogy
gratulálhass neki…" 
Valami orbitális távolságból jutott el
a fülemig a fent idézett halk mono-
lóg. Szerintem a bolt másik végében
lehettek rajtunk kívül még magya-
rok… vagy nem tudom…
Nem szaporítom tovább a szót, meg-
vettük! Én álmaim bakancsát, a
barátom meg csak azért, mert én is
vettem…mit nem lehet ezen érteni?
Hozzátartozik a történethez, hogy
akkoriban Csehszlovákiából semmit
nem lehetett hivatalosan kihozni. Iri-
gyek voltak vagy mi, de semmi cseh
árut nem engedtek ki az országból.
Ezt tudtuk akkor is, amikor indul-
tunk, meg tudtuk akkor is, amikor a
pénztárnál kifizettük a bakancsot.
Megjegyzem nagyon olcsó volt…
harmada, mint otthon…
Épp errõl beszélgettünk ott az áru-
házban mikor ezt a lamentálást meg-
hallotta egy másik magyar "fószer".
Mellesleg úgy volt öltözve, mint egy
volgai hajóvontató, de esze az volt
neki…
- Semmi az egész! - mondta õ.
- Vegyétek fel, járjatok benne egy
hétig, mocskoljátok össze, és a vám-
nál feltétlenül ez legyen a lábatokon,
amikor jön a vámos. Nem fogja ész-
revenni, hogy most vettétek, hiszen
addigra már használtnak fog kinézni.
- Hát ez zseniális! Hát mán-még i-
lyet?! Hát látszik rajta hogy rutinos
csempész!!! Hát másnak ilyen trükk
eszébe se jutna!...Hálatelt szívvel re-
begtünk köszönetet a jó tanácsért, és
még ott a boltban átcseréltük a cipõ-
inket a bakancsokra.
Ezután még mászkáltunk össze-visz-
sza a városban, majd végül egy já-
tékboltban vettünk két kis piros mû-
anyag bobot, - ami kell a "ház körüli
mojolgatáshoz"- és ballagtunk a
buszmegálló felé. Mondanom sem
kell, nem volt olyan mocskos, sáros
pocsolya útközben, amibe ne gázol-
tunk volna bele a barátommal, sátáni

SÍTÁBOR, MÁSODIK RÉSZ 
Az elõzõ rész tartalmából:
…egy baráti házaspárral közösen befizettünk egy csehszlovákiai sítáborra, de ott már az elsõ este kiderült, hogy a
"gyönyörû" síoktatóval nem vagyunk egy hullámhosszon. Ezért lemondtunk a síelésrõl. Ehelyett úgy döntöttünk:
napközben a motel közelében maradunk, és a közeli kisvárosban vásárolt kis mûanyag bobokkal szánkózgatunk, meg
"mojolgatunk" a környezõ lankákon…úgyhogy, most buszra fel, irány a város!
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mosollyal az arcunkon. Majd mi
megmutatjuk…Majd mi túljárunk a
"k" vámosok eszén… nehogymááá…
édesapáááám! Tudodmikó?!!
Ha úgy láttuk, hogy ez a pocsolya
beválik, jó koszos, visszafordultunk
és átmentünk rajta még egyszer-két-
szer. A feleségem csak annyit sutto-
gott a barátnõjének: "Istenem, de jó
hogy ezt a gyerekek nem látják".
- Láttál te már két ekkora…a végét
nem hallottam.
Szóval lányok, nem tudom miért,

valahogy nem díjazták ezt a dago-
nyázást! Azt montdák, hogy eme
ténykedésünk iszonyú gyermeteg,
mondhatni szellemi rövidnadrágosok
vagyunk, õket pedig roppant mód
idegesíti, és inkább, ha már ennyire
ráérünk, igyunk meg egy kávét vala-
hol.
- Oké! "hai konicsibá micubisi szán"
rikoltottuk válaszul. (ez utóbbi mon-
dat azon a félig angol, félig japán
keverék-nyelven hangzott el, amit
szerintünk errefelé Szlovákia szí-
vében mindenki beszél.)
Pont egy fényes, nagykirakatos bolt
elõtt mentünk el, amire ez volt kiír-
va. "KAVIÁREN".
Ez biztos azt jelenti kávézó. Ezek
szerint a Csehek úgy mondják a ká-
vét, hogy kaviár, gondoltam én, lo-
gikusan.
Beültünk, tényleg valami étteremféle
volt. Én ekkor ellentmondást nem tû-
rõ hangon azt mondtam a többiek-
nek,
- Mostantól fogva senki ne büfögjön
egy szót se magyarul, majd én meg-
rendelem a kávékat.
Miután senki se beszélt a magyaron
kívül más nyelvet, és rólam is tudták
ugyanezt, kíváncsian beleegyeztek.
Kijött a pincérnõ és érdeklõdõ mo-
sollyal ránk nézett.
Én pedig leadtam a rendelést: 
-" gúten tág máj dámen! please give
mee, tri negró kaviáren!"
/az eleje szerintem német, a közepe

