
a Mi Lapunk
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Meghívó Falugyûlésre
Szatymaz Község Képviselõ-testülete tisztelettel meghívja a község lakosságát

2011. március 17-én (csütörtök) 18:00 órától
a SZATYMAZI ÁLTALÁNOS ISKOLA  ebédlõjében tartandó falugyûlésre.

A lakosság ezen a fórumon tájákoztatást kap a 2010. évben végzett munkáról 
és a 2011-ben reánk váró feladatokról.

Dr. Kormányos László polgármester

A Csongrád Megyei Kormányhivatal, a Debreceni Egyetem AGTC Kutatási és Fejlesztési Intézet, az MTA
Kertészeti Bizottság, a Gyümölcstermesztési Albizottság, Szatymaz Község Önkormányzata, a Szatymazi

Gazdakör és a Dél- Alföldi Õszibaracktermesztõk Szövetség
Tisztelettel meghívja Önt és munkatársait:

a 2011. március 26-án (szombat) 9.00 órakor tartandó

"GYÜMÖLCSTERMESZTÉSÜNK IDÕSZERÛ KÉRDÉSEI"
címû szakmai tanácskozásra és bemutatóra.

Helyszín:Szatymaz, általános iskola ebédlõje (Szatymaz, Petõfi u.6.)
Program:

900 Megnyitó
B. Nagy László kormánymegbízott
Csongrád Megyei Kormányhivatal.

915 A lapos barackok termesztésének és értékesítésének
nemzetközi és hazai tapasztalatai.
Dr. Szabó Zoltán egyetemi tanár
Debreceni Egyetem AGTC MÉK

935 Belvíz és a magyarországi gyümölcstermesztés.
Dr. Tamás János egyetemi tanár
Debreceni Egyetem AGTC MÉK

955 A hazai gyümölcstermesztés helyzete és kilátásai.
Dr. Apáti Ferenc egyetemi adjunktus
Debreceni Egyetem AGTC GVK

1015 Csonthéjasok értékesítése Európában és hazánkban.
Mézes Zoltán Ph.D hallható
Debreceni Egyetem AGTC Kutatási és Fejlesztési
Intézet

1045 Szünet-büfé
Szünetben erõ és munkagép bemutató.
Vezeti: Perlaki István termékfelelõs
AUDITKER KFT.

1115 Miért jó Magyarnak lenni?
Kormányos Ferenc címzetes egyetemi tanár,
fejlesztõmérnök
CHEMINOVA MAGYARORSZÁG KFT.

1135 A BAYER ajánlata a csonthéjasok növényvédelmében.
Sipos József területi képviselõ
BAYER CROPSCIENCE KFT.

1155 A SUMMIT AGRO növényvédelmi ajánlata a
hatékonyság jegyében!
Tasi Attila területi vezetõ
SUMMIT AGRO HUNGÁRIA KFT.

1215 A LINZER AGRO TRADE HUNGARY KFT.
Mûtrágya kínálata gyümölcstermesztõknek.
Sugár Erika értékesítõ, kertészeti szaktanácsadó
LINZER AGRO TRADE HUNGARY KFT.

1235 Kérdések- hozzászólások
1300 Metszési bemutató 

Vezeti: Szél István agrármérnök
A Dél-alföldi Õszibaracktermesztõk Szövetségének alelnöke.
Metszési Eszközök vására
Oláh Gábor ügyvezetõ igazgató
INTERFRUIT KFT.

A rendezvényen megtekinthetõ Simon Ferenc festõmûvész kiállítása.
A rendezvény támogatói:
AUDITKER KFT. BAYER CROPSCIENCE KFT. G-JET KFT. CHEMINOVA MAGYARORSZÁG KFT.
DEBRECENI EGYETEM AGTC KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI INTÉZETINTERFRUIT KFT. LINZER AGRO
TRADE HUNGARY KFT. SUMMIT AGRO HUNGÁRIA KFT. SZATYMAZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A rendezvényt és az elõadásokhoz kapcsolódó kutatásokat az OM-00270/2008 és az OM-00265/2008 számú
pályázatok támogatták.
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Helytörténet

A helytörténet legtöbbször
a régi eseményekre való
visszaemlékezésekre, em-
léknyomokra, hajdan hasz-
nálatos tárgyakra, még fel-
lelhetõ iratokra és fény-
képekre támaszkodva for-
málódik. Nagy örömmel
és nem kis kíváncsisággal
vettük kezünkbe azt a sár-
gult vékony spárgával át-
kötött kopott bõr irattárcát,
amit Juhász Istvánné talált
és mentett meg az utókor-
nak. A 22 darab régi irat,
a levelek és az egyébb el-
sárgult, a hajtásnál jórészt
beszakadt papír, a Kókay
család hajdani életérõl á-
rulkodik. Az okmánybé-
lyegekkel és pecsétekkel
gazdagon ellátott oklevelek
nagyobb része, összesen
12 darab, Kókay István
ügyvéd, majd megyei ü-
gyész eredeti bizonyítvá-
nyait tartalmazza az 1880-
as évek elejérõl. De itt van
az ügyvéd úr 1905-ben
keltezett a Csongrádi-bé-
kési 4. népfelkelõ járáspa-
rancsnokság által kiadott
obsitos, végelbocsátó dí-
szes oklevele is, amelybõl
megtudhatjuk, hogy kato-
náéknál "vártüzérnek" lett
kiképezve. Az 1864. ja-
nuár 29-én született Kókay
Istvánról már korábban ír-
tunk. Õ volt az, aki Gár-
donyi Gézával párbajozott
/Ami akkor már 5 éve tilt-
va volt/ Március 15-nek el-
sõ engedélyezett megelé-
kezésén õ monta el Szaty-
mazon l891-ben az ünnepi
beszédet. 1903-ban egy 3
szobás nyaraló Szatyma-
zon való felépítésére enge-
délyt kért és kapott. A ház
jó állapotban még ma is áll
az Árpád utcában. A gyö-
nyörû kézírással elkészült.
/Akkor még minden isko-
lában külön órában tanítot-
ták a "szépírást"/. Forintos
és krajcáros okmánybélye-
gekkel dúsan ellátott e-
gyik eredeti oklevelbõl ar-
ról értesül az olvasó, hogy
Kókay István milyen ered-
ménnyel fejezte be a jog
pesti egyetemét. A szigor-
latok és a végbizonyít-
vány, valamint az azt kö-
vetõ három helyen is vég-
zett ügyvédi gyakorlata
már fiatalon a köz- és vál-
tóügyek jóhírû ismerõjévé
tették. Az 1885 júniusában
keltezett egyik irat arról
értesíti, hogy a szegedi bí-

rósághoz joggyakornoknak
felvették. Ebbõl az eredeti,
még kézzel írott elsõ ki-
nevezõ iratból másoltunk
ide egy részt.

