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AZ ÚJONNAN MEGVÁLASZTOTT KÉPVISELÕTESTÜLET ÉS
A POLGÁRMESTER

A felújított kereszt a
Jánosszállási iskolánál

A  tartalomból:
2. old.: Helytörténet
3. old.: Önkormányzati közlemények
6. old.: Óvodai hírek
8. old.: Falugazdász közlendõi
9. old.: Sport

Köszönetet  mondunk  Jurik  Ferencnek  aki
a  kereszt  felújítását  szívügyének  tekin-
tette,  és  támogatásával  újabb  hosszú
idõre  méltó  külsõt  nyert  a  feszület.

A  feszület  újraszentelése  2010.  10.  17-één
vasárnap  a  mise  után  10.00-  órakor  lesz.

Szállnak a darvak a szatymazi Fehértó
felett

A testület tagjai tisztelettel köszönik Szatymaz választópolgárainak bizalmát!
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Helytörténet

Mint hamvaiból 500 évenként a
fõnixmadár, úgy támadt fel ron-
csaiból, és jelent meg hirtelen
teljesen megújulva, 50 év után, a
szatymazi “Gazok réme”. De
míg a monda szerinti mesebeli
madár mindig saját erejére tá-
maszkodva kelt életre, illetve
alakult újjá és röppent a magas-
ba, addig a “Gazok rémét”,
vagyis a Frank József által az
1950-es évek vége felé tervezett
és megépített, a képen is látható
hernyótalpas motoros kapát, uno-
kaöccse Frank István segítette,
hogy roncsaiból feltámadjon. 

Ezt a különös és jól használható
gépet, a korabeli gyümölcsterme-
lõ gazdaság nagy ígéretét és se-
gítségét álmodta, majd készítette
el 1957-re a minden újításra fo-
gékony és maga is arra törekvõ
szatymazi Frank József. 
Amikor annak idején a Szatyma-
zon gazdálkodó és “ezermester-
nek” is tartott idõs Frank Istvánt
az elsõ világháború kezdetén be-
hívták katonának, már túl volt a
40-en. Az itthon hagyott felesége
és öt gyermeke az õ elképzelé-
sének megfelelõen igyekezett az
olasz fronton szolgáló és hiányzó
családfõ helyét valahogy betölte-
ni. Az elképzelésének az volt a
fõ jellemzõje, hogy nem minden-
ki csinál mindent a gazdaságban,
a termelésben, hanem a gyerme-
kek között az egyes részfelada-
tokat kiosztotta. Ez a munkameg-
osztást elõidézõ elképzelése azu-
tán olyan jól bevált, hogy a csa-
lád egy részét még az 1941-ben
bekövetkezett halála után is so-
káig összetartotta. A lassan még-
iscsak fogyatkozó családból az-
után utoljára két fiú kezében ma-
radt a gazdálkodás. Istváné lett
az állatok gondozása és a földek
mûvelése, a legkisebb Józsefé a
szõlõ- és gyümölcsös gondozása
és annak kezelése.
A mindig újítani kész Frank Jó-
zsef a huszas évek végefelé már
híradós katona Budapesten. Ta-
lán innen eredt a villamosság i-
ránti vonzalma is, mert alighogy
leszerelt, már fel is állította a
szatymazi tanyájukban azt a le-
gendás elsõ áramot termelõ szél-

kereket, amire esetleg az idõ-
sebbek még emlékezhetnek.
Ténykedése hamar követõre ta-
lált, és némely tanyában világí-
tani kezdtek az új szélerõmûvek
által termelt áram 12 voltos
/autóban is használt/ égõi. De
ezzel egyidõben megjelentek a
künbözõ legendákba illõ rádiók
is, fülhallgatóikkal, vagy anél-
kül. Frank Józsefnek külön mû-
helye is volt a tanya istállójának
végében, ahol, bizonyára az apja
hatására is, mindig újított vala-
mit. Ebben nem volt egyedül. A
hasonló gondolkodású és minden
újra fogékony szatymaziak közül
néhánnyal hetenként rendszere-
sen találkozott, legtöbbször a va-
sárnapi kismise után, a templom
elõtt. Ahol azután nemcsak meg-
beszélték a hét eseményeit, ha-
nem elmentek ahhoz a társhoz,
aki be is tudott valami újat mu-
tatni. Az állatok gondozását, a
mûhely szomszédságában végzõ
István el is nevezte az újítani
mindig kész társaságot “mester
Jankók”-nak. Ennek a “társaság-
nak” a legismertebb tagjai Frank
József mellett, Rácz Pityu, Róvó
Pista, és Retkes Bandi voltak.
Hamarosan megjelent Szatyma-
zon a következõ szélkerék is, egy
4 négyzetméteres, amit Rácz Ist-
ván szerkesztett. Egy napon egy
hatalmas, homokot is szállító
szélvihartól azonban, amikor rö-
vid idõre elsötétült minden, csak
csörgés és zuhogás hallatszott a
sötétben, Rácz Pista elsõ szélke-
reke nem önszántából, felmondta
a szolgálatot. Mire kitisztult az
égbolt, ott a földön szétszórva
árválkodtak a szélkerék és az áll-
ványzat roncsai. Erre “kifundál-
tak” egy olyan szerkezetet, ami
nagy szél esetén élére fordította a
lapátokat, azután már fújhatott
kedvére a szél. Rácz István még
az elõtte elfolyó Majsai csatorná-
ba is állított egy dinamót hajtó
vízikereket, ami azután legtöbb-
ször állt, mert a csatornában hó-
napokig nem folyt annyi viz,
hogy a keréken egyet fordítson.
Vajon mikor látunk újra a szaty-
mazi határban dinamót hajtó
szélkereket forogni?
A szatymazi “mester Jankók”
igazi kihívását az 1950-es évek e-
lején meglendült õszibarack ter-
melés idézte elõ. A termelés és
vele együtt a telepítés oly gyor-
san felfutott, hogy amikor Mo-
hácsy Mátyás itt járt azt mondta
rá,: “hogy még Kaliforniában
sem látott ilyet.” Már nem volt
elég jó a gyümölcs- és benne el-
sõsorban az õszibarack termelés
örökölt hagyománya, a gyomír-
tás kialakult gyakorlata, a kapa,
a lókapa. Ekkor merült fel elõ-
ször, hogy a korábbi elképzelést
egy motoros kapáról meg kell
valósítani, nem lehet tovább ha-
lasztani. A sok veszõdséggel és
akadállyal járó úton Frank Jó-
zsef indult meg elsõnek. Az õ
általa tervezett és megépített
hernyótalpas motoros kapa, a-