angol meg orosz, a vége meg ki tud-
ja?/
A pincérnõ arcáról lefagyott a mo-
soly.
Én megismételtem ugyanezt, még
vagy háromszor, nem sok sikerrel,
látható eredmény nélkül.
A barátom szelíden lefogott, majd a
pincérnõre mosolygott, és felmutatva
4 ujját, ezt mondta: - "cafe" 
És láss csodát, a pincérnõ kivirult,
bólintott, majd gyorsan elindult visz-
sza. De nem annyira gyorsan, hogy
ne láthattam volna, amint vörösödõ
arccal, a röhögéstõl rángatódzó vál-
lakkal berohan a pult mögé, ahol hö-
rögve, sikongatva, mesélte el a töb-
bieknek történteket miközben ránk
mutogatott. A kollégái pedig felénk
fordulva, leplezetlenül vigyorogva
néztek ránk. 

Ezután, gondolom, nemsokára elért
a történet a konyháig, és elõjöttek a
szakácsok is, igaz hogy csak egyen-
ként, de szép sorban megbámultak
bennünket. A végén még bejött - ha
jól láttam- a fûtõ is. Ezt abból gon-
dolom, hogy volt nála egy balta,
meg koszos volt a kabátja. De õ csak
megvetõen végigmért bennünket,
hátratolta a mûbõrkalapját, megcsó-
válta a fejét, majd sarkon fordult és
csendben kiment.
A kávét egy másik fehér fityulás pin-
cérnõ hozta ki, de furcsamód ennek
is vörös volt az arca…
Az elsõ pincérnõ félszemmel minket
figyelve, egy számot kezdett el tár-
csáznia a bárpulton lévõ telefonon.
Na ez volt az a pillanat, amikor a
többiek úgy döntöttek, hogy nem
várjuk meg, amíg idecsõdítik a fél
várost, meg a vármegyei önkéntes
tûzoltóezredet, hanem megisszuk a
kávét, fizetünk, és uzsgyi! Én sze-
mély szerint még maradtam volna,
hiszen érdekeltek volna a további
fejlemények is, de a többiek ragasz-
kodtak a pánikszerû távozáshoz.
Így, utólag, harmincegynéhány év
távlatából, jó lenne tudni mindene-
setre, mit is mondhattam nekik,
hogy e rövid mondattal ilyen sikert
arattam. Végül is minden szó ér-
telmes volt…legalábbis azt hiszem.
Na mindegy! A feleségem akkor
egyszer és mindenkorra megtiltotta,
hogy a továbbiakban külföldön ka-
matoztassam a nem létezõ nyelvtudá-
somat. (nem sokkal késõbb hozzátet-
te, hogy nem bánná, ha itthon se…) 
Na elég az hozzá, hogy hónunk alatt
a két gyönyörû piros bobbal, lábun-
kon az irgalmatlan mocskos bakancs-
csal, visszabuszoztunk a motelhez.
A lányok azt mondták, mára elegük
van a megpróbáltatásokból, és õk in-
kább felmennek a motelba, lemond-
va arról az örömrõl, amit a mi társa-
ságunkban elfogyasztandó éttermi e-
béd jelentett volna…(te ezek mindig
mártírkodnak…nem?) (nem értem
most is mi bajuk van…)
Mi viszont, valami megmagyaráz-
hatatlan bizsergést érezvén, ragasz-
kodtunk az útszéli sörözõ által kínált
örömökhöz.
A lányok az út túloldalán battyogtak
a szállásunk felé, nekünk háttal, így
aztán azt sem láthatták, hogy mi le-
léptünk a járdáról és a kocsma elõtti
buszmegálló mocskos, fekete, ola-
jos-kormos latyakjában bokáig gá-
zolva könnyek között integetünk utá-
nuk. Egy kis tipródás után megálla-
pítottuk, hogy nincs az a sasszemû
vámos, aki 10 évesnél és 40.000 ki-
lométeresnél fiatalabbra taksálná a
lábbelinket, tehát a "koszoló hadmû-
veletnek" immáron vége! Kalandra
fel! Irány a sörözõ!
Érdekes módon, ezen a helyen sem
reggel, sem most nem merült fel
semmilyen nyelvi akadály…