Az irattárcában lévõ kö-
vetkezõ irattcsomó olyan 7
darab levélbõl áll, aminek
az elsõ példányát a világ-
háború második évében,
1915 decemberében kezd-
ték el írni. Az olvasható
kézírásos elsõ levélben
Kókay István ügyészt arra
kéri egyetlen fia, Kókay
Pál, /Akire még sokan em-
lékeznek Szatymazon/
hogy járuljon hozzá ahhoz,
hogy most érettségi után, a
Ludovikán meginduló
másfél éves tüzértisztkép-
zõ tanfolyamra jelentkez-
hessen, mert ha nem je-
lentkezik, februárban a há-
ború miatt, egyébként is
besorozzák. Kókay István
azonban mindjárt úgy gon-
dolkodott, hogy fia ne egy
rövid tiszti tanfolyamra í-
ratkozzon be, hanem akkor
a Ludovika Akadémiát vé-
gezze el. Hamarosan leve-
let váltott egyik volt isko-
latársával, barátjával, dr.
Ember József vezérhadbiz-
tossal /a válaszlevél és a
piszkozat az irattartóban,/
ebben az ügyben, majd
kérvényt adott be Hazai
Samu honvédelmi minisz-
ternek /miniszter 1910-
1917-ig./ Pál fiának felvé-
tele érdekében. Nem kell
írnunk, hogy a kérvény
másolata is megvan. Már
1917-et írtak, amikor Kó-
kay Pált az Akadémiára
felvették. Szerencséje volt,
mert az õ csoportját már
nem küldték ki a frontra
egy kis elõzetes tapaszta-
latszerzésre. Ebben közre-
játszhatott az a tény, hogy
a korábbi évfolyam felvett
hallgatóit elõzõleg az olasz
frontra küldték ki 6 hóna-
pos gyakorlatra. Ered-
mény, hogy a korábban
felvett 20 hallgatóból a Lu-
dovikára csak kettõ érke-

zett vissza, a többi elesett,
vagy súlyosan megsebe-
sült. Kókay Pál 1920-ban
sikeresen befejezte a Lu-
dovika Akadémiát. Há-

rom évnyi
csapatszolgá-
lat után je-
lentkezett a
P I K - b e ,
/Pótló Idomí-
tó Keret/ amit
1924-tõl új
nevén, Lo-
vag ló tanár -
képzõnek hív-

tak. 1926-ban megkapta a
díszes tanári oklevelét, a-
mi nem régen került elõ és
a Mi Lapunkban akkor be
is mutattunk. A lovaglóta-
nárképzõ iskolát elvégzõ
huszárok hamarosan /1932/
megkezdik az 1936-os ber-
lini olimpiára való felké-
szülést. Kókay Pál, a töb-
biekkel ellentétben, akik
ugró lovasok lettek, a díj-
lovaglás mûvészetét mû-
velte. Olimpiára nem
ment, mert a hosszú ideje
idomított lova még indulás
elõtt a lábát törte. Hogy jó
lovas lehetett, azt a szaty-
mazi lakásában õrzött, egy
szobára való, és akkor
mindenki által megtekint-
hetõ díj, érem és oklevél
sokasága is igazolta. 
Az olimpiát követõ néhány
évben Bábolnán oktatja a
lovasság, a huszárok ki-
képzõit. A második világ-
háború kitörése már a
nyíregyházi huszárezred-
nél találja. Részt vesz ez-
redével 1944-ben a len-
gyelországi harcokban, itt
kapja meg január elsejével
az ezredesi rangot, de itt
nevezik ki még ugyanab-
ban az évben, szeptember
elsõ napjával, a 4. /Hadik
András/ huszárezred pa-
rancsnokává is. Kókay Pál
hamarosan, némi magyar-
országi harc után, orosz
fogságba esett. Az ezrede-
si rangja arra volt "jó",
hogy a fogságból szabadul-
va egyenesen Recskre vi-
gyék. Néhány év kemény
munka után, kopott, "nap-
szítta" katonaruhában, hó-
na alatt egy madzaggal kö-
rülfogott papír csomaggal
lépett le Szatymazon, vég-
re szabadon, a Pest felõl
érkezõ déli személyvonat-
ról. Lassan, tétován néze-
lõdve indult el a Petõfi ut-

ca Bálóék felõli oldalán, és
betérve a Gera kovács mû-
helyében megérdeklõdte,
hogy mi a helyzet otthon,
a Kókay házban. Amikor
megtudta, hogy Gizella
anyja és Olga felesége vál-
tozatlanul ott élnek, csak-
nem futásnak eredve ha-
ladt el a Rziha pékség mel-
lett, majd Dezsõ Sándor
szabósága elõtt átvágott az
úton és az Ábrahám ke-
reszt melletti közön tova-
haladva, csakhamar haza-
ért. Nagy volt az öröm,
amikor több évi távollétt
és hír nélküli idõ után, hir-
telen megkerült. A megér-
kezésekor kitörõ örömet az
sem tudta elhomályosítani,
hogy nem volt mibõl élni.
Ígaz, akkor azok sem dús-
káltak a javakban, akiknek
biztos állásuk volt. Csak
1953-tól kapott némi nyug-
díjat.
Kókay Pál hamar beleszo-
kott az itthoni munkába, a
gyümölcstermelésbe. Az
egy hold földben, mint
mindenki, akkor Szatyma-
zon zömmel õszibarackot
termelt és mellette kiváló
téli körtét. Így azután télen
is jutott egy kis pénzhez.
A szokatlan alakú, de kü-
lönösen jóízû kerek ber-
gamot körtéje, amit õsszel
beládázott és a pincébe he-
lyezett, télen érett be és
akkor kapott érte pénzt.
Mint afféle jó katona, igen
alapos és precíz munkával
írásban vezette a gazdaság-
ban végzett minden mun-
kálat adatait. Különösen a
permetezés foglalkoztatta. 
Történt pedig a 60-as évek
elején, amikor már Olga
felesége mind nehezebben
mozgott, mert a fiatalon,
síelés közben elszenvedett
szilánkos lábtörése mind
jobban kínozta, /magyar
síbajnok volt, oklevelek-
kel, érmekkel,/ hogy küld-
tek részükre a nyugati ro-
konok egy használt, far-
motoros, bogárhátú, kék
gépkocsit. Természetesen
a rokonok az autó beho-
zatalát a korabeli gyakor-
lathoz igazították, az autó
orrával az utolsó határ e-
lõtti kilóméterkõnek neki-
mentek, mert a roncs autó-
nak akkor nem volt vámja.
Persze az új elsõ sárhányót
már hátul becsomagolva
hozták magukkal.

Elsárgult iratok üzenete.



2011/03. a Mi Lapunk 3

Önkormányzati közlemények

Az autó megkönnyítette
Kókay Pálnak és Olga fe-
leségének az életét, a moz-
gását. A vasárnapi misére
már autó gurította õket.
Frissen érkeztek, nem o-
lyan elkínzottan mint ko-
rábban. Kókay Pál utolsó
éveiben újra visszatért a
lovakhoz is. A Szegeden
megalakuló lovas szakosz-
tályhoz Simsay István
szatymazi tanító veje, Rap-
csányi Miklós meghívta lo-
vas tanácsadónak. Meg le-
hettek a tanácsadással elé-
gedve. /a közelben sem
volt nála tapasztaltabb ed-

zõ/, mert késõbb már kü-
lön kijöttek érte és vissza-
hozták, hetente többször
is.
A kis kopott, régi sárgult
papírokat megõrzõ irattár-
ca bontogatásánál jutott
mindez eszünkbe.
Az oklevelek, a családi jel-
legû íratok között van egy
"kakukk tojás" is. Hogy
hogyan került oda és mi-
ért, nem tudhatjuk. Két
példányban, gyönyörû
kézírással megírva, 11 ol-
dalon keresztül olvasható,
Komjáthy Béla /1847-

1916/: "Szeged veszedel-
me" címû gunyoros epo-
sza. A harminckét 10 so-
ros versszakból álló mûvet
a költõ közvetlenül a sze-
gedi árvíz után írta, és
1880-ban olvasta fel. Hogy
kiket gúnyol ki benne? Na
ez az érdekes! Tisza La-
jossal kezdi, /körútja van
Szegeden/ gunyorosan be-
mutatja, majd a mellé ki-
jelölt 12 biztost "jellemzi",
egyenként nem kis csip-
kelõdéssel. Magát sem kí-
méli, mivel õ is egyike
volt a biztosoknak. Vala-
hogy összemossa versében

a "nagy víz" és a Tisza
Lajos által vezetett bizott-
ság Szegednek okozott ká-
rát. Nem csodálhatjuk,
hogy csak kézírásban ter-
jedt. Bizonyára nem min-
denki találta viccesnek a
formailag kifogástalan fel-
olvasott verset és föltéte-
lezzük, hogy volt, aki ta-
lán az írója ellen valami-
lyen eljárást indított. Érde-
kes azért, hogy Komjáthy
Béla, az árvízvédelemmel
kapcsolatban kifejtett tevé-
kenységéért királyi elisme-
résben részesült.