mivel az 1957-es években már
megjelent a nagyszámú kiván-
csiskodó gazda, újságíró elõtt és
amit õ nevezett el a “Gazok ré-
mének”, szokatlanul jól vizsgá-
zott. A hernyótalp két dobkeré-
ken fordult, amibõl az elsõt egy
Csonka-féle, csaknem hibátlanul
mûködõ motor hajtotta. A kiváló
motornak azonban nem volt se-
bességváltója, amit a tervezõ ma-
ga épített be azután az elsõ dob-
kerékbe. Hogy hogyan építette
Frank József a fejben megterve-
zett gépet, azt még el kell mon-
dani. Lábbal hajtott esztergapa-
don dolgozta meg azokat az önt-
vényeket, amit a koksszal mûkö-
dõ tûzhelyén megolvasztott fém-
bõl kiöntött. A hernyótalpas mo-
toros kapának sokkal több elõ-
nye volt, mint a most mindenütt
forgalmazott rotációsnak. Öt sa-
raboló kapafejet lehetett rá sze-
relni és azt mélységben, széles-
ségben állítani. A legkisebb szé-
lesség 40 centi volt. Hihetetlenül
jól fordult, egy lassúbb és egy
gyorsabb járást igénylõ sebesség-
gel haladt. Nem rázott, nem for-
gatta fel a földet, nem csavarta
fel a gazt, csak egyszerûen a be-
állított mélységben a gyökerüket
elvágta, és legalább háromszor
olyan sebesen haladt, mint a ma
használt motoros kapa. A Frank
József féle hernyótalpas motoros
kapa minden bemutatón fényesen
vizsgázott, a megjelentek meg
voltak elégedve és a szürkére
festett gép szabadalmaztatását és
sorozatgyártását kérték. A sza-
badalmak hivatala azután kérte is
a motoros kapáról a rajzokat, ter-
veket, ami azonban csak a terve-
zõ fejében létezett. Majd mérnö-
kök jöttek a legnagyobb dolog-
idõben, hogy a gépet szédszedjék
és rajzot készítsenek róla, ami-
hez a tervezõ akkor nem járulha-
tott hozzá. Frank József megírta
a Szabadalmi Hivatalnak, hogy
november 1. és március 1. között
bármikor rendelkezésükre áll.
Meg is kapta a választ, hogy
március 25-re várják Pesten a
hernyótalpas kapájával. Azóta is
várják. Frank József tervezõ és

kivitelezõ akkor már megkezdte
a gyümölcs- és szõlõtermelõ
munkáját.
Most ez a majdnem elfelejtett
rendkívül érdekes hernyótalpas
motoros kapa új életre kelt Frank
István jóvoltából. Hasonlót az el-
múlt 50 évben sem láttunk. Ma a
rotációs kapa az úr /aminek e-
gyik elsõ, ha nem a legelsõ pél-
dányát “a mester Jankók” sorába
tartozó Róvó István készítette,/
és a gyomírtó. És ilyenkor bi-
zony felmerül a kérdés, hogy
meddig szórhatjuk még a föl-
dünkbe a mérget és nem volna-e
jobb a néha a veszélytelenebb ré-
gi gyomírtó gyakorlathoz visz-
szanyúlni?
Frank József mindig örömmel
mutatott meg mindent a kíván-
csiskodóknak az általa létrehozott
újításokból, melyeknek számát
ma már nem ismerjük. A leg-
büszkébb azonban élete végéig az
elsõre volt. Még alig múlt 8 é-
ves, amikor azt megvalósította.
Nem szerette a délben feltálalt le-
vest, amin nagyon nem lehet cso-
dálkozni. Ott az elsõ háború kör-
nyékén az asszonyoknak még
csaknem egész nap kint kellett
dolgozni a földeken. Csak dél
közeledtével küldték elõre, hogy
mire a többi beér a tanyába, va-
lami fõtt ételt készítsen. Igy az-
után nem csoda, hogy a rõzsével
mûködõ rakott tûzhely tetején,
csak egy rántottlevesre futotta az
idejébõl. Az ebéd gyakran, néha
hetenként többször is, levesbõl és
egy karéj kenyérbõl állt. De aki
nem kért a levesbõl, az kenyeret
sem kapott, hiszen az külön
“nem járt”. És itt lépett be a kis
Jóska elsõ újítása, segített ma-
gán. Kilukasztotta a bádogtá-
nyérja alját. Sokáig nem vették
észre, mivel a gyerekeknek fenn-
tartott úgy-nevezett “macska-asz-
talon” végig csorgó meleg leves
“szûrt leve,” egyenesen a macs-
kák elé, a döngölt földre csur-
gott.

Pálmai József

Újra éled a “Gazok réme,”

Szerkesztõségünk fontosnak tart-
ja, hogy e rovatban vegyünk bú-
csút egy régi szatymazi család
leszármazottjától…
Elköltözött az élõk sorából 88 é-
ves korában a magát egész éle-
tében szatymazinak valló SZE-
GEDY ISTVÁN. A szülei mel-
lé, a Szegedi Belvárosi Temetõ-
ben helyezték örök nyugalomra.
A Szegedy család jól ismert volt
Szatymazon. A mai Hámán Kató
utca elején mintabirtokuk volt
(ott ahol a legutóbbi idõkig áll-
tak a nagy betonsilók)
Az elhunyt István édesapja, Sze-
gedy Ottó ezredes két fiára, Ot-
tóra és Istvánra gondolva készít-
tette el a Szent Imrét ábrázoló
templomi színes ablakot.

Szegedy István tanulmányait
Szegeden kezdte, majd 1951-ben
hídmérnökké avatták. Mérnöki
karrierjét Pesten folytatta elõ-
ször mint tervezõ, késõbb mint
irányító tervezõ. A dunai, és ti-
szai hidak mellett többek között
az általunk is nagyon jól ismert
Izabella híd átépítésének a tervei
is az Õ nevéhez fûzödnek. De
hogy közelebbi példát is említ-
sek a szatymazi „Csányi” hidat
is az Õ tervei alapján építették.
Amikor átsétálunk, vagy guru-
lunk ezen a hídon, egy pillanatra
idézzük fel egy olyan ember em-
lékét, aki bár életét nem itt élte,
lélekben soha sem szakadt el
Szatymaztól és tõlünk szaty-
maziaktól…

B.T.
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Önkormányzati közlemények

A Magyar Köztársaság elnöke 2010.
október 3. napjára tûzte ki a helyi önkor-
mányzati képviselõk és polgármesterek
2010. évi általános választását.
A választás lebonyolításában részt vevõ
Helyi Választási Bizottság tevékenységét
a választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény alapján végezte. 
Szatymaz Község Képviselõtestülete a
129/2010. (VII.21.) KT határozatában az
alábbi döntést hozta:
A képviselõtestület a választási eljárásról
szóló törvény 23.§. (2) bekezdése
értelmében a Helyi Választási Bizottság
tagjaivá Segesváry László Dezsõt
(Szatymaz, II. körzet 45.) Lippai
Mihálynét (Szatymaz, I. körzet 110/B.)
és Szanka Ferencet (Szatymaz, Rózsa u.
18.) választotta meg. 
A Helyi Választási Bizottság póttag-
jainak pedig Csányiné Üveges Máriát
(Szatymaz, Rózsa u. 27.) és Kordásné
Petrács Ágnest (Szatymaz, Ady E. u.

26.) választotta.
A választási bizottság elsõ ülésén
megválasztotta a bizottság elnökét
Segesváry László személyében, elnökhe-
lyettesét Szanka Ferenc személyében.
A választási bizottság ezt követõen Dr.
Kormányos László polgármester elõtt
esküdött fel. 
Munkánk során feladatunk alapelveit az
alábbiakban határoztuk meg:
- a választás tisztaságának megóvása,
- esélyegyenlõség a jelöltek és a jelölõ

szervezetek között,
- jogorvoslat lehetõségének biztosítása

és annak pártatlan elbírálása,
- a választás eredményének gyors és

hiteles megállapítása.
Tekintsük át, melyek voltak azok a
lényeges változások, melyek eltértek a
korábbi választásoktól:
- a választókörzetek számának változása

6 körzetrõl 4 körzetre,

- a megválasztható képviselõk számának
csökkentése 12 fõrõl 6 fõre,

- a kampányidõszak rövidülése,
- a kampánycsend csak a választás

napja 0 órától 19 óráig tart,
- jogorvoslati lehetõség 2 napra való

korlátozása
Szatymaz Községben 3858 lakos ren-
delkezik választójoggal, ebbõl 1108 pol-
gártársunk adta le szavazatát, ez 28,72
%-os részvételt jelentett. A Helyi
Választási Bizottság a törvényes elõírá-
sokat betartva 2010. szeptember 10-én
16 óráig leadott ajánlószelvények alapján
vette nyilvántartásba a képviselõjelöl-
teket és polgármester jelölteket.
Bizottságunk a választási idõszakban 5
alkalommal ülésezett és 19 határozatot
hozott. 
2010. október 3-án megtartott választá-
son a polgármester jelöltek és képviselõ
jelöltek az alábbi szavazatokat kapták:

Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselõk és polgármester választásáról

POLGÁRMESTERJELÖLTEK
JELÖLT NEVE I. KÖRZET II. KÖRZET III. KÖRZET IV. KÖRZET ÖSSZESEN  
FÜLÖP ZOLTÁN MIKLÓS 29 20 30 48 127
DR. KORMÁNYOS LÁSZLÓ PÉTER 178 327 252 201 958

ÖSSZESEN: 207 347 282 249 1085  

KÉPVISELÕ-JELÖLTEK
JELÖLT NEVE I. KÖRZET II. KÖRZET III. KÖRZET IV. KÖRZET ÖSSZESEN
BARNA KÁROLY 112 236 200 130 678  
BÁLÓ BERTALAN 75 117 110 76 378  
BÓDIS MARGIT 98 177 160 101 536  
DÉKÁNYNÉ DR. BALOGH ANDREA 90 193 168 124 575  
FÜLÖP ATTILA PÉTER 24 20 30 29 103  
FÜLÖP ZOLTÁN MIKLÓS 39 26 38 38 141  
KÁLMÁN JÁNOS ATTILA 46 127 67 71 311  
DR. KÓNYA FERENC 110 205 126 112 553  
LENGYEL ISTVÁNNÉ DR. 74 182 136 102 494  
MAKRA SÁNDORNÉ 96 133 137 109 475  
RAPCSÁNYI GÁBOR 53 132 57 76 318  
TÓTH JÁNOS PÁL 84 106 93 74 357  
TÓTH JÓZSEF 27 35 37 46 145  

ÖSSZESEN 928 1689 1359 1088 5064 

Tisztelt Szatymaziak! Ked-
ves Barátaim!
2006-ban azzal kezdtem a
választási értékelõm, hogy
megköszöntem a község la-
kosságának az aktív közre-
mûködést a helyhatósági vá-
lasztásokon. Elsõ szavam
most is a köszöneté a sza-
vazáson megjelentek irányá-
ba. Külön köszönet min-
denkinek, aki bizalmával
megtisztelt. Érdekes tapasz-
talattal szolgált az idei ered-
mény kiértékelése. Míg a
négy évvel ezelõtti választá-

son résztvevõk aránya ki-
emelkedõen magas volt, ad-
dig most a megyében Szaty-
mazon volt a legalacsonyabb
a részvételi arány. E ténynek
a hátterében vélhetõen az le-
het, hogy a szatymazi vá-
lasztók döntõ hányada a köz-
ség fejlõdésének irányával
egyetért, ám sokan nem tar-
tották lényegesnek ezen véle-
ményük szavazattal történõ
kifejezésre juttatását. Ennek
ellenére közel annyi szavaza-
tot kaptam, mint négy éve.
A végeredményre tehát nem

lehet panaszom, ám higgyék
el, nekem és a képviselõje-
lölteknek is jobban esett vol-
na, ha azok is elmennek sza-
vazni, akik - bár támogattak
bennünket,- csak hallgató-
lagosan tették. A jövõben rá-
juk is számítok. 
Gratulálok az új képviselõ-
testület tagjainak az elért e-
redményükhöz és megköszö-
nöm a leköszönõ képvise-
lõknek az elmúlt négy évben
végzett munkáját. Mivel
„régi-új” képviselõket vá-
lasztott a falu, biztos vagyok

benne, hogy a testületi mun-
ka lendülete töretlen marad
és együttmûködésünk sikeres
lesz. Be fogjuk fejezni az
elõzõ négy évben elkezdett
fejlesztéseinket és folytatni
fogjuk az aktív pályázati
munkát. A képviselõkön kí-
vül továbbra is számítok
minden szatymazira, aki öt-
leteivel, szaktudásával, sza-
bad kapacitásával segíteni
szeretné községünk fejlõ-
dését.

Dr. Kormányos László

A pogármester köszöntõje



a Mi Lapunk4 2010/10.

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 rendelkezõ felsõoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett fiatalok jelent-
kezhetnek, 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, osztatlan 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 for-
mailag nem megfelelõ pályázatokat az önkormányzat a bírálatból kizárja. 

A sikeres pályázat egyik feltétele, hogy a pályázó háztartásában (a pályázó állandó lakcíme szerinti
lakásban életvitelszerûen 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 jövedelemigazolás kivételével) letölthetõ a www.bursa.hu honlapról. 

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

A választások eredményeként Szatymaz Község polgármestere: DR. KORMÁNYOS LÁSZLÓ független

A képviselõtestület tagjai: BARNA KÁROLY független

BÓDIS MARGIT független

DÉKÁNYNÉ DR. BALOGH ANDREA független

DR. KÓNYA FERENC független

LENGYEL ISTVÁNNÉ DR. független

MAKRA SÁNDORNÉ független

Tisztelettel tájékoztatom a község
lakosságát, hogy a választási
bizottság feladatát teljesítette, a
választások során kampánycsend
sértés nem történt, a kihirdetett ered-
mény ellen jogorvoslati idõn belül
fellebbezés nem érkezett. 

Szeretném ez úton megköszönni
mindazok közremûködését, akik a
választások sikeres és eredményes
bonyolításában tevékenykedtek.

A Helyi Választási Bizottság
nevében ez úton is kinyilvánítanánk
gratulációnkat a megválasztott pol-

gármesternek és képviselõknek.
Kívánunk nekik jó erõt, egészséget
és Szatymaz fejlõdése érdekében
eredményes és sikeres 4 évet. 

Segesváry László

Helyi Választási Bizottság elnöke
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Szeptember 11. A mûve-
lõdési ház rendezésében
lezajlott az elsõ szatymazi
„Családi piknik és Rock-
délután”.
Az évek alatt más rendez-
vényeken megszerzett ru-
tin segített a rendezõknek
abban, hogy, bár most ke-
rült elõször megszervezés-
re, mégis professzionális
hátteret tudtak biztosítani
az érdeklõdõk és a fellé-
põk számára.
Nem titkolt szándék, hogy
mind a családi fõzõ déle-
lõtt, mind a fiatal rock
együttesek meghívása és
felléptetése hagyományte-
remtõ szándékból ered.
Szeretnénk, ha ez a prog-
ram beépülne községünk
köztudatába, rendezvény-
tervébe, és legalább olyan
sikerrel bonyolíthatnánk
le, mint a falunapokat,
vagy a repülõnapot. Sze-
retnénk hogy a lakosság
megismerje, elfogadja, sõt
megszeresse ezt az újdon-
ságot.
De ugye egy dolog az el-
képzelés, és egy dolog a
nagy természetfelelõs
szándéka…
Mint ahogy idén már oly

sok programot törölt el,
vagy hiúsított meg, rontott
el a barátságtalan idõjárás,
miért pont a mi progra-
munkkal tett volna kivé-
telt?!
A beharangozás után na-
gyon sokan jelezték rész-
vételi szándékukat, szinte
már attól kellett félnünk
hogy nem lesz elég hely a
fõzéshez a jelentkezõk szá-
mára…
Azután jött a tizedike az
egész napos baljós esõvel,
és jött a tizenegyedike,
úgy, hogy egészen délig
lógott az esõ lába, amikor
is úgy döntött, hogy nem
csak ijesztget, hanem rá is
kezd.
Ilyen elõjelek mellett kész
csoda, hogy a fõzõ progra-
mon egyáltalán megjelent
valaki…
Bár minden tárgyi feltétel
biztosítva volt, (Fekete Pa-
li bácsi jóvoltából, aki a
sátrakat biztosította) hogy
egy kisebb létszámú csapat
a rossz idõ dacára is jól
érezhesse magát, a nagy
többség nem merte meg-
kockáztatni a szabad ég
alatti családi programot. 
Ahogyan a külsõ progra-