Talán, azért mert itt meg se szólal-
tunk? lehet…
A törzsvendégek hanyag magabiztos-
ságával beültünk egy üres boxba,-
/mostanra már majdnem teltház
volt/- és csak felmutattuk az újunkat
a csaposnak, aki máris küldte a pin-
cérrel azt, amire gondoltunk.
Erre a tehetségünkre, hogy mi kéz-
jelekkel is tudjuk irányítani a vilá-
got, olyan irgalmatlanul büszkék
kezdtünk lenni, hogy szinte nem is
akartuk abbahagyni. Folyton muto-
gattunk.
Idõvel lekerültek rólunk a sapkák,
meg a "pufi dzsekik", azután a vas-
tag gyapjúpulóverek, majd végül a
kockás puhaingek is. Ott ültünk a
gyönyörû behavazott világ közepén,
egy idegen ország barátságos kis-
kocsmájában, kipirult arccal, /az új/
bakancsban, sínadrágban, és pólótri-
kóban…és az élet szép, (namégegyet
egykomám…)
Apropó bakancs…teljesen véletlenül
lepillantottam az asztal alá, hogy
századszorra is büszkén megcsodál-
jam az én gyönyörû /mocskos/ ba-
kancsomat, amikor is megállt ben-
nem az ütõ…Te jóságos Teremtõm,
minden szentek, és csilingelõ
angyalkák… hát ilyen nincs…ez meg
hogy lehet??? Mi a fene történt
itten?
Az asztal alatt a gyönyörû fehér
márványpadlón, egy másfél négyzet-
méteres mocskos fekete tócsa ékte-
lenkedett! Mit tócsa, egy mocsár!
Mindaz, amit mi egész nap össze-
gyûjtögettünk, a bakancsra meg a
talpába álcának, most mindaz az u-
tolsó molekuláig ott éktelenkedett az
asztalunk alatt a fehér márványpad-
lón…
Barátom is lenézett…
- Te ezek megölnek bennünket…mi a
frászt csináljunk? Ha a pincér ki-
szúrja, hogy ilyen mocskot készítet-
tünk ide neki, agyoncsap bennünket,
és nincs az a bíróság, amelyik föl ne
mentené!
- Ez iszonyat, a város összes mocs-
kát behoztuk ide…meneküljünk,..
fusson, ki merre lát, amíg lehet! -
mondtam.
- De azt egyébként észrevetted, hogy
a bakancsok meg olyan tiszták mint-
ha most vettük volna? ! Ragyognak!
- Láttam! Szerintem szilikonnal vagy
mivel impregnálhatták, hogy ne szív-
ja magába a koszt!
- A! Hát ez sikerült! Az tuti! Ben-
nünket meg kinyuvasztanak a rohadt
kémiájuk miatt! 
- A francért kellett neked a világ leg-
jobb bakancsa?! Nem is szeretsz
gyalogolni!
- Ezt most mellõzzük jó?! - mondtam
idegesen. 
- Ha most elkapnak, már nem is
fogok rászokni!
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Még egyszer lenéztünk a pokoli tó-
csára…
-Most egyszerre felállunk, hónunk a-
lá vesszük a cókmókot, unott arccal
a pulthoz megyünk, majd ott fize-
tünk! - vezényelt a barátom.
-Nem kockáztathatjuk meg, hogy a
pincér még egyszer ide jöjjön, és ezt
észrevegye! Az ki van zárva! Na tû-
nés! Válaszoltam.
Lazán, feltûnés nélkül odatipegtünk
a pulthoz, és óvatosan visszanézve
láttuk, hogy rögtön leülnek a he-
lyünkre mások. Eddig megúsztuk.
Erõltetett vidámsággal nyitottuk a
pénztárcánkat, hogy a csapos lássa,
fizetni akarunk. Õ leírta egy számo-
lócédulára az összeget, mi pedig ir-
galmatlan borravalót tettünk mellé,
és vártuk, hogy elvegye a pénzt…
Közben õ kiszolgált másokat is, ká-
vét fõzött, beherovkát öntögetett a
frissen betérõknek… beszélgetett a
haverjaival, teltek múltak a percek,
és mi ott álltunk, mint két halálra-
ítélt, mint akik a hóhérjukat várják…
Majd a csapos meglátva a borravaló
szokatlan nagyságát, visszakézbõl
meghívott bennünket két konyakra,