Pálmai József

A gépjármûadóról szóló
1991. évi LXXXII. törvény
5.§ alapján mentes az adó
alól
f) a súlyos mozgáskorláto-
zott személy, a súlyos moz-
gáskorlátozott kiskorú, a
cselekvõképességet korlá-
tozó (kizáró) gondnokság a-
latt álló súlyos mozgáskor-
látozott nagykorú személyt
rendszeresen szállító, vele
közös háztartásban élõ szülõ
- ideértve a nevelõ-, mosto-
ha- vagy örökbefogadó szü-

lõt is - (a továbbiakban e-
gyütt: mentességre jogosult
adóalany) egy darab, 100
kW teljesítményt el nem é-
rõ, nem személytaxiként ü-
zemelõ személygépkocsija
után legfeljebb 13 000 forint
erejéig. Ha a mentességre
jogosult adóalany adóalanyi-
sága és adókötelezettsége az
adóévben több személygép-
kocsi után is fennáll, akkor
a mentesség kizárólag egy,
a legkisebb teljesítményû
személygépkocsi után jár.

Változott a súlyos mozgáskorlátozottság
után adható gépjármûadó mentesség !!! Alulírott Szatymaz Község Jegyzõje tájékoztatom a

Tisztelt Lakosságot, hogy a Szatymazi Repülõtér
"zajgátló védõövezetének kijelölése" tárgyában 2009.
július hónapban készült tervdokumentáció 2011.
február 16. napjától március hó 18. napjáig nyil-
vánosan megtekinthetõ a Szatymaz Község Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatalának 8. sz.
szobájában, a mûszaki ügyintézõnél.
Egyben tájékoztatom a lakosságot, hogy a védõövezet
kijelölésének tárgyában 2011. március hó 22.
napján, 15.00 órakor a polgármesteri hivatal tár-
gyalójában közmeghallgatást tartunk.
Ügyintézõ: Dékány István

Mákos Istvánné jegyzõ

KIHIRDETÉS

1. Számviteli beszámoló.
2. Költségvetési támogatás felhasználása:

2010. évben a Szatymazért Alapítvány nem részesült
költségvetési támogatásban.

3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
A Szatymazért Alapítvány vagyona 2009. évben
1.470 eFt volt.
Ez az összeg azért ilyen magas, mert egy cég tévesen
nekünk utalt 600 e Ft-ot, de rögtön kiderül, hogy ez
természetesen tévedés volt.
Ha ezt kivesszük az elõzõ összegbõl, akkor 869 eFt
marad. Befektetései nincsenek.
2010. év végére 897 eFt, ami az elõzõ 1.470 eFt-hoz
képest csökkenést mutat, de a 869 e Ft-hoz képest
kisebb növekedést.
Az alapítvány nem vásárolt az év folyamán sem kis
értékû tárgyi eszközt, sem mást.

4. Az alapítvány 2010. évben célszerinti juttatásban
nem részesült.

5. Pályázatot írt ki 400.000 Ft összegben, ebbõl
361.000 Ft került kiosztásra.

A nyertes pályázók az alábbiak:
Dr.Szilágyi Katalin gyermekorvos 6.500 Ft
Közmûvelõdési és Családsegítõ Egyesület 70.000 Ft
SZKTT Közoktatási Intézménye Szatymazi Iskola

100.000 Ft
Védõnõi Szolgálat 150.000 Ft
Szatymazi Polgárõr Egyesület 35.000 Ft    

6. Kapott támogatások:
Központi költségvetési szervtõl: nem kapott
Az elkülönített állami pénzalaptól: nem kapott
A helyi önkormányzattól: 100e Ft-ot kapott, ezt az
összeget beépítettük a pályázaton kiosztandó
összegbe.
-A Takarékszövetkezetben tartott pénz után 16.994Ft
kamatot kaptunk.
-Kisebbségi települési önkormányzattól: nem kapott
-települési önkormányzatok társulásától és ezek
szerveitõl: nem kapott
-Továbbutalási céllal kapott támogatás: 115 e Ft-ot
kapott, ami a falunapi rendezvényre futott be a
következõ személyektõl, szervezetektõl érkezett:

Arany János 20.000 Ft
Paragi Pál 10.000 Ft
Ágoston István 30.000 Ft
Alföld 2005-STRART Keresk.Kft. 30.000 Ft 
Németh Nándorné 10.000 Ft
Márta Ferenc 15.000 Ft

Apeh utalás 1%-os hozzájárulás: 160.028 Ft
-Lakossági hozzájárulást nem kapott.

7. A közhasznú  szervezet vezetõ tisztségviselõinek
nyújtott juttatások értéke ill. összege:
Az alapítvány kuratóriumának tagjai nem részesülnek
semmilyen juttatásban, társadalmi munkában végzik
tevékenységüket.

Szatymazért Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése
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A Szatymazért Alapítványt
Szatymaz Község képvise-
lõtestülete hozta létre a
35/1991. számon. A
Csongrád Megyei Bíróság
a Pk.60.219/1991/18. sz.
végzésében a 191.sz. alatt
vette nyilvántartásba. Az
alapítók kezdeményezték
az alapítvány közhasznúvá
minõsítését, amit 2001. ja-
nuár 10-én jóvá is hagyott
a Cs. M. Bíróság.
Az alapítvány, mint köz-
hasznú szervezet célja:
Szatymaz biztonságának

megõrzése, a kultúra fejlõ-
dése és az egészséges élet-
mód.
Ennek érdekében minden
évben - bevételtõl függõen
- pályázatot ír ki a szaty-
mazi civil szervezetek szá-
mára a következõ téma-
körben:
-Szatymaz biztonságáért
-Szatymaz kultúrájáért
-Az egészséges életmódért
Az alapítvány e célokra
2010-ben 361.000 Ft-ot tu-
dott szétosztani.

A kiutalt pénzek útját min-
dig figyelemmel kíséri,
vagyis elszámolási kötele-
zettségei vannak a nyertes
pályázóknak. Az elszámo-
lás 2010. évben maradék-
talanul megtörtént.
Ezen kívül az évente meg-
rendezendõ Falunapi ren-
dezvényre érkezõ összeget
átutalja a rendezõ szerv-
nek, vagyis az Önkor-
mányzatnak.
Az alapítvány évente két
ülést tart.

Egyszer a közhasznúsági
beszámoló elfogadtatásáért
és a kiosztható pénz meg-
állapításáért, másodszor
pedig a beérkezõ pályáza-
tok elbírálására.
A 2010-ben kapott
100.000 Ft, amit az Ön-
kormányzat utalt át az ala-
pítvány számlájára, pályá-
zati pénznek számít. Ezzel
az összeggel a Szatymazért
Alapítvány elszámolt az
Önkormányzat felé.
Az alapítvány sikeresen
mûködik. Tartozása nincs.

Tartalmi beszámoló a 2010. évi közhasznú tevékenységrõl

A "Szatymazért Alapítvány"
2010. évben 5 pályázónak í-
télt támogatást. A támogatott
szervezetek, intézmények
2010. novemberi határidõvel
beszámolót nyújtottak be a
támogatás felhasználásáról:
1. Közmûvelõdési és Csa-
ládsegítõ Egyesület
70 000,-Ft - Népviseleti ruha
és cipõ készíttetése a népdal-
kör új tagjainak
A támogatás segítségével le-
hetõvé vált az egységes nép-
viseleti öltözetben való meg-
jelenés olyan fellépések alkal-
mával, mint a Szegeden ren-
dezett Hungaricum Fesztivál,
az Egerben megrendezett Or-
szágos Népzenei Fesztivál,
valamint a Pécs Világváros
rendezvény. Egerben a hiva-
talos fellépés mellett - melyen
kiváló eredményt értek el -, a
kórus abban a megtiszteltetés-
ben részesült, hogy további
két fellépésével egyrészt be-
mutathatta tájegységünk dala-
it, másrészt a legjobbakkal e-
gyütt bekerült a "Gála" mû-
sorába és lemezfelvétel ké-
szült az egyik elõadott erdélyi
csokráról.
2. Házi gyermekorvosi kör-
zet; Dr. Szilágyi Katalin
6 500,-Ft - Színlátás vizsgáló
könyv és látásvizsgáló tábla
vásárlása a szûrõ-vizsgálatok
elvégzéséhez
Napjainkban a prevenció, a
betegségek korai kiszûrése
nagy jelentõséggel bír. Cé-
lunk a betegségek korai ki-
szûrése, gondozása, gyógyítá-
sa. A háziorvosi munka szer-
ves része az egészséges gye-
rekek szûrõvizsgálata. Ebbe
tartozik a látás, színlátás vizs-
gálat is. Ehhez szükséges a
színlátás vizsgáló könyv és a
látásvizsgáló papír, melyeket
használunk idõszakos szûré-
sekhez. 