mok az idõ miatt felemás-
ra sikeredtek, ezzel ellen-
tétben olyan jól „sültek” el
a nagytermi történések.
Délelõtt foglalkozások és
mesemûsor volt a kicsik-
nek, délután pedig az
együttesek fellépése követ-
kezett.
A hangosítás idõben, és
professzionális módon be-
szerelésre került, a Pos-
takocsi Csárda kihelyezett
vendéglátó egysége fenn-
akadás nélkül áthidalta az
esõbõl adódó akadályokat,
és a vendégek, -sokan más
településekrõl is- sorban,
sorban érkeztek. 
Az egy óra után kezdõdõ
és éjjel kb. 11-ig tartó 
program minden várakozá-
sunkat felülmúlta.
Tekintettel arra, hogy a
fellépõ együttesek egy ré-
sze most mutatkozott be e-
lõször igazi színpadon, i-
gazi közönség elõtt, és
élvezhette a professzio-
nális hangosítás elõnyeit,
az avatatlan nézõ számára
minden produkció azt az
összképet nyújtotta, ami
joggal elvárható még egy
kezdõ zenekartól is. Az
elõadásmód magabiztos
volt, a számok gördüléke-

nyen, fájó „amatõrség”
nélkül követték egymást.
A közönség függetlenül at-
tól, hogy melyik zenekar
táborához tartozott, válo-
gatás nélkül tapsokkal és
másfajta ideillõ tetszésnyil-
vánításokkal jutalmazta a
fellépõket.
Elmondhatjuk hogy igazi
rock ünnep volt Szatyma-
zon! Élvezték az elõadók
is, és élvezték a hallga-
tóság soraiban álló ifjabb
és idõsebb rockerek is!
Reméljük, hogy a fellépõ
zenekarok közül egynek-
egynek a nevével nemso-
kára országos rendezvé-
nyen is találkozhatunk.
Feltett szándékunk, hogy
ezen elsõ alkalomnak lesz
folytatása, méghozzá nem
is várunk vele egy évet,
hanem beillesztjük a kö-
vetkezõ, immáron, máso-
dik ROCK-DÉLUTÁNT a
tavaszi programsorba.
Köszönettel tartozunk mind-
azoknak, akik rendezvé-
nyünkön akár segítõként,
akár fellépõként részt vet-
tek, és a közönségnek hogy
érdeklõdésükkel megtisztel-
tek bennünket!

A szervezõk

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

A Rácz Laci vezette Fakanál Klub újabb szép sikert ért
el a budapesti Népligetben megrendezett 11-ik Nemzet-
közi Grillfesztiválon. A klubot ez alkalommal Kõrösi
Renáta, Nacsa Zoltán és a "nagyöreg" Rácz Laci által
alkotott csapat képviselte. A két kategóriában (profi és
amatõr) induló versenyzõket a megmérettetésen egy 32
tagot számláló szakmai zsûri bírálta el.
A szatymaziak amatõr kategóriában indultak, és a kö-
vetkezõ menüsort kellett faszénparázson elkészíteniük:

-sajttal töltött gomba
-vegyes saslik nyárson
-oldalas (tárcsán)
-nyakas karaj (tárcsán)
-csirkecombok,( tárcsán)
mézes mustáros szósszal

Köretnek pedig grillzöldségeket
kellett mellékelni.
A zsûri a Fakanál Klub csapatá-
nak teljesítményét ARANY
DIPLOMÁVAL jutalmazta.
Ehhez a szép sikerhez mi is gratulálunk!

ELKÖLTÖZIK A KÖNYVTÁR!
KEDVES OLVASÓINK!

A mûvelõdési házban az õsz folyamán építési-felújítási
munkálatok kezdõdnek. A könyvtárat, (és A Mi Lapunk
szerkesztõségét) ezért október 15-én bezárjuk, és
átköltöztetjük a Neszürjhegyi iskola épületébe, a
Teleház mögé, ahol 
október 29-tõl a szokott nyitva tartás szerint fogunk
mûködni a visszaköltözésig.

KEDVES GYEREKEK!

Hozzátok el KIS DOBOZNYI gyûjteményeteket a
könyvtárba október 28-29-én, és a Ti kincseitekbõl ren-
dezzünk egy mini kiállítást az ÚJ HELYEN. A kiállítás
megnyitójával nyitjuk meg a könyvtár ajtaját.

OKTÓBER 29-ÉN 1600-KOR 
KINCS KIÁLLÍTÁSSAL EGYBEKÖTÖTT

MEGNYITÓ.
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Egyesületünk 13. alkalom-
mal rendezte meg községi
hagyományos szüreti fiá-
keres felvonulását és esti
bálját. Sajnos az idõ 13 év
alatt most volt elõször
mostoha hozzánk, amin i-
degeskedtünk is, de nagy
örömünkre a szakadó esõ-
ben is nagyon sok szép fi-
áker és lovas eljött, ami
külön öröm és megtisztelõ
számunkra, hogy ezzel bi-
zonyították (és mondták is)
magukénak tekintik a ren-
dezvényt! Külön köszönet
nekik, hogy eljöttek, és áz-
tatták magukat velünk e-
gyütt! Köszönjük a nagyon
messzirõl jötteknek, szege-
di, mórahalmi, pusztasze-
ri, balástyai, sándorfalvi,
forráskúti, domaszéki fo-
gatosoknak és a helyi Csá-
nyi András lóhátasnak, aki
szép "egyenruháját" szûrét
is feláldozta. Köszönjük
Csábi Józsefnek az elsõ
kocsisnak a csapat össze-
fogását és vezetését, Dé-
kány Zoltánnak a lebonyo-
lítását, a sorakozásnál és
felvonulásnál, a pusztesze-

ri Gyöngyösi Józsefnek és
Böröcz Pálnak a zenész
szállítását amit biztosítot-
tak, és a fogatos Erdei Mi-
hálynak, Lõcsei Antalnak,
Kiss Tóninak, Csontos De-
zsõnek, Babarczi Szilvesz-
ternek, Gonda Jánosnak,
Ocskó Dórának és a többi
mindenkinek, akik eljöt-
tek. Ha név szerint nem is
sorolom tovább, de ez a
csapat évek alatt egy iga-
zán felelõsségtudatos ösz-
szeszokott jó csapattá ko-
vácsolódott össze! Köszö-
net a zsombói zenész fiúk-
nak, Gerecsen Attilának és
Szokolai Józsefnek, akik
egész napközben majd e-
gész hajnalig a zenét szol-
gáltatták, valamint Õze
Imrének a sok segítséget.
Köszönjük Gajdacsi Judit-
nak és családjának, hogy a
rossz idõ ellenére is ven-
dégül látták idén is csa-
patunkat, köszönjük a sok
finomságot és italokat! Kö-
szönet a csodálatos kalo-
csai ruhás üllési néptáncos
gyerekeknek és tanárainak
akik az utcán ropták a tán-