és mutatta, hogy üljünk fel a bár-
székekre, hiszen haverok vagyunk
vagy mifene?
Mit tehettünk volna? Elfogadtuk, és
heherészve koccintottunk vele. Köz-
ben idétlenül vigyorogtunk kínunk-
ban, mikor is iszonyatos ordítás hal-
latszott a mi asztalunk felõl…
A pincér most vette észre a tócsát.
Irgalmatlanul lehordta az új vendé-
geket. Kiabálva mutogatott az asztal
alá a mocsok miatt, azok meg ér-
tetlen, és szégyenkezõ arccal pislog-
tak a lelógó terítõt emelgetve. Nem
értették, hogyan fordulhatott ez elõ,
hiszen õk most szálltak le a buszról!
Onnét meg száraz járda vezet idáig!
De a mi pincérünket nem érdekelték
az ostoba magyarázatok. Csak a sze-
mének hitt, és valljuk be, a látvány
önmagáért beszélt. Majd megúnva a
szidást, egyikük felállt és lángoló
arccal a WC-bõl behozva egy fel-
mosórongyot gyorsan feltakarított…
A pincér ezt csípõre tett kézzel vé-
gignézte, majd mérgelõdve, de elé-
gedett arccal visszajött hozzánk…
Szlovákul röviden ismertette a csa-
possal meg velünk  a tényállást, mi

pedig együtt érzõ arccal sóhajtoz-
tunk, meg bólogattunk! 
- Õrület hogy milyen emberek van-
nak! - mondtam afgánul.
Koccintottunk megint, barátságosan
összemosolyogva… (mert hogy meg-
úsztuk a verést)…
Ezután pillantása hirtelen a most már
gyönyörûen csillogó bakancsainkra
tévedt! A mi csillogó, fényes, gyö-
nyörû bakancsainkra! Gondolom fel
sem merült benne, hogy azt a mocs-
kot mi ketten csináltuk ezekkel a
vatta új, fénylõ lábbelikkel.
Elismerõen füttyentett egyet, majd
barátságosan megveregette a vál-
lunkat, és a cipõinkre mutatva így
szólt:
-"Nektek, fan eszetek! Venni Botas
mi? Médin Cseszko-szlovenszkó!
Botas gút, Botas nagyon gút!
Egeszseggedre!!! Okos magyarszki!"

(*beherovka: szlovák nemzeti ital,
borókabogyós ágyas pálinka)
Folyt.köv.

Bérczi Tamás

A nyár emlékeit
suttogják egymás-
nak a színes ruhá-
ba öltözött fák,
üde ábrándok zi-
zegnek szélfútta
leveleik közt, s
csak mesélnek, s
mesélnek, mint
é l m é n y e k t õ l

nyughatatlan gyermekek. A Mesevár
lakói is minden bizonnyal még so-
káig emlegetik azt a sok szép pil-
lanatot, amit az idei nyár hozott az
életükbe. A szikrázó napsütésben a
medence friss habjai hûsítették a
pancsolni vágyókat. A valódi izgal-
mat mégis a mindent elborító hab
party jelentette. A bátrabbak egyen-

est a habba vetették magukat, míg a
megfontoltabbak igyekezték felmérni
a terepet, pár perc múlva azonban
már mindenki dobálta, fújta egymás-
ra a habot. A fergeteges party után
nem is lehetett volna jobbat kitalálni,
mint régen, a strandok hangulatát
idézõ kakaós és lekváros gofrit. A
kicsik, úgy ahogy egy gyerekhez il-
lik, a jóízû falatozás mellett becsü-
letesen ki is kenekedtek. A nagyob-

bak is remélem, olvasva papírra ve-
tett gondolataimat, meleg szívvel
emlékeznek erre a nyárra. Az álta-
lános iskolásoknak hirdetett táborban
eltöltött napok nem csak a gyere-
keknek, hanem nekünk, szervezõk-
nek is kellemes pillanatokat okoztak.
A rengeteg kézmûves foglalkozás, a
mézeskalács készítés, a társasjáté-
kok, a közös horgászatok, a bográ-
csozás, kalózszendvics készítés és a
közös koktélozás igazán emlékeze-
tessé tették a nyári vakációt. A tábor
legemlékezetesebb és emberpróbá-
lóbb eseménye a szatymazi reptérre
tett túra volt. A kis csapat a Mese-
várból indult és egy óra séta után ér-
kezett meg a reptérre. Megnézték a
hangárban lévõ gépeket, majd a ki-
futópálya szélén parkoló vitorlázó
gépeket vontató repülõk következ-
tek. A gyerekek kinevezték maguk-
nak az erdõs rész szélén lévõ játszó-
teret bázisnak, és innen indították kí-
váncsisággal felvértezett élménypor-
tyáikat. Az ebédet egy igényesen
megépített kiülõ alatt fogyaszthatták