3. Szatymazi Polgárõr
Egyesület
35 000,-Ft - Gépkocsi hasz-
nálat és üzemanyag-költség a
járõrszolgálat megvalósításá-
hoz
A Szatymazi Polgárõr Egye-
sület az alapszabályában rög-
zített céljai a bûncselekmé-
nyek számának mérséklése, a
bûnözés elleni fellépés, a köz-
rend védelme, a közbiztonság
javítása, közlekedés biztonsá-
ga, gyermek- és ifjúságvéde-
lem, a lakosság és a bûnül-
dözõ szervek közötti bizalom
és együttmûködés erõsítése.
2010. november hónapig tartó
idõszakban polgárõreink je-
lenléte Szatymaz területén
mindennapos volt. Ennek kö-
szönhetõen az egyesület ré-
szérõl 3 alkalommal történt
jelzés rendõri szerv felé,
melynek eredménye a tettes
elfogása, illetve felderítése
személyének. A fõ feladato-
kat teljesítve kiemelten kezel-
tük a gyermek- és ifjúságvé-
delmet, az iskola, a játszóte-
rek, parkok fokozott ellenõr-
zését.
A fokozott jelenlét kapcsán
mindennapos volt az iskolák,
óvodák, Polgármesteri Hiva-
tal, Posta, Takarékszövetke-
zet, Mûvelõdési Ház és
Könyvtár, Orvosi Rendelõ,
Gondozási Központ, Teleház
és egyéb közintézmény ellen-
õrzése.
4. Védõnõi Szolgálat
150 000,-Ft -Nõgyógyászati
rákszûrés lebonyolítása; A-
nyatejes Világnap rendezvé-
nye
Az Anyatejes Világnap ren-
dezvényét az Egészséghéten
október 13-án 900-1200 óra kö-
zött tartottuk immár 11. alka-
lommal, melyre a szatymazi
szoptató édesanyákat és gyer-
mekeiket hívtuk meg egy kel-

lemes délelõttre, köszöntéssel
és ismeretterjesztõ elõadások-
kal egybekötve. Érdeklõdés
övezte a táplálékallergiáról e-
lõadást tartó dietetikust, aki
nemcsak elmondta a tünete-
ket, de gyakorlati tanácsokkal
és ismeretterjesztõ anyagok-
kal is ellátta a hallgatóságot.
A nõgyógyászati rákszûrés i-
ránt évek óta egyre nagyobb
az érdeklõdés. 2010. évben a
megjelentek száma cytológiai
szûrésre 178 fõ, egyéb nõ-
gyógyászati vizsgálatra 10 fõ
esetén került sor. 
A TB - finanszírozás évente
egy alkalommal támogatja cy-
tológiai vizsgálat labor hátte-
rét. A nõk nagy örömmel fo-
gadták az idei évben is, hogy
Dr. Nyirati Ildikó szülész-nõ-
gyógyász a faluban, helyben
elvégzi a szükséges vizsgála-
tokat, nem kell a centralizált
ellátáson órákat várni a lakó-

helyüktõl távol, az orvossal e-
gyütt alkalmazkodtunk - a le-
hetõségek határain belül - az
idõpontok megválaszthatósá-
gához, így ezen tényezõk
megszervezésével sikerült a
kevéssé motiválható réteget is
megmozdítanunk az ellátás
igénybevételére.
5. SZKTT Közoktatási In-
tézménye Szatymazi Iskola
100 000,- Ft - Gyermeknapi
rendezvény megvalósítása
Célunk az volt, hogy az e-
gész iskola minden tanulója
hasznos, kulturált, élmények-
ben gazdag rendezvényen ve-
hessen részt. A pályázaton el-
nyert támogatást a gyermek-
napi programok finanszírozá-
sára fordítottuk, mely részben
fedezte az Élõ csocsó nevû
sportos csapatjáték egész na-
pos bérleti díját, illetve a Sze-
gedi Mini Színház elõadását.

ALAPÍTVÁNYI BESZÁMOLÓ

P Á L Y Á Z A T 
A "SZATYMAZÉRT ALAPITVÁNY" kuratóriuma 

pályázatot hirdet az alábbi kiemelten támogatott programokban:
-"Szatymaz biztonságáért"

közbiztonság, közrend,tûzvédelem
-"Szatymaz kultúrájáért"

oktatás, közmûvelõdés, szabadidõ hasznos kihasználása.
"Az egészséges életmódért" megelõzés, szûrés, sport.

Pályázati f e l t é t e l e k:
Pályázatot nyújthatnak be intézmények, civil szervezetek.
Szervezetenként egy pályázat nyújtható be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. április 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. április 30.
A pályázatok díjazására a kuratórium 450.000.-Ft-ot kíván
felosztani.
A pályázatokat a "Szatymazért Alapítvány" Kuratóriuma
részére, de Szatymaz Községi Önkormányzatához,
(Szatymaz, Kossuth u. 30.) kell benyújtani, 2 példányban.
A pályázatok terjedelme legfeljebb 2 oldal lehet.
A pályázókat a kuratórium, a döntést követõen értesíti.
Szatymaz, 2011. március 2.

Szatymazért Alapítvány" Kuratóriuma nevében
Nagymihály Tünde Éva

Kuratórium Elnöke



a Mi Lapunk 5

Óvodai hírek

DANKÓ PISTA MÛVELÕDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Szatymazért Alapítvány: 18456420-1-06
Szatymaz Község Területén Élõ Idõs Emberek Gondo-
zásáért Alapítvány: 18452213-1-06
A Mi Óvodánkért Alapítvány: 18465789-1-06
Szatymazi Sportegyesület: 19983879-1-06
Szatymazi Nyugdíjasok Egyesülete: 18464812-1-06

Mozgáskorlátozottak Szatymazi Egyesülete: 18463718-1-06
Szatymazi Fiatalok Társasága Egyesület: 18472606-1-06
Szatymazi Polgárõr Egyesület: 18462580-1-06
Közmûvelõdési és Családsegítõ Egyesület: 18472754-1-06
Teleházat üzemeltetõ, Fehértói Gazdaképzõ és
Innovációs Alapítvány: 18454404-1-06

EGY SZÁZALÉK
SZATYMAZ KÖZSÉGBEN MÛKÖDÕ ALAPÍTVÁNYOK KÖZLEMÉNYE

Tisztelt szatymaziak! Õnök ez évben is dönthetnek személyi jövedelemadójuk egy százalékának közhasznú felajánlásáról.
Az alábbiakban közöljük az alapítványok  ADÓSZÁMAIT.