cot! Köszönet támogató-
inknak, akik bármivel is
hozzájárultak a rendezvény
sikeréhez, elõször is Ocs-
kó Miklósnak a 100 éves
Fogadó Vezetõjének nagy-
rabecsült támogatását és
csapatának közremûködé-
sét!
Külön köszönet további tá-
mogatóinknak: Rapcsányi
Gábornak, id. Kónya Ist-
vánnak, ifj. Kónya István-
nak és Kónya Lászlónak és
családjának, Encián Bt.
nek, Bérczy Bélának, Dé-
kány Lászlónak, és Dé-
kányné Dr. Balogh And-
reának, Dr Kormányos
Lászlónak, Calendula
KFT-nek, Hodács Pékség-
nek, Hodács Zoltánnak,
Spiller Lászlónénak, Pölös
Nándornénak, Ica Bolt,
Bárkányi Ilonának, és más
számos sok-sok szegedi és
távolabbi vállalatoknak,
üzleteknek, Bt-nek, a Vad-
kacsa egyesület elnökének
Pándi Lászlónak!
Köszönet mindazoknak, a-
kik munkájukkal segítették

a rendezést, elsõsorban
Mezei Lászlónak a ren-
dezvény lebonyolításáért
és a rengeteg fizikai mun-
kért, a fogatok díszítéséért
Tímár Editnek, Tímárné,
Makra Antalné, Kiss Tí-
mea, Kiss Bea, Pacsika
Ferenc segítõnek! Továbbá
a vendégek fogadásáért
Becker Jánosnénak, és
Fenyvesi Ferencnének! 
Jövõre ugyanitt!
Mozg á s ko r l á t o z o t t a k
Figyelmébe!
Minden csütörtökön foga-
dóóra, mindenkit szeretet-
tel várunk10-12 óráig!
Orthopéd orvos vizsgára
vagy gyógyászati segéd-
eszköz falíratására várjuk
jelentkezéseteket, vagy fo-
gadóórán, vagy telefonon
a 06-20-235-70-26 szá-
mon! Jõjjetek még a rossz
idõ elõtt!
Az Esélyegyenlõség, Rok-
kantak Világnapját meg-
tartjuk októberben, min-
denkit külön értesítünk!

Gera Anna Elnök

Mozgáskorlátozottak Szatymazi Egyesülete Közlendõi:

Óvodai hírek
Október 28-án csütörtö-
kön délután fél ötkor az ó-
vodában „TÖK FESZTI-
VÁLT” rendezünk a MI
ÓVODÁNK ALAPÍT-
VÁNY SZATYMAZ és az
SZKTT KÖZOKTATÁSI
INTÉZMÉNYE támogatá-
sával.
Munkadélutánt szervezünk
mind az öt csoportban, a-
hol elsõsorban tökbõl, de
más õszi termésekbõl lehet
majd készíteni „minden-
féle dolgokat”.
Szeretnénk a szülõk támo-
gatását és részvételét kérni
a különféle termések be-
szerzéséhez, és az alkotá-
sok elkészítéséhez.
Szeretnénk azoknak a szü-
lõknek is a segítõ támoga-
tását kérni, akiknek mód-
jában áll tökkel készült sü-
teményeket, csemegéket
készíteni, és azokat erre az
alkalomra felkínálni.
A lehetõségeket alkalom-
adtán meg lehet beszélni
az óvónénikkel.
A támogatásokat elõre is
köszönjük!

Az alapítvány mindegyik
csoportot 60.000 Ft-os
pénzjutalomban részesíti,
amely összegbõl kézségfej-
lesztõ játékokat szeret-
nénk vásárolni.
Az elkészült alkotásokat
kiállítjuk, és a nap zárása-
ként az óvó nénik elõadják
a „Rátóti csikótojás” c.
mesét.

Tájékoztatjuk továbbá a
szülõket, hogy október 29-
én „nevelés nélküli mun-
kanap” lesz, az óvoda zár-
va tart ezen a napon.
Az Állatok Világnapja al-
kalmából a Katica csoport
családi napot szervezett a
szegedi Vadasparkba.
A családok együtt csodál-
hatták meg a ”természe-

tes” környezetben élõ ál-
latfajokat. 
A kikerekedõ, csodálkozó
gyermekszemek feledtették
a szomorkás idõ miatti kel-
lemetlenségeket.
Sok - sok tapasztalattal
gazdagabban léphettünk ki
a Vadaspark kijáratán.
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SVÉDASZTAL
„SZELÍDVÍZORSZÁG”
ÕSZI SZÍNJÁTÉKA
Száraz koppanással hullik
egy-egy dió a fáról, azután
már csak a megbarnult õ-
szi levelek zörögnek néha,
ha a kerti bokrok árnyán
feketerigó keresgél. Csend
van a határban, napsugaras
õszi csend. A tarlott szõlõ-
tõkék során túl, a kis nyár-
faerdõ tartja még az árnyé-
kot, de itt is, ott is leke-
reng néhány levél, vastag-
szik lassan a föld téli taka-
rója. Nem menekül már az
ember a forróság elõl a fák
hûvösébe. Jobban esik az
erdõ déli oldalán elterpesz-
kedõ langyos napsütés, és
a sok kis pók sem kelle-
metlenkedik már annyi há-
lóval a fagyalbokrok kö-
zött, amikor végigballa-
gunk a Sirály Tanösvényen
a Fehértó irányába, hogy
meglessük, kik maradtak
még, és kik érkeztek „Sze-
lídvízország” madárszállo-
dájába. Csodálatos színjá-
ték ez, évrõl-évre figyel-
hetjük, hasonlítgathatjuk a
madárvonulás eseményeit.
Pereg-e még a napfényes
magasságból átutazó gyur-
gyalagok lágy hangja?
Meddig álldogál nádzsom-
békok árnyán a vörösgém?
Találtak-e elegendõ táplá-
lékot ezekben a szokatla-
nul csapadékos hetekben a
suttogó nádasok titokzatos
vándorai, a fülemülesitkék
és cserregõ nádiposzáták?
Számtalan izgalmas, és a
természetvédelem számára
fontos kérdés vár még vá-
laszra! Azt gondolhatnánk,
hogy az élõvilág egyik leg-
népszerûbb állatcsoportjá-
ról már mindent tudunk,
hisz annyi rajongójuk, lel-
kes megfigyelõjük, elhiva-
tott kutatójuk akad a mada-
raknak. A természet titka-
it kutató emberek jól tud-
ják: minden megválaszolt
kérdés elõbbre visz az is-
meretlenbe, és ott újabb
kérdések vetõdnek föl. Jól
emlékszem még, amikor
tizenéves „csavargó kö-
lyökként” az erdõt-mezõt
járva tanítómestereim, a
„nagy öreg” madarászok
eredményei után sóvárog-
tam. Azt hittem, nekem
nem maradt fölfedezni va-
ló… Pedig mennyi titok
van még a természetben!