el. Nagy érdeklõdéssel fedezték fel a
tájjellegû, kültéren megépített búbos

kemencét. A nap fénypontja az An-
tonov AN-2 -es duplafedelû repülõ-
gép volt. Mindenki egy kis idõre re-
pülõgép pilótának érezhette magát,
amikor a pilótaülésbe ülhetett. A tá-
borozók a sok elméleti aerodinami-
kai tudás megszerzése után a való-
ságban is kipróbálhatták repülõgép-
építési tehetségüket, papírrepülõ haj-
togató és röptetõ versenyt szervez-
tünk, volt aki a gyorsaság, mások az
egy tankolással megtett leghosszabb
távolság kategóriában jeleskedtek. A
hazafele út sem volt unalmas, a kis
csapat egész úton vidáman dalolt. A
kellemes nyári szünet után ismét be-
csöngettek. A Mesevárban, ebben a
tanévben is nagy izgalommal és vá-
rakozással kezdték meg a napközi-
sek a tanévet, Zomboriné Õze Edit
tanítónõ vezetésével. A tét nem ki-
sebb, mint az idei évben ki viheti ha-
za a legjobb tanulmányi eredményért
járó Mesevár vándorkupát. Akik
csak felkészítést vagy felzárkóztatást
igényelnek, azoknak is tudunk segí-
teni, korrepetálás formájában, akár
angol, fizika, kémia, magyar, mate-
metika…stb. tantárgyakról legyen
szó.
Bõvebb információ: 06-20/533-4965
A tábor szervezõi ez úton szeretné-
nek köszönetet mondani a szatymazi
repteret üzemeltetõ Szemp Air Kft
vezetõinek és összes dolgozójának, a
segítségükért és külön köszönjük a
segítséget Molnár Gusztáv pilótának.
A további képekért, kérjük látogas-
son el honlapunkra:  
www.mesevar.szatymaz.hu

Csúri Gábor

Mesevár hírek
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G a z d a t á j é k o z t a t ó:
A Falugazdász fógadóórái

Felhívjuk a szatymazi gazdák figyelmét, hogy szeptembertõl falugazdászunk, Halászné Ács Éva újra Szatymazon
tartja fogadóóráit. A helyszín és az idõpontok változatlanok.
Szerda 800 - 1600-ig  és Péntek 800 - 1330-ig a mûvelõdési házban

Az MVH által kiadott tájékoztató
legfontosabb részletei a 2010. évi
egységes kérelmekhez kapcsolódó
árvíz és belvíz miatt bekövetkezett
vis maior esemény bejelentésekkel,
továbbá az agrárkár-enyhítési rend-
szer keretében fennálló kárbejelen-
tési kötelezettséggel kapcsolatos tud-
nivalókról:
Az esõk és viharok, illetve a belvíz
jelentõs károkat okoztak, amely
káresemények kapcsán a Mezõgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a
továbbiakban: MVH) ismételten fel-
hívja Ügyfelei figyelmét a 2010. évi
egységes kérelmekhez kapcsolódó
vis maior bejelentések fontosságára,
valamint a nemzeti agrárkár-enyhí-
tési rendszer tagjainak kárbejelentési
kötelezettségére - külön kiemelve a
két kárbejelentési kötelezettség kö-
zötti különbségeket.
Tekintettel az ár- és belvíz miatt be-
következett vis maior események
várhatóan nagy számára, az ilyen ok
miatti bejelentéseket az MVH és az
MgSzH az ügyfelek érdekében egy-

szerûsített eljárásban kezeli!
A vis maior esemény bejelentését
akkor célszerû bejelenteni, amikor a
vis maior esemény által okozott
probléma már egyértelmûen megha-
tározható. A bejelentést olyan idõ-
pontban tegyék meg, amikor már
biztosan megállapítható, hogy ki-
pusztult a növénykultúra, vagy már
bizonyos hogy a vis maior esemény
a terület megfelelõ kultúraállapotban
tartását biztosan akadályozza. 
Az egyszerûsített eljárás értelmében
az ügyfélnek elegendõ az MVH hon-
lapjáról elérhetõ elektronikus felü-
leten bejelenteni az érintett parcel-
lákra a vis maior esemény bekö-
vetkezésének tényét, illetve bepipál-
ni az "MgSzH igazolás" rubrikát
(Ehhez a meghatalmazással rendel-
kezõ falugazdász vagy agrárkamarai
tanácsadó ingyenes segítsége is i-
génybe vehetõ). Ezen bejelentés
alapján az MgSzH kivizsgálja a vis
maior eseményt annak eredményérõl
szakhatósági állásfoglalás formá-
jában igazolást állít ki, amelynek

egy-egy példányát megküldi a beje-
lentõ (ügyfél) valamint az MVH ré-
szére. Az ügyfélnek tehát nem szük-
séges az MgSzH által kiadott iga-
zolást külön az MVH területileg il-
letékes kirendeltségének megkülde-
nie!
Az agrárkár-enyhítési rendszer kere-
tében fennálló kárbejelentési kötele-
zettség azt jelenti, hogy az érvényes
tagsággal rendelkezõ mezõgazdasági
termelõk belvíz-, jégesõ- vagy fagy-
kár elszenvedése esetén határidõben
be kell jelentsék a káreseményt a ter-
melõ lakóhelye, illetve székhelye
szerint illetékes falugazdásznál, a
bekövetkezésétõl számított tíz nap-
tári napon belül. 
Figyelem! A vis maior bejelentése
illetve a káresemény bejelentése két,
egymástól független esemény, azo-
kat külön-külön kell megtenni!