2011.03.12-én (Szombat) Kezdés: 9:00
(Várható befejezés: 11:30)

Helyszín: KÖNYVTÁR (A Teleház mellett)
A szegedi MÁTRIX Közhasznú Alapítvány a szabadkai
FOKUS Alapítvánnyal közösen elindította a WARC
(Welcome to Arts and Crafts) "Megújuló mûvészetek és
kézmûvesség" címû projektjét, amelyet az Európai Unió
támogatásával a Magyarország-Szerbia -IPA- Határon
Átnyúló együttmûködési Program keretében valósít meg.
A project fõ célja a fenntartható mûvészet és a kultúra
helyi hatása, továbbá a határon átívelõ - szerbiai és ma-

gyarországi fiatalok kultúr- és oktatási szférájának köl-
csönhatása, elsõdlegesen Szabadka és Szeged melletti
kisebb településeken.
Célunk, hogy bátorítsuk az embereket a hagyományos
kézmûves foglalkozások elsajátítására is, amely lehetõsé-
get nyújthat új gazdasági vállalkozások beindítására,
ezáltal biztosítva a pénzügyi fenntarthatóságukat.
A Karrier Tanácsadásra minden szatymazi lakost
korosztálytól függetlenül tisztelettel vár a MÁTRIX
Közhasznú Alapítvány!
www.warc.eu www.matrix.zug.hu

WARC - World of Arts and Crafts: Karrier tanácsadás

Óvodai beíratás:
2011 április 14-15-én és 18-19-én lesz!

Helye a SZKTT Szatymazi Óvoda, József A. u.3.
A beíráshoz szükséges dokumentumok:

-Gyermek anyakönyvi kivonata,
-Gyermek TAJ száma,

-Gyermek lakcímkártyája,
-Egyik szülõ személyi azonosítója,

-A gyermek oltási kiskönyve.
Ha a gyermek a tanév közben tölti be a 3. életévét, és
a szülõ óvodába kívánja adni, ezen idõpontban kérjük
jelezze felvétel iránti szándékát.

Nagy sikerrel szerepelt a
négy kisgyerek Deszken a
Móra Ferenc versmondó ver-
senyen. Édességet és könyv-
jutalmat kaptak a szép vers-
mondásért. 

Március 2-án Szûcs László
bûvész mutatványait csodál-
hattuk meg az óvodánkban. A
gyerekek lenyûgözve nézték a
varázslatokat. A legnagyobb
tetszést és tapsot az élõ ga-
lambok és a cica elvarázso-

lása okozta.
Március 3-án rendeztük meg
minden csoportban a farsangi
mulatságunkat. A gyerekek
már nagyon várták, hogy fel-
vehessék jelmezeiket, és e-
gyütt elûzzük végre a telet
(áprilisban képes beszámoló-
val jelentkezünk).
Március 15-ét is megünne-
peljük. A hagyományokhoz
híven mind az öt csoport e-
gyütt ünnepel. Felvesszük a
csákókat, kokárdákat, és kö-
zösen verselünk, énekelünk.
Mi így emlékezünk meg az
1848-as hõsökrõl.
Március 23-án a Kövér Béla
bábszínházba megyünk, meg-
nézzük "A milliomos macs-
ka" címû elõadást.

Márciusi programok az óvodában

Tisztelt Támogatóink!
A "Mi Óvodánk Alapít-
vány Szatymaz" ezúton
szeretne köszönetet mon-
dani mindazoknak, akik
jelenlétükkel, támogatá-
sukkal hozzájárultak a
2011.02.12-én megtartott
Óvodás Szülõk Bálja - si-
keréhez.
Köszönjük, hogy ebben az
évben is támogatták az a-
lapítvány megszervezésé-
ben megrendezésre kerülõ
alapítványi bálat, - támo-
gatnak bennünket céljaink
elérésében; ezért kérjük
Önöket, hogy ha módjuk-
ban áll 2011-ben is támo-
gassák a " Mi Óvodánk
Alapítványt adójuk 1 % -
val ! 
Adószámunk: 

18465789-1-06
Támogatóink:
Az óvodás gyermekek szü-
lei, akik részvételükkel tá-
mogatták alapítványunkat.
A támogatójegyet vásárolt
szülõk, és érdeklõdõk.
Bárkányi Ilona boltja, Ber-
kenye cukrászda (Maróti
Sándor), Bérczi Tamás,
Borbála Fürdõ Algyõ, Bu-
dai Bosch Car Szerviz,
Dr. Csányi Imre, Csenki
Andrea, Csenki Zoltán,
Csóti József, Dékány Mi-

hály, Emese Fodrászat,
Fagyöngy Patika Sándor-
falva, Fornetti Sándorfal-
va, Gajdacsi András, Jám-
bor Mûvek Kft., Kará-
csonyi Gergely, Kántor
Jenõ, Kertész Sándor, Kõ-
hegyi Árpád, Kövér Béla
Bábszínház, Kopasz Mi-
hály, Dr. Kormányos
László, Kovács Táp-Ter-
mény Bolt, Nacsa János-
né, Nyári Imre, Masa
László, Maya Kozmetika,
Márki Károly, Mc' Do-
nalds, Palotásné Szakács
Melinda, PC-Trade, Pil-
langó Szalon Káló Ibojka,
Pölös Nándorné, Puskás
Játék Nagyker, Rajtik Sán-
dor Oriflame,Stúdió 7 fo-
tó, Szabó Sándor Távõr
Kft., Szabóné Tóth Zsu-
zsanna, Trázer Tímea,
Szatymaz és Vidéke Taka-
rékszövetkezet, Százforin-
tos Bolt Szatymaz, Százfo-
rintos Bolt Sándorfalva,
Szegedi Nemzeti Szinház,
SZEMPAIR Kft. szaty-
mazi repülõtér, Szegedi
Vadaspark, Szél Gábor,
Tappancs Újság, Tanács
Zsuzsanna, T-Húsbolt
Farkas Tibor, Törpi Disz-
kont Márta Ferenc, Vas
Annamária.

"Mi Óvodánk Alapítvány
Szatymaz"

kuratóriuma
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Iskolai hírek
Az angol nyelvi
munkaközösség hírei
A 6. évfolyam egyik leg-
kiválóbb "angolosa", Bo-
zsics Bettina szép sikert ért
el a Sándorfalván rendezett
kistérségi fordító verse-
nyen. Az angolról magyar-
ra való fordításban I. he-
lyezést ért el. (Felkészítõ
tanára: Hódiné Csányi
Katalin)
Az angol nyelvi versmon-
dók "utánpótlás csapata" is
összemérte tudását isko-
lánkban.
A 4-5. osztályosok részére
hirdetett versenyen az
alábbi eredmények szület-
tek:
III. helyezett:
-Tóth-Molnár Gellért 4.a
- Prágai Bíborka 4. b

II. helyezett:
-Kõhegyi Réka 4.a
-Kopasz Fanni 4.b

I.helyezett:- 
Kabai Dalma 4.b
- Szanka Ákos 5.a

Gratulálunk a kiváló sze-
repléshez a diákoknak és
tanáraiknak, Doszpod
Endrénének és Hódiné
Csányi Katalinnak.
Angol nyelvi munkaközösség

Farsang az iskolában
Színes kavalkád, tánc, ze-
ne, mulatság, étel, ital, vi-
gadalom és meganyi szó-
rakozás. Ha néhány szóval
akarnánk jellemezni a
2011. február 11-én meg-
tartott iskolai alsós farsan-
got, akkor ez a pár kife-
jezés találó is lehetne.
Mégsem gondolom azon-
ban, hogy ennyivel el le-
hetne intézni ezt a nagy-
szerû mulatságot, ugyanis
az idei vigadalom egy ki-
csit más, egy kicsit rend-
hagyóbb volt az eddigi-
eknél.
Más, mivel az iskola tor-
naterme adott otthont a
rendezvénynek.
Más, mivel titkos zsûri fi-
gyelte a maskarások min-
den lépését, és döntött a
díjazottakról.
Más, mivel a nagyszerû
hangulatról bohócok gon-
doskodtak, és nem utolsó-
sorban, más, mert most e-
lõször szülõi látószögbõl
írunk az eseményekrõl.
Lázas készülõdés elõzte