Hogyan lehet okosan gaz-
dálkodva megõrizni a Ti-
sza-völgyi táj sokszínû ter-
mészeti gazdagságát? Mi-
ért terjed feltartóztathatat-
lan gyorsasággal egyik faj,
és miért fogyatkozik min-
den törvényi paragrafus és
féltõ gondoskodás ellenére
a másik? Hogyan használ-
ják táplálkozó-, és költõhe-
lyül madaraink a kisebb-
nagyobb élõhelyfoltokat?
A biológus, természetvédõ
szakemberek igyekeznek
világos, jól használható
választ adni a gazdálkodók
hétköznapi kérdéseire. A
tanulók „élõ laboratórium-
ban” találkozhatnak a tan-
könyveik száraz, tömör
mondatai mögött megbúvó
Valósággal. A hétköznapi
munkában megfáradt ter-
mészetjárók föloldódhat-
nak a táj harmóniájában.
Kinek-kinek érdeklõdése,
lelki alkata szerint nyújt
lehetõségeket a természet.
Mindehhez nem kell más,
mint egy kiadós séta. Nem
is kell messzire men-
nünk…
Amott, a Pogányér hídján
túl kezdõdik a nagy nádas.
A mind laposabban járó
nap aranyló fénybe öltöz-
teti a sárguló nádbugákat.
Ahogy fölérünk a Fehértó
gátjára, a közeli friss szán-
tás felõl lágy kiáltások kö-

zelednek: „póó-li, póó-li”.
Gyors röptû, földbarna,
hajlott csõrû madarak kis
csoportja húz a leeresztett
halastó felé. Nagy pólin-
gok. Amint a tóparti nád-
fal nyílásához közeledünk,
egyre jobban hallani a vad-
récék „viribölését”, sirá-
lyok zsinatolását. Amint
közeledik a napnyugta,
egyre élénkebb a mozgo-
lódás a nagy, tompán csil-
logó, opálos vízen.
Gondolatainkba merülve,
csöndesen toporgunk a
partra hajló nagy fûz ta-
karásában, és begombol-
kozunk, hiszen elment már

a nap melege, hûvös párát
sóhajt a tó. Megkésett 
fecskék kis csapata „dol-
gozott” még az imént fö-
löttünk – némán cikáztak a
vacsorára való után, de
most már eltûntek. Éjsza-
kázni húzódtak a nádasba,
és utánuk nézve talán ért-
hetõvé válik, miért gon-
dolták évszázadokig az
emberek, hogy a fecske té-
lire a mocsarak iszapjába
bújik telelni. Arisztotelész-
tõl származott ez a gondo-
lat, aki bármilyen nagy
gondolkodó is volt, ezügy-
ben alaposan melléfogott.
A látszat ugyanis csal…
Az imént a nádasban eltûnt
kis fecskecsapatot holnap
ugyanis azért nem fogjuk
viszontlátni, mert dél felé
továbbvonulnak. Nem ás-
sák be magukat az iszapba.
Leonhard Frisch német
természetbúvár (1666-
1743) ötlete volt, hogy né-
hány füstifecske lábára vö-
rös pamutfonalat kötött, a-
minek el kellett volna kor-
hadnia, de legalábbis ösz-
szesározódnia, ha a mada-
rak valóban az iszapba
bújnak. Szerencséje volt,
mert a megjelölt madarak
közül volt, amelyik vissza-
tért tavasszal, és láss cso-
dát: a vörös fonál sértetlen
volt! A fecskék tehát vala-
hol máshol jártak… 
Alig több, mint száz éve,
hogy a madárvonulás kuta-
tása tudományos igényû
eszközt kapott. Mortensen,
egy dániai tanárember öt-
lete volt (1899-ben), hogy
a vonuló madarak lábára
könnyû alumínium gyûrût
erõsített, azonosító felirat-
tal. Jól választotta meg a
kísérleti alanyokat. Ugyan-
is seregélyeket jelölt, azok
közül pedig bizonyára ab-
ban az idõben is sok ke-
rült puskavégre a mediter-
rán szõlõültetvények dézs-
málása közben. Így hamar
akadt visszajelentés a meg-
jelölt madarakról.
Magyarországon több,
mint egy évszázada, 1908-
ban Schenk Jakab, a Her-
man Ottó alapította Ma-
gyar Ornithológiai Köz-
pont munkatársa vezette be
ezt a vonuláskutatási mód-
szert. Napjainkban a
Fehértón mûködik a Ma-
gyar Madártani Egyesület

egyik jelentõs vonulásku-
tató bázisa a Kiskunsági
Nemzeti Park Igazgatóság
macskási „ikerházában”.
Itt a komoly tudományos
kutatómunka egyúttal lehe-
tõséget biztosít akár óvo-
dásoknak is, hogy „kézkö-
zelbe” kerüljenek tollas
barátainkkal.
Eltûnt már a vöröslõ nap-
korong valahol messze, túl
a fehértavi madárrezervá-
tumon, már-már minden
madármozgás elcsendese-
dik, amikor észak felõl, a
sûrûsödõ homályból meg-
halljuk az elsõ daruszót! A
nagy madarak magasan
hullámzó pántlikája gyor-
san közeledik. Ahogy e-
reszkedve fordulnak egyet
a tó fölött, mintha csak
megbeszélnék a halastó al-
kalmasságát – egymás sza-
vába vágva krúgatnak,
közbe-közbe a fiatalok é-
retlen cérnahangja hallik.
Megjöttek hát a szálláscsi-
nálók! Kezdõdik a késõ õ-

szi Fehértó látványos min-
dennapi csodája, az estéli
daruhúzás! Nekünk, a Kis-
kunsági Nemzeti Park I-
gazgatóság munkatársai-
nak a munka dandárja, hi-
szen ahogy a darvak száma
emelkedik, úgy egyre-
másra jelentkeznek be ér-
deklõdõ csoportok, csalá-
dok, baráti társaságok,
hogy részesei lehessenek
egy fehértavi darulesnek.
Mi pedig örömmel kalau-
zoljuk „Szelídvízország”
látogatóit, és várjuk min-
den érdeklõdõ jelentke-
zését a +3630/481-2887-
es, vagy a +3630/638-
0297-es telefonszámon.

Albert András
KNPI, természetismereti

Osztály
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FELHÍVÁS!
VESZETTSÉG  ELLENI VÉDEKEZÉS

1. A veszettség gyógyíthatatlan, embernél, állatnál egyaránt halálos kimenetelû betegség. 
2. A betegség legfõbb terjesztõje a RÓKA. 
3. a védekezés leghatékonyabb, legkorszerûbb módszerét a rókák veszettség elleni vakcinázását , Európában

évek óta sikerrel alkalmazzák. 1992 októberében hazánkban is megkezdõdött a rókák vakcinázása. Elsõ alka-
lommal a nyugati határövezetben az osztrák határtól számított kb. 25-30 km-es sávban került kihelyezésre a
csalétek vakcina. 

4. A vakcinát tartalmazó fólia kapszulát az ember számára bûzös, de a rókák által kedvelt ízû és szagú
csalétekbe rejtik, amely 4 cm átmérõjû, 1,5 cm magas henger alakú,szürkésbarna színû. A róka, miközben
megeszi a csalétket szétrágja a kapszulát is, így a vakcina bejut a szervezetbe. 

5. A csalétek kihelyezése kis magasságból, repülõgéprõl történik. 
6. A csalétekbe helyezett vakcina emberre, állatra ártalmatlan, VESZÉLYT NEM JELENT! A kihelyezett

csalétekhez ennek ellenére NEM SZABAD HOZZÁNYÚLNI! Semmi esetre sem szabad felvágni vagy szét-
törni, mert a vakcina vírus a bõrbe, szájba, szembe orrba, sebbe kerülhet. Amennyiben ez mégis
megtörténik, az alábbi biztonsági elõírásokat kell alkalmazni: 

a) Ha a vakcina ép bõrfelületre kerül elegendõ jódtartalmú fertõtlenítõszerrel vagy ennek hiányában 70%-os
alkohollal történõ lemosás. Mindkettõ beszerezhetõ a gyógyszertárakban. A jódtartalmú fertõtlenítõszer
használata során keletkezett barnás folt szappanos lemosással eltávolítható. Ilyen jellegû érintkezés esetén
védõoltásra nincs szükség.

b) Ha az oltóanyag friss sebbe vagy nyálkahártyára kerül, haladéktalanul ORVOSHOZ KELL FORDULNI!
7. A helyi vakcinázási kampány megkezdésétõl számított tizennégy napig az ebeket zárva kell tartani (ebzár-

lat), és csak pórázon szabad közterületre vinni. A jelzett idõszak alatt a kezelt területen TILOS A
LEGELTETÉS! Ezek a korlátozó intézkedések elsõsorban a vakcinázás hatékonyságát segítik azzal, hogy a
kóborló ebek, vagy a legelõ állatok ne vehessék fel a róka számára kihelyezett csalétket. 