Közreadja Novák Pál agrárkamarai
tanácsadó

Vis maior események és agrárkár enyhítés

A NYUGDIJASOK SZATYMAZI EGYESÜLRTÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA

M e g h í v ó !
A Nyugdíjas Egyesület szeretettel meghív minden érdeklõdõt 

október 9-én 1700-tól
az Idõsek Világnapja alkalmából megrendezésre kerülõ vacsoránkra.

Helyszín: Lesz Vigasz étteremben, zene, tombola.
Menü: sültek, köretek, savanyúság, rövidital, üdítõ, sütemény.

Részvételi díj: 1500 Ft.
Jelentkezni lehet szeptember 30-ig

Rácz Istvánnál, vagy a Lesz Vigasz étteremben, esetleg a mûvelõdési házban.

Hó végi tanácskozásunk szeptember 22-én 1800 órai kezdettel lesz a mûvelõdési házban.

Várunk minden nõi sorstársat -
vagyis mindenkit, aki annak érzi
magát :) - az újonnan alakult
Nõegyletünkbe!
Következõ összejövetel: 
2010. szeptember 15. (szerda) 1800

a mûvelõdési ház nagytermében

Szeretnél egy jó kis társasághoz tar-
tozni, ahol barátokat szerezhetsz,
megtalálhatod az új hobbid (üveg-
festés, mandalafestés, sütés, fõzés,
varrás stb.), megoszthatod a tapasz-
talataid másokkal, megtudhatod mi
áll jól neked (öltözködés, smink,
haj)? …… és még sok minden.
Szeretettel várunk minden lányt és
asszonyt korhatárra és testsúlyra
való tekintet nélkül!

Megalakult a Szatymazi NÕEGYLET!
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S P O R T
Bronzérmesek a focistáink!

E G É S Z S É G H É T

PROGRAM IDÕPONT HELYSZÍN
Október 11. (hétfõ)

Hasi-és pajzsmirigy 
ultrahang 800-1930 mûvelõdési ház
Véradás 1000-1300 mûvelõdési ház
Kardiológia 
(vérzsír, EKG) 1400-1800 Egészségház

Október 12. (kedd)
Labor 800-1000 mûvelõdési ház
Hasi-és pajzsmirigy 
ultrahang 800-1700 mûvelõdési ház
Optiman 930-1200 mûvelõdési ház
Prosztata-szûrés 1400-1600 Egészségház
Bõrgyógyászat 900- Egészségház
Pilates nyílt nap 1800 mûvelõdési ház

PROGRAM IDÕPONT HELYSZÍN
Október 13. (szerda)

Labor 800-1000 mûvelõdési jáz
Anyatejes világnap 900-1100 mûvelõdési ház
COPD 1300 Egészségház
Glaucoma 1300 Egészségház
*Betegségek lelki okainak feltárása természetes 
gyógymódokkal 1400

Október 14. (csütörtök)
Labor 800-1000 mûvelõdési ház
*Betegségek lelki okainak feltárása természetes 
gyógymódokkal 900

Pilates nyílt nap 1800 mûvelõdési ház

PROGRAM IDÕPONT HELYSZÍN
Október 15. (péntek)

Labor 800-1000 mûvelõdési ház
Pszichiátriai vizsgálat (szorongás és demencia 
szûrés) 800-1200 mûvelõdési ház
*Betegségek lelki okainak feltárása természetes 
gyógymódokkal 1800 mûvelõdési ház

Október 16. (szombat)
nevezés a 
futóversenyre 830-945 mûvelõdési ház
FUTAFALU 1000 mûvelõdési ház
Nordic walking 
bemutató 1100

A Szatymaz SE Labdarúgó csapata a
2009/2010-es bajnokságban har-
madik helyen végzett, és így
bronzérmet szerzett. A siker értékét
növeli, hogy a csapat 90 %-a szaty-
mazi játékos. Az egész csapatnak jár
a gratuláció:

Tóth Zoltán, Pölös Nándor, Gyuris
Zsolt, Kormos Attila, Baranyi
Gábor, Csíkos Tamás, Rabi Attila,
Pölös Gábor, Maróti Attila, Krajczár
István, Szél Róbert, Toldi Zsolt,
Marsal Péter, Nikolényi Miklós,
Lippai Dániel, Molnár Zsolt,
Marosvölgyi László, Gera Bálint,