meg azt a bizonyos pénte-
ki napot. A 3. osztályos
diákok már napok óta álar-
cokat, bohócfejeket raj-
zoltak és színeztek. Az õ
feladatuk volt ugyanis a
tornaterem feldíszítése, a
megfelelõ hangulat elõké-
szítése és nem utolsósor-
ban az egész mulatság le-
bonyolítása. Ne gondoljuk
viszont, hogy mi, szülõk,
sokáig aludtunk ezen a na-
pon! A délelõtti sütés,
konyhai sürgölõdés ered-
ményeképpen finomabb-
nál-finomabb sütemények,
pizzák, szendvicsek, hot-
dogok és hamburgerek ke-
rültek a megterített aszta-
lokra. (Mellékesen jegy-
zem csak meg, hogy az a-
pukáknak sem volt semmi
ellenvetése a késztermékek
ellen, mert hát azért otthon
is csak hagytunk egy ki-
csit!)
A terem berendezése után
kezdõdhetett a mulatság!
Volt ám nagy meglepetés a
pici arcokon, amikor az is-
mert tanító nénik helyett
tarka ruhás bohócok ci-
gánykerekeztek be a te-
rembe és ragadták maguk-
hoz a mikrofont! Szó ami
szó, pompás mûsorveze-
tõknek bizonyultak, u-
gyanis a gyerekek itták
minden szavukat, és gon-
dolkodás nélkül követték
az utasításokat. Az osztá-
lyok jelmezes felvonulását
és mûsorszámait követõen
a tanító nénik játékos állo-
máshelyekre invitálták a
gyerkõcöket annak érdeké-
ben, hogy a hangulatuk te-
tõfokán lévõ lurkók ne
bontsák le az épületet. Pi-
henésképpen beiktattak a
szervezõk "egy kis" tom-
bolahúzást is, amit táncház
követett. És mindeközben
persze a "titkos zsûri" lan-
kadatlanul figyelt, jegyze-
telt és értékelt. A nagy
pörgésben azért a büfét el-
látó szülõkrõl se feledkez-
zünk meg, hiszen az aszta-
lok elõtti sor szinte soha-
sem lett rövidebb, a sütik
és egyéb finomságok ro-
hamtempóban fogytak,
egyszóval égett a kezük
alatt a munka.
Amikor már azt éreztük,
hogy zsong a fejünk, tetõ-
tõl-talpig ragacsosak va-
gyunk a csoki máztól, és
üdítõtõl, valamint a gyer-
kõcünk már elõnyben ré-
szesítené a szabadidõruhát,

akkor jött el mintegy fel-
oldozásként a farsangot zá-
ró népi hagyomány felele-
venítése, nevezetesen a Ki-
szebáb égetése. Az iskola
udvarán lelkes szülõk
munkája eredményeképpen
pillanatok alatt lángra lob-
bant a tûz és égett el benne
a felöltöztetett bábu, amit
kicsik és nagyok körbeáll-
va figyeltek. Mindent be-
leadva énekeltünk, tapsol-
tunk, méltó módon zártuk
ezt a nagyszerû rendez-
vényt. Ezek után bizton ál-
líthatom, mi mindent meg-
tettünk annak érdekében,
hogy elûzzük a telet és mi-
hamarabb beköszöntsön a
várva-várt tavasz.
Köszönetet szeretnénk
mondani az alábbi támo-
gatóinknak, akik felajánlá-
saikkal színvonalasabbá
tették farsangi délutánun-
kat:
Márta Ferenc - Törpi
Diszkont
Hodács Pékség
Windecker Lajos -

cukrászmester
Döme Julianna
Kissné Ster Szilvia
Molnárné Karácsonyi
Eszter
Farkasné Ábrahám Danica 

Pölösné Rovó Zsanett
szülõ

PÁLYÁZAT
Az SZSZKSZ Kossuth
Zsuzsanna Egészségügyi
és Könnyûipari Tagintéz-
ménye ruhatervezõ pályá-
zatot hirdetett "Álmodtam
egy világot magamnak"
címmel, melyen Kovács
Kitti 6. a osztályos tanuló
I. helyezést ért el. Kovács
Kitti a négy évszak ihlette
báli ruhákat tervezett,
mely kivitelezésében (ak-
varell és kollázs techniká-
ja) is felülmúlta a többi
pályamunkát.
Gratulálunk
Dr. Tóthné Szabó Orsolya

rajztanár

Széchenyi a "legnagyobb magyar"
Ezzel a címmel indítottuk el -az iskola és a könyvtár -
rendhagyó vetélkedõ sorozatát.

Három fordulót
rendeztünk az isko-
la 7. és 8. osztá-
lyos tanulói részé-
re. Igen sok kutató
munka után mérte
össze a hét csapat,
most már nemcsak
elméleti tudását,
hanem  Széchenyi-
hez méltóan gya-
korlati felkészültsé-
gét is. A könyvtár

ideiglenes helye majdnem szûknek bizonyult a 25 lelkes
nebulónak. Ezért Ici néni úgy gondolta, hogy az elméleti
feladatok megoldása után kint  a szabadban - ahogy azt
a reformkor nagyjai tették- a lófuttatást, a ló-versenyzést
mi is megpróbálhatnánk.
Három paripa
állt rendelkezé-
sünkre, és ter-
mészetesen ki-
váló lovasaink is
voltak. 
A jutalom -
meglepetésünk-
re -mindnyájunk
számára egy bu-
dapesti kirándu-
lás.
Reméljük, ez az
ígéretes kapcso-
lat a könyvtár és
az iskola között
továbbra is megmarad, és sok kellemes közös progra-
munk lesz.
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Szatymazi Nõegylet hírei
"Ollé, a ligetben nagyszerû!"

-Toborzó majálisra-
A Szatymazi Nõegylet a régi idõk majálisának hangulatát kívánja visszahozni a ligetben.
Várunk minden érdeklõdõt, baráti társaságot, családokat, civil szervezetet, hogy
toborozzunk szurkolókat az ekkor megrendezésre kerülõ SZAFT-kupa és Sportnap foci-
csapatainak, valamint együtt vegyünk részt a programokon.
A ligetben eközben számos színes családi program vár mindenkit.
A programokról bõvebben a következõ lapszámban olvashatnak.

Szervezõ Bizottság

A Szatymazi Református Közösség hírei
Hová, kihez menjünk?
Tudja valaki a helyes vá-
laszt? Ajánlatok sokasága
halmoz el minket: ideoló-
giák, filozófiák, elméletek,
vallások. "Félek" - mondja
az egyik és bezárkózik a
saját világába - "remélhe-
tõleg itt senki sem bukkan
rám!""Mindent ki akarok
próbálni" - kiabál a másik
- "s jaj annak, aki ebben
megakadályoz!" A harma-
dik meghirdeti saját had-
járatát és szövetségesekért
küzd. 
Hová menjünk? A világ
azzal csábít minket, hogy
meg tudja mutatni nekünk
a boldogság és siker útját,
csak vessük a karjába ma-
gunkat… Ki hisz annak, a-
mit ez az árnyék suttog?
Ki nem fél a szemfény-
vesztéstõl? Ki nem keresi
kétségbeesetten az életet, a
valódi életet? 
"Uram, kihez mehet-
nénk?" - kérdezik a tanít-

ványok az Úr Jézust. De
nem úgy kérdezik, mint a-
zok az emberek, akik nem
tudnak semmilyen választ.
Õk úgy kérdeznek, mint
olyanok, akik már ismerik
a választ: "Uram kihez
mehetnénk? Örök élet be-
széde van Tenálad. És mi
hisszük és tudjuk, hogy Te
vagy az Istennek Szentje!"
Már régóta úton vannak
vele. Õérte mindent felad-
nak: hivatást, elõrejutást,
személyes célokat, bizton-
ságot. 
"Kövess engem" - mondta
Jézus mindnyájuknak. A-
zon nyomban vele mentek.
Nem azért, mert Jézus o-
lyan szimpatikus volt.
Nem azért, mert szép sza-
vakat mondott nekik a bé-
kérõl és felebaráti szere-
tetrõl. Nem azért, mert
gyûlölet helyett megbé-
kélésrõl beszélt. 
Követték ellentmondás
nélkül, anélkül, hogy ma-