8. Aki a vakcinázott területen elhullott vadon élõ, vagy háziállatot talál, a tetemet hagyja érintetlenül, és hal-
adéktalanul ÉRTESÍTSE A LEGKÖZELEBBI ÁLLATORVOST, A HELYI ÖNKORMÁNYZATOT VAGY
A VADÁSZTÁRSASÁGOT. 

9. Kérjük a fentiekrõl gyermekét is tájékoztassa! 
10. További felvilágosítással az Önök körzetében élõ állatorvosok és orvosok szolgálnak.

Közérdelû információk

Csoportterápia 3

Helló!
Ismét én vagyok, a Jenõ.
Depressziós és alkoholista.
És most már banki káro-
sult is. Úgy jártam, mint
annyi százezren, hitelt vet-
tem fel, és azt hittem min-
dig ugyanannyi lesz a tör-
lesztõrészletem. És képzel-
jék, most is pontosan u-
gyanannyi, mint négy év-
vel ezelõtt..
Pontosan 206,51 svájci
frank. Csakhogy négy éve
ez 32000 forintot ért, most
52000 forintot.
Így lettem banki károsult,
és ez a nyûg most úgy
tapad rám, mint egy vizes
póló, és sehogyan sem tu-
dom kiigazítani, akár egy
fenékbe vágó bugyit. Tel-
jesen igaz a mondás, mi-
szerint a hitel egy olyan e-
sernyõ, amit napsütésben
adnak, de esõben kell 
visszaadni. A történetben
van még egy állandó. A

jövedelmem, pontosan u-
gyanannyi, mint négy év-
vel ezelõtt. De nem pa-
naszkodom, hiszen nagyon
sok nagyszerû dolog is
történt velem. Megéltem
egy ezredfordulót, amit u-
gye ezer évenként egyszer
lehet. Láttam teljes napfo-
gyatkozást, amire nyolc-
van, kilencven évet kell
várni. Tanúja voltam két
pápa váltásnak, és egy
rendszerváltásnak is, ame-
lyek nem idõintervallum-
hoz kötöttek, hanem az e-
lõdnek meg kell halni, el
kell pusztulni. Láttam az
elsõ ûrhajóst, láttam a 
holdraszállást, és most ne
vitassuk, hogy kamu volt
az egész, vagy nem, és
tanúja voltam csodálatos
felfedezéseknek. Egy vala-
mit azonban nem éltem
meg. Mégpedig azt, hogy
teljesüljenek a mindenkori
vezetõink ígéretei.
Az elmúlt hatvan évet, öt-
tíz éves etapokban éltük le,
mindig más más célokkal,
ígéretekkel. 

Gazdaság stabilizálása,
gazdaság növekedése, euro
bevezetése, adók csökken-
tése, jólét növekedése, stb.
Mondanom sem kell, ezek
közül egy sem jött be.
Most ott tartunk, hogy
senkit nem értünk utol, sõt
mindenki utolért bennün-
ket, mi több el is hagyott.
Ez tehát a valóság, ami
egy harmadrendû útra ha-
sonlít. Kicsit kanyargós,
kicsit gödrös, és nem vezet
sehová. Ez így persze nem
igaz, tehát a valóság o-
lyan, mint egy harmadren-
dû út, kicsit kanyargós, ki-
csit gödrös, de legalább
vezet valahová. Nos, ez
így sem igaz. A valóság
lehetne széles földút is, de
ott meg a portól nem lát-
nánk, hogy hová me-
gyünk. De hagyjuk a sánta
hasonlatokat. Aki tudja,
mi a mai valóság, az hívja
a  06-66/123456789 tele-
fonszámot, /nagyon apró
betûvel, 675 Ft/hívás/ .
Apropó apró betû. Ez az
ország az apró betûs kie-

gészítésekkel lett tönkreté-
ve. Fogadd el bármelyik
bank hitelkínálatát /nagyon
apró betûvel, THM iszo-
nyúan sok/, helyezd el
megtakarításodat ilyen, o-
lyan holding számlájára,
/az apró betût én mondom:
soha nem kapod vissza/,
Vegyél meg mindent, amit
a barom reklámok sugall-
nak, de ne olvasd el az
apró betût. Mondanom
sem kell, hogy, mindenütt
átvernek, mert itt a dol-
goknak fele sem igaz.
Vagy a felének a fele sem.
Már nem a labdarúgás a
nemzeti sport, hanem az a-
dócsalás, a hamis csõdel-
járások, a társadalom- biz-
tosítás kijátszása, a vagyon
külföldre mentése. Sorol-
hatnám még, de nem soro-
lom. Hát ez a mai valóság.
Háttal egyébként nem kez-
dünk mondatot.
A legközelebbi foglalkozás
csütörtökön.
Lejegyezte: Dr. Neduddgi.
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Számos kiváló díjugrató
verseny került megren-
dezésre az idényben a

településünkhöz nagyon
közel. A megújult és
megszépült lovas központ

mindenki megelégedésére
a környezõ vidék egyik
legjobb talajú pályája.
Nemrég ismét benépesült a
versenypálya. Az évad
utolsó versenye, két
egymást követõ napon
került megrendezésre. A
Regionális minõsítõ díjug-
rató verseny október 2-án
szombaton, a Magánlótar-
tók versenye pedig októ-
ber 3-án, vasárnap. Két
nap küzdelmes és látvá-
nyos versenyszámokkal.
Az OB-n sikeresen szerep-
lõ lovasokból több is be-
mutatkozott nálunk szom-
baton. Rangos pályaépítõ-
vel és bírálókkal, megújult
pazar akadályparkkal vár-
tuk a széles nézõközön-
séget. A vasárnapi Magán-
lótartók versenye egy sza-

badidõsport rendezvény
volt, ahol a mezõny fõleg
hobbi lovasokból állt. 
Fõbb versenyszámok
voltak:
Szombaton:
-Minõsítõ versenyek (B0-
tól B4-ig) díjakkal
-show versenyszám 
-lovasbemutató
Vasárnap:
-kezdõ lovasoknak ügyes-
ségi versenyszámok
-gyermekek kisebb magas-
ságú versenyei
-Maszek kupa
-Vezess és lovagolj! -
kerékpározás és lovaglás
izgalmas versenyszáma

Eqitania Lovas Club

A lovas-sportok közül
kiemelkedõen szerepelt a
díjugrató szakág a 2010.
augusztus 29-i kiskun-
halasi OB versenyen és
fényes diadalt hozott
Szatymaznak és közvetlen
környékének. 
A végeredmémy:
1. Csongrád megye 
2. Somogy megye
3. Békés megye

Biharvári Attila
Szatymazon készül fel
versenyeire, Réti Dávid
Zsombón a Réti lovas
tanyán, Kovács Karlo
felkészülése pedig
Balástyán történik évek
óta. Gratulálunk a csapat-
nak és hasonló sikereket
kívánunk a jövõben is!

Fehér Lajos

Lovas sport

Díjugrató verseny
- október 2. szombat és október 3. vasárnap

Minõsítõ és Magánlótartók versenyével

Csapat országos bajnok díjugratásban
Csongrád megye válogatottja!