Gergely József, Illyés Gábor, Gémes
Péter, 
Polgár Attila –edzõ, Baranyi Péter
Szakosztályvezetõ – Szabó Ödön –
elnök.
Az évnek számtalan szép pillanata
volt, például hazai pályán megvertük
a bajnok Üllés csapatát, a Baks csap-
atát; Bordányt 4-0-ra, Forráskút
ellen 6-0-ra nyertünk; és most csak a
szépre emlékezünk. A csapat sikere
mellett meg kell említenünk Gémes
Pétert aki idén is megszerezte a
gólkirályi címet, 21 góllal/19
mérkõzésen.
A felnõtt csapat mellett az ifjúságiak
is az elõkelõ harmadik helyen
végeztek, amihez szintén grat-
ulálunk. Szeretnénk megköszönni a
falunak, az önkormányzatnak a
támogatást, minden szurkolónknak
az egész éves kitartó biztatást. 
A nyár folyamán a csapat
megerõsítésén dolgoztunk,így három
játékos érkezett, akikkel kiegészülve

célunk az elõrelépés, az elsõ, vagy
második hely megszerzése. A csapat
Szabó Ödön szponzorálása által
kapott egy új garnitúra szerelést,
amit ezúton is köszönünk, remél-
hetõleg az eredményességünkkel
meg tudjuk hálálni. 
Hír még a csapat háza tájáról, hogy
létrehoztuk a Szatymaz II-t, ami a
Legenda Kupában versenyez, ez
lehetõség bárkinek, aki szeret
focizni, ezzel a klubnak 78 igazolt
labdarúgója van. 
Idei eredmények:
Szatymaz – Zsombó: 6-3 (Gémes 2, Illyés 2,
Gyuris, Szabó)
Baks – Szatymaz: 3-3 (Szél 2, Marsal)
Szatymaz – Zákányszék: 5-0
További meccsek:
Szeptember 11.  F.K. Szeged – Szatymaz
Szeptember 19. Szatymaz – Tanárképzõ
Szeptember 25. Tömörkény – Szatymaz

Polgár Attila edzõ

A XI. EGÉSZSÉGHÉT PROGRAMJA
2010. OKTÓBER 11-16.

A VIZSGÁLATOKRA OKTÓBER 1-JÉTÕL LEHET JELENTKEZNI!

Felhívjuk a Kedves Olvasók figyelmét, hogy az Egészséghét pontos programjáról, és a további vizsgálatokra
való bejelentkezés módjáról a következõ hetekben részletes szórólapon tájékoztatjuk Önöket !!

TÜDÕSZÛRÉSRE OKTÓBER 25-28 KÖZÖTT LESZ LEHETÕSÉG
A hasi és pajzsmirigy ultrahang, kardiológia, bõrgyógyászat, COPD, glucoma, pszichiátriai vizsgálatokra elõzetes
jelentkezés szükséges.
Jelentkezni lehet az 583-520 telefonszámon OKTÓBER 1-TÕL.
A hasi és pajzsmirigy ultrahang vizsgálat díja vizsgálatonként 2500 Ft.
*Betegségek lelki okainak feltárása természetes gyógymó-
dokkal:

Kineziológia /izomteszteléses vizsgálat/
Bach virágterápia /növényi esszenciák/
Kronobiológia /energiatérkép-felállítás a képességeinkrõl/

ÉFT fájdalomcsökkentõ módszer /érzelmi felszabadító
technika/
Mandalafestés
Gyógynövény- tanácsadás és kóstolás

A fent jelzett vizsgálatokon kívül lesz még:
Érsebész
Orthopédia
Masszázs
Hallásvizsgálat.

Információ az 583-520 telefonszámon kérhetõ.
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FÖLDMÉRÉS!
Megosztások, telekhatár kitûzések, épületfeltüntetés,
szolgalmi jog bejegyzés, mûvelési ág változás.

Elérhetõségünk:
személyesen: Szeged, Pál u. 8/a 

(egyeztetett idõpontban!)
tel.: 06-30-218-8953 fax:62-424-404
weboldal: www.infogeobt.hu
e-mail: infogeo@vnet.hu
levélcím: INFOGEO Földmérõ Iroda,

6724 Szeged, Pál u. 8/a

Nõi-, férfi-, gyermekfodrászat
Szatymaz, Petõfi u. 3.

KASZA IBOLYA tel.:06-30/255-5593
Nyitva: H-P: 730 - 1630

SZO: 700 - 1130

Ugyanitt:
Svéd aromaterápiás egészségmegörzõ
masszázs
Tálász Aranka : tel.: 06/20/449-0800
Igény szerint házhoz is megyek!