gyarázatot kértek volna, a-
nélkül, hogy rákérdeztek
volna a fizetésre és arra,
hogy mikor mehetnek sza-
badságra, anélkül, hogy
tudták volna, miképpen a-
lakul majd a jövõ az Úr
Jézussal. Feltétel nélkül
követték hívását, mivel Jé-
zusban Isten fenségével ta-
lálkoztak, szavában Isten
erejével, s ezek fényében
minden emberi kérdés lé-
nyegtelennek tûnt.
Egyedül Õ tarthat igényt
az életükre. Ez a felisme-
rés olyan közvetlenül érin-
tette õket, hogy mindent
maguk mögött hagytak.
"Hittek" neki és azután
megtudták, hogy Õ az iga-
zat szólja. 
Hallották, ahogy a teljes
nyilvánosság elõtt így be-
szélt: "Én vagyok az élet
kenyere. Én vagyok az élõ
kenyér, mely a mennybõl
szállt le: ha valaki eszik e
kenyérbõl, élni fog örök-

ké." 
Nem mindenki, aki ezeket
a mondatokat hallotta, ma-
radt Jézus Krisztus mellett.
Túlságosan hatalmasnak
tûnt fel elõttük az uralko-
dói igény. Jézus Krisztus
látja válaszukat és szomo-
rú. ÉS ezért odafordul a
tizenkettõhöz, akik mindig
vele vannak és azt kérdezi:
"Ti is el akartok menni?"
Akkor Péter így válaszol:
"Uram, kihez mehetnénk?
Te vagy az Istennek Szent-
je! Csak általad van örök
életünk." 
Olvassa el a Bibliából Já-
nos evangéliuma, 6. ré-
szébõl a 66-70. verset! 
Szeretettel hívjuk reformá-
tus istentiszteleteinkre,
melyeket a helyi Kultúr-
házban tartunk, minden
vasárnap 17.00 órakor!

Sípos Ete Zoltán, 
református lelkipásztor

NYUGDÍJAS EGYESÜLET KÖZLEMÉNYEI
Kedves tagtársaim! Március havi szokásos összejövetelünket a Lesz Vigasz Étteremben tartjuk. 

Idõpontja: 2011 március 30. szerda, délután 5 óra.
Mindanyiótokat szeretettel várunk.

Rácz István elnök.

NAGYCSALÁDOSOK KÖZLEMÉNYEI
Kedves Szatymaziak!

Örömmel tudatjuk, hogy megalakult a Csipet-Csapat
Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete.
Megtartottuk elsõ farsangunkat,amit reméljük számtalan
követ majd. Beöltöztek az anyukák, apukák is. Kicsit
kilépve a szürke hétköznapokból, (gondolatban visz-

szaforgatva az idõ kerekét) jót buliztunk.
Szeretettel várunk tagokat a sorainkba. Összejöveteleink
minden hónap második szombatján, a TELEHÁZBAN
vannak.
Érdeklõdni, jelentkezni lehet: 

Tóth Józsefné (Zsófi) 06/20-934-4730

SVÉDASZTAL
Gyarmatosítás, avagy a globalizáció régen és ma!

-elsõ rész-
-Pedro! -Az Anyád szen…
személyesen kért meg,
hogy vigyázzak rád!
-Hát miért alszol az árbóc-
kosárban, szolgálatban?
Csajok nincsenek a hajón,

hogy fáradt lehetnél! Az a
fedélzet síkálással eltöltött
18 óra meg semmi egy i-
lyen gazfickónak mint te
vagy! Inkább örülnél,
hogy részt vehetsz egy ha-

jókiránduláson. Ráadásul
"Last Minit"!
-Persze, gondolta Pedró,
mert a zsandárok kerget-
tek, és csak erre az ócska
bárkára birtam átugrani, a

franc essen bele!
- Szólhatok végre kapi-
tány? - vagy még dícsérget
egy kicsit…
- Na mit akarsz te átokfaj-
zat?
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-Föld 11 óránál! De kö-
nyörgöm! ne a homokórát
nézegesse, hanem a krono-
méter szerint!
-Hát miért nem ezzel kezd-
ted? 
-Mert kiabált!
-Ne dumálj vissza, mond-
jad mit látsz?
-Hatalmas földet, fehér ho-
mokos parttal, pálmafák-
kal, folyótorkolattal. Meg
rengeteg embert csicsás fû-
szoknyában. Tollal a fejü-
kön. Biztos buli van mert
valamiket sütnek nyárson.
-Na akkor jókor érkez-
tünk, mindjárt kikötünk és
meghívatjuk magunkat! 
-Na piszkos banda! kar-
dokat, fésûket gyöngyöt

meg minden gagyit elõven-
ni, kiszállás!
-o-
Kapitány! Nézze már, az a
kis koszos kölyök milyen
sárga kaviccsal dobál cél-
ba?
-Az nem kavics te Ba…
balbéka, hanem egy hatal-
mas aranyrög!
-Na és az a másik, az talán
üveggyári hulladék?
-Istenem Pedro, hát te nem
jártál be a földrajzórákra?
Az amit most eldobott a
kölyök az egy hatalmas
nyers gyémánt volt! Te
jószagú Úristen!
-Na Pedro, mutatok neked
egy kis marketinget. Hozd
ide a kardomat, biztos ami

biztos, meg néhány tenis-
zlabdát, mindenféle színût!
-De úgy gyere, hogy egyet
ide dobsz, egy másikat
rugdosol magad elõtt és
közben kiabálsz! 
-De..
-Semmi de, csináld!
-o-
-Na, gyere csak ide te kis
célbadobó! Láttad hogy az
én legényem mekkorát do-
bott azzal a kék gömbölyû
labdával? Kellene neked is
ugye? Csinálhatunk boltot,
itt van ez a két kecskebõr
víztartó, az egyiket tele-
hordod azzal a sárga ka-
viccsal, a másikat pedig o-
lyan áttetszõ kövekkel! Ha
van közte olyan színû mint

a tengeretek nem baj, most
nagylelkû vagyok, azt is
elfogadom! De siess mert
mindjárt kezdõdik az a-
pály!
-o-
Na, ez a marketing te kö-
lyök!
-o-
-Húzd azta rothadt evezõt
Pedro mert vízbe folyta-
lak!
És akkor ki cipeli fel a ha-
jóra ezt a temérdek kin-
cset? Hiszen ezzel a két
kecskebõrrel megvehetem
az egész Armadát nem
csak ezt a Sánta Julcsát!

Lucy Ferin

Pacal, mentaszósszal 6
Megint felböffent valami.
Az egyik polgármester ta-
nácsadói szerzõdéseket kö-
tött néhány tízmilliós
nagyságrendben, azért,
hogy az elõzõ polgármes-
ter szerinte gyanús tanács-
adói szerzõdéseit kivizs-
gálhassa. De uraim! Mind-
annyian tudjuk, hogy a
pénzszerzésnek egyik leg-
beváltabb módja a nagy
értékû tanácsadói szerzõ-
dések, amin szépen lehet
osztozni. Vagy a pályázati
pénzeket hamis számlákkal
igazolni, és nem lebukni.
Az, hogy milyen párthoz

tartoznak ezek a derék em-
berek, másodlagos kérdés.
Másfelé terelve a szót, ö-
rülök, hogy kapok vissza-
jelzéseket az írásaimra,
bár néhány utóbbi szerint
túl sötéten látom a világot.
Nem tehetek róla, a visz-
szásságok nagyobbat üt-
nek, mint a szépségek. Itt
volt a januári számban egy
szerzõ, akinek szinte u-
gyanazok a dolgok csinál-
nak gyomorsavat, mint ne-
kem. /Lucy Ferin/ Való-
színûleg Te is sötét sze-
müvegen keresztül nézed a

világot kedves Béla, mert-
hogy a nullponti energia
kicsatolásnál rád ismer-
tem, pedig van másmilyen
nézõpont is. Erre akkor
jöttem rá, mikor elolvas-
tam a Mi Lapunkban mel-
lettünk megjelenõ verset,
Kormányos Sándor tol-
lából. Kormányos Sándor,
nekünk "kormányossanyi",
Irma néni kisebbik fia,
vagy hogy még érthetõbb
legyek: a Kormányos Jós-
ka öccse. Na. Ez az Em-
ber (hála Istennek), vala-
hogy másképpen látja a vi-
lágot. Õ ilyeneket ír:

Csak Õ álmodik tücsöknótát
estefelé, ha kis dalok
halkulnak el az õszi réten
s kinyílnak mind a sóhajok.