Országos bajnokok Szatymazról,
Zsombóról és Balástyáról

G a z d a t á j é k o z t a t ó:

Agrár -környeze tgazdá lkodás i
intézkedésben résztvevõ gazdáknak a
Gazdálkodási napló benyújtása elek-
tronikusan kötelezõ. Benyújtási ha-
táridõ, minden évben szeptember 1-
tõl november 30-ig.
A nagyobb állatállománnyal rendel-
kezõ gazdáknak minden évben Nitrát
adatszolgáltatást kell benyújtania. Az
adatszolgáltatás határideje szeptem-
ber 1.-tõl december 31-ig, ami ettõl
az évtõl kezdve elektronikusan is tel-
jesíthetõ.
Azok a termelõk, akik a Nemzeti
Kárenyhítõ programban részt vesz-
nek és az elõzetes belvizes kárukat
bejelentették az illetékes Mezõgaz-
dasági Szakigazgatási Hivatalhoz
(MGSZH), a végleges kárigényt
szeptember 1-tõl október 20 –ig
nyújthatják be (papír alapon).
A 2008-as évtõl a gazdálkodóknak,
gazdaságuk teljes területén be kell
tartaniuk a helyes Mezõgazdasági és
Környezeti Állapotra (HMKÁ) vo-
natkozó elõírásokat.
Ennek egyik fontos és – az õszi ve-
tések idején – aktuális része a ve-
tésváltással kapcsolatos szabályok,
melyek a 2010-es évtõl következõk.
A kultúrnövényeink zöme önmaga
után nem vethetõ illetve nem ültet-

hetõ még egyszer.
Vannak azonban kivételek, melyek
esetében megengedett, hogy egymás
után két, három vagy akár több évig
is termeszthetõek önmaguk után. A
kalászosok (rozs, búza, tritikálé, ár-
pa,) önmaguk után két éven keresz-
tül, a kukorica és a dohány három
éven keresztül maradhat ugyanazon
a táblán. Az évelõ kertészeti kultú-
rák, évelõ takarmánynövények, fû-
magtermesztés céljából vetett fûfé-
lék, méhlegelõ céljából vetett növé-
nyek, illetve energetikai hasznosítás
céljából vetett többéves növények,
valamint a rizs több éven keresztül is
termeszthetõ önmaga után.
A vetésváltási szabályok teljesítése
során a másodvetést is figyelembe
kell venni, ha az a fõnövénnyel meg-
egyezõ területen valósult meg és a
földhasználó a másodvetést az egy-
séges kérelemrõl szóló rendeletben
foglaltak szerint bejelentette.
Fontos kiemelni, hogy ezen elõírá-
sok kapcsán a 2008 évi egységes te-
rületalapú támogatás iránti kérelem
beadásának idõpontjában a területen
szereplõ kultúra számít kiindulási
alapnak.
A fent leírtakat egy, a térségre jel-
lemzõ példával szeretném magya-

rázni:
Például, ha egy földhasználó 2010
tavaszán burgonyát ültetett az egyik
tábláján és ugyanazon a táblán, u-
gyanakkora területen másodvetést is
tett és ezt az elõírtaknak megfelelõen
be is jelentette, akkor 2011 tavaszán
ugyanarra a táblára ismét ültethet
burgonyát. Amennyiben a másodve-
tést nem jelentette, vagy nem volt
másodvetemény, de 2011 tavaszán
más a fõnövény, akkor leghamarabb
a 2011-es esztendõben másodvetés-
ként ültethet burgonyát az adott terü-
leten.
A fenti elõírásokat az Agrár Környe-
zetgazdálkodási Programban (AKG)
résztvevõ gazdákra csak részben
igazak. Ebben az esetben például a
burgonya csak 4 évente, a naprafor-
gó 5 évente termeszthetõ ugyanazon
a területen. A HMKÁ-nak másik
fontos kérdése a gyommentesítés, il-
letve a veszélyes gyomok elleni fo-
kozott védekezés. Veszélyes gyo-
mok: aranka fajok, parlagfû, se-
lyemkóró.
Kérdéseikkel, bõvebb tájékoztatásért
forduljanak a falugazdászhoz.

Halászné Ács Éva falugazdász

A FALUGAZDÁSZ KÖZLEMÉNYEI
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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

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, cserépkályha

építése
-épület és díszkerámia, falikutak, szökõkutak ter-

vezése 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 zomán-

cozást, 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.

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!

Gyorsított KRESZ tanfolyam
Szatymaziaknak

50%-os kedvezménnyel!
Kormányos Autósiskola
Szeged, Tisza Lajos krt 14
kormanyos97@invitel.hu

62/471-921
A legkisebbtõl a legnagyobbig!

Jelentkezés lakcímkártyával
október 1. és 30. közt.

Elsõsegély tanfolyam
kormanyos97@invitel.hu

62/471-921
Szatymaziaknak a beutazás

és hazautazás költségeit

októberben átvállaljuk!

Sándorfalvi 
családi napközinkben

1-6 éves korú 
gyermekek 

teljes ellátását és
megõrzését vállaljuk!

www.anapsugarize.hu, 
Tel.:70/380-4828

KÚTFÚRÁS

Jó minõségû, - elsõsorban magyar –
ruházati terméket vásároljon a

Szolgáltatóházban, a 
DIVATÁRU BOLTBAN.

- póló
- pulóver
- zokni 
- harisnyanadrág
- nadrág
- fehérnemû (TRIUMP is)
- hálóruházat

férfiingek, gyermek és bébi árú, fürdõruhák, stb.
Nyitva: K – P.: 800-1630,   Szo.:900-1230

Szepesiné Berta Éva.

ROMANTIKA 
VIRÁG – AJÁNDÉK SZALON
Halottak napjára, nagy választékban

mindenfajta koszorú,
selyemvirág, élõvirág koszorú ren-

delést veszek fel.
Nagy választékban árvácska és
cserepes krizantém kapható.

Nyitva tartás: hétfõ 800 - 1100

kedd-péntek 800 - 1500

szombat 800 - 1200

vasárnap 900 - 1200

Telefon: 06/70/56-49-640
Csamangó Jenõné

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
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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:
Október
16.-.17.
Dr. Huszár Péter
(06-30/487-4030)

23-24.
Dr. Kunstár Pál
(36-30-488-0267)

30.-31.-01.
Dr. Gombos László
(62) 278-502

November
6.-7..
Dr. Kunstár Pál
(36-30-488-0267)

13.-14.
Dr. Sikter András
(06-20/936-4208)

20.-21.
Dr. Gombos László
(62)278-502

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: november 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

Dóczi Ferenc 
(IV. körzet 37/B.)

Egri Józsefné 
(Rózsa u. 45.)

Farkas László Mátyás
(II. körzet 70/B.)

Kondász Zoltán Józsefné
(Rákóczi u. 48.)
Lakó Istvánné 
(Vasút u. 8.)

Juhász Rozália 
(Vasút u. 6.)

Közérdekû információk



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.

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
Csík Áron 2010.09.15 
Csík Gáborné Lajkó Andrea, Csík Gábor

Illyés Viktória 2010.08.18.
Baranyi Brigitta, Illyés Gábor

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

Pillanatképek a Rockdélutánról

Lovasok a dobogón

V. SZATYMAZDAKAR RALLYE
2010. OKTÓBER 23-ÁN

Szatymaz IV.kerületének dûlõútjain.
A rendhagyó rendezvényen autók, motorok, quadok
és terepjárók küzdelmét kísérhetik végig a nézõk.
A depóban különféle játékokkal, programokkal 

várjuk a nézelõdõket 900-1600 óra között
A rendezvényen mindenki saját felelõsségére vesz
részt, a fokozott BALESETVESZÉLY miatt kérjük
a lezárt részeket elkerülni, a rendezõk utasításait

betartani!
Mindenkinek jó szórakozást kíván a rendezõség:

V-8AMSE Szatymaz
tel.:06-30/953-2196 e-mail: v-8amse.hu

A fotók közlését a következõ számban folytatjuk