Pillangó Szalon
Kéz- és lábápolás, mûköröm

építés, hennafestés
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,
szökõkutak tervezése és készítése

-szinte minden ami kerámia
MEGRENDELHETÕ itt:

KONCSIK ANDOR, 
06-20-926-18-91

KONDÁSZ KÁLMÁN
SZOBAFESTÕ

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

Vállalok:
Lakásfelujítást, szobafestést,

mázolást, tapétázást, hõszigetelést,
burkolást, szeletelt tégla ragasztást,
tetõjavítást, kõmûves átalakítást,
fürdõkád zománcozást, egyéb

munkákat.

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: 16.500.000 Ft.

Szatymaz, Ady Endre u. 17.
Tel.:06-70/38-23-140

GYÓGYMASSZÁZS 
SZATYMAZON !

-izommasszázs,
-fogyasztó, méregtelenítõ, alakformáló

-nyirokmasszázs.

Bejelentkezni:
Németh Melinda gyógymasszõrnél

a 06-20/331-4072-es 
telefonszámon.

VÍZ, KÖZPONTIFÛTÉS,
KLÍMASZERELÉS

SZÛCS ATTILA SZATYMAZ
-Családi házak épületgépészeti kivitelezése.
-Meglévõ rendszerek javítása, átalakítása.
-Lakásklímák telepítése, beüzemelése, be-
szerelése.
-Hidroforos vizellátás kialakítása.

GYORS, PONTOS MUNKA,
ANYAGBESZERZÉS!

Tel.:06-30/263-9030

Tisztelt Támogatóim!

Ezúton is szeretném megköszönni a 2010. évi önkor-
mányzati választás alkalmából részemre leadott aján-
lószelvényeiket!
Jó érzés, hogy a korábbi munkám elismeréseként él-
vezhetem annyira  bizalmukat, hogy a jövõben képvisel-
hettem volna Szatymaz lakóinak érdekeit. 
Az összegyûjtött ajánlószelvények alapján egyéni - füg-
getlen - jelöltként indulhattam neki a választásnak, a-
zonban a kopogtató cédulák leadásakor szembesültem
azzal a ténnyel, hogy az ajánló (kampány) idõszakban -
2010. augusztus 19-én -  az országgyûlés  mégis elfo-
gadta és hatályba léptette az Alkotmány módosítását,
melyben a hivatásos szolgálat után három évig nem vál-
lalhatok sem polgármesteri, sem képviselõi tisztséget,
melyek alapján csak 2011- tõl  válok választhatóvá. 
Természetesen nem hagyok fel Szatymaz egyéni érde-
kektõl mentes, lendületes fejlõdését szolgáló céljaim-
mal, melyek miatt az Önök támogatásával indultam! 

Köszönettel:  Kõhegyi Árpád

KÚTFÚRÁS
Megbízható, gyors, pontos!

Kormos Imre
Szatymaz, Arany J. u. 11.
Tel.:06/20/9477-140

Üvegezés
Szilágyi László

Szatymaz, 
Dózsa Gy. u. 13.

06-20-447-7779
Biztosító felé számlát adok!
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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: 06-20-213-3322. 

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:
Szeptember

11-12.:
Dr. Martinek vilmos
(06-30-9451-386)

18.-19.:
Dr. Gombos László
(62)278-502

25-26.:
Dr. Sikter András
(06-20/936-4208)

Október
2-3.:
Dr. Sipos Attila 
(06-30-487-8382)
9-10.:
Dr. Szigeti Gábor
(06-30-2974-435)

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: október 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

Gyetvai Istvánné
(I.1332.)

Kopasz László Sándor
(Rákóczi u. 59.)

Kondász Zoltán Józsefné
(Rákóczi u. 48.)

Salánki József 
(Jókai u. 18.)

REDÕNY,
SZÚNYOGHÁLÓ,

SZALAGFÜGGÖNY
NAPELLENZÕ
Készítés, szerelés, javítás

Nagy Attila
gépész-üzemmérnök vállalkozó
Mobil:06/30/976-16-96
www.nagyarnyekolastechnika.hu

Sári János 
szobafestõ, mázoló

Vállalunk:
- szobafestést - mázolást -

tapétázást 
- lakásfelújítást - homlokzat-

festést

Tel.: 06-20-595-5903

Közérdekû információk
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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

A szerkesztõség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött írásokat rövidítve, illetve szerkesztve közölje. 
Az újság az olvasók fóruma, a közölt levelek, cikkek tartalmával a szerkesztõség nem feltétlenül ért egyet.

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

Vér Sándor Norbert, 2010.08.04.
Mednyánszki Teréz, Vér sándor

MEGHÍVÓ
Egy "kirándulásra"

KISKUNSÁG KINCSEI
KIÁLLÍTÁS VAJDA ZOLTÁN

TERMÉSZETFOTÓIBÓL
a mûvelõdési házban szeptember 29-ig.

Megnyitó: 
szeptember 17-én (péntek) 1800

órakor

BÚCSÚ PARTI AZ ÓVODÁBAN