És még három kötetnyi
gyönyörû versben oldja a
bánatot, és emeli az ember
lelkét a hétköznapok mocs-
ka fölé. Számtalan versét
megzenésítették. Barátaim
és felebarátaim, így is le-
het nézni a világot.
Pokolba a téllel, jövõ hé-
ten már március, és bizony
az már a kikelet!

Szilágyikarcsi

TAVASZI SZÉL VIZET ÁRASZT…
Hideg, szürke köd feküdt a tájon. A kertvégi diófák már
nem is látszottak, és hogy mégis mozdul ott valami élet,
csak a veszekedõ varjak károgásából lehetett hallani.
Reggel jöhettek meg a távoli erdõbõl, ahol ilyenkor ez-
rével gyûlnek össze éjszakánként. Tiszta idõben minden
téli hajnalban és alkonyattal szabályos légifolyosót rajzol
az égre a sok fekete madár. Most, ezen a ködös regge-
len is szétszéledtek táplálék után keresgélni, de hogy az
én diófáimat hogy találták meg ebben a "tejfölben" - rej-
tély… Valamelyik biztosan emlékezett az aranyló, lan-
gyos õszre, amikor még volt is miért idejönni. A hullott
diók némelyike elbújt a barnára aszott avarban. Elõször
a szemfüles szajkók jártak rá hajnalonta, de amint reggel
megjelentem a ház felõl, valamelyik riadót fújt, rekedt
hangon bemutatkozva: -"Máá-tyás" -, és eltûntek a kis
nyárfaerdõben. Erre a hangra egy percre mindig megla-
pul az élet - a többi madár is tudja, hogy a szajkó, vagyis
a mátyásmadár valami veszedelmet látott. A riasztás ez-
úttal vaklármának bizonyult, mert nem lapulok meg a ke-
rítés tövén, mint a szomszéd kandúr, csak csendesen el-
ballagtam a tó felé. Amikor a fordulóból visszanéztem,
már néhány vetési varjú totyogott a diófák körül, egy pe-
dig már a kerítésoszlopon kalapálta nagy szakértelemmel
a talált diót… Most megint ugyanott totyognak, de a
megroskadt hóból már legföljebb üresre rágott dióhéjak,
és a megfeketedett avar látszik ki itt-ott.
Távolabb vadlibák zajongnak a ködben. A tóról, ahol az
éjszakát töltötték, már fölkerekedtek, de hó takarja még
a vetéseket, nem minden csapat talál megfelelõ legelõ-
területet. Érezni a hangjukon, hogy magasabbra emel-

kednek, talán a tájon fekvõ ködréteg fölé és távolabbi
táplálkozóterületek felé húznak. Ilyenkor a városi utcák
forgatagába is lehull a vadlibaszó, a szabad mezõk titkos
üzenetével azoknak, akik meghallják… Ettõl azután vé-
gigbizsereg a "csavargó vérû" természetjárókon a mehet-
nék. Szürke, ködös, nyirkos munkanap van, de csak
március eleje -a fene egye meg ezt a késõi havat-, jó len-
ne a hét végén megnézni, van-e már valami jele a tavasz-
nak!
Bizony van! Az útmenti vén nyárfák felõl erõteljes kopá-
csolás hallatszik, de hiába keresem, nem sikerül meglát-
ni az "ácsmestert". Kisvártatva mégiscsak bemutatkozik,
mert az egyik odú mélyérõl visszhangos, erõs "kli-kli-
kli" kiáltás hallatszik. A zöld küllõ dolgozik odabent, ké-
szíti a korhadt fában az új fészekodút. Alatta-fölötte több
ilyen odú nyílása is sorakozik már a vén szürkenyár tör-
zsén. A fiókák kiröptetése után majd más odúlakó álla-
tok otthonai lesznek hangyáktól, darazsaktól kezdve, a
cinegén, verebeken keresztül a denevérekig - az életkö-
zösség számos fontos tagjáé mindaddig, amíg az ember
ki nem vágja a fát. Onnantól kezdve a jóakaratú embe-
reken múlik, hogy helyeznek-e ki mesterséges fészek-
odút a kertészek "ingyen napszámosainak": a rovarevõ
madaraknak, denevéreknek, az egereket pusztító bag-
lyoknak! Az ember nagy hatalmú "csúcsragadozója" lett
a természetnek. Tettei a környezetre mélyebben hatnak,
befolyása sokkal messzebb ér, mint a tudása. Illõ hát,
hogy legalább az ilyen egyszerû összefüggéseket fölis-
merve segítsük környezetünk élõlényeit, nem föltétlen a
rövid távú haszonra gondolva. A harkályokat -mint az i-
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mént hallott zöld küllõt is- okos tankönyvek az "öko-
szisztéma mérnökeinek" titulálják. Nem véletlenül. Va-
lóban azok, hisz' a mérnök olyan dolgokat tervez, alkot,
amelyek megváltoztatják a közösség többi tagjának az é-
letfeltételeit. Az emberiség mérnökeivel szemben persze
a harkályok ezt csak a saját utódaik érdekében teszik,
nem érdekli õket az, hogy utánuk hány élõlény használ-
ja alkotásaikat. Mi emberek viszont, fölismerve az élõ
természet sokrétû kapcsolatait, és benne saját, sokszor
nagyon is rövidlátó cselekedeteink hatásait - akár ilyen
apróságokban is hozzájárulhatunk a természet egészsége-
sebb mûködéséhez.
Tovább ballagva a lucskos, hideg ködben sokáig azt hi-
szem, nem találkozom a közelgõ tavasz újabb jelével.
Pedig ma van a "meteorológiai tavasz" elsõ napja - állí-
tólag a rádió is bemondta, az anyatermészet meg itt telet
játszik nekem… Aztán némán átsuhan elõttem egy kis
csapat bíbic. Nem csapongnak jajongva, ahogyan napsü-
téses tavaszi rétek fölött szoktak, csak egyenletesen,
gyorsan szárnyalnak észak felé, laposan a ködbe veszõ
legelõ fölött. A leggyorsabbak tehát visszatértek már a
mediterrán tájakon töltött telelésbõl, de hogy találnak-e
elegendõ táplálékot a mezõn szerte csillogó, épp csak
megolvadt tocsogókban - ezt csak õk tudnák megmon-
dani. Mindenesetre a "legrátermettebbek" -ahogyan a bi-
ológusok mondják- igyekeznek mielõbb elfoglalni a biz-
tos táplálékforrást, jó fészekhelyet kínáló, számukra leg-
jobb vadvizeket. Itt tudják majd a legeredményesebben,
a legkisebb veszteséggel fölnevelni az új bíbic-generá-
ciót.
Idén bõséggel mutatkoznak szerte az Alföldön ilyen, ma-
dárszemmel ideális elöntések. Az újsághírek káros belvi-
zei. Az elmúlt hónapok sok csapadéka után úgy tûnik,
nem lehet a természetet csak úgy "leigázni". A terjengõ
belvízfoltok szépen kirajzolják a régi térképekrõl ismert
vízi világ ereinek, laposainak, sömlyékeinek körvonalát.
Ilyenkor látható igazán, hogy az Alföld nem asztallap si-
maságú. A száraz idõben észrevehetetlen mélyedések,
egy-két méteres szintkülönbségek bizony nagyon külön-
bözõ életföltételeket biztosítanak. A vadon élõ növények
és állatok ezekhez a finoman szabályozott, különbözõ é-
letföltételekhez alkalmazkodva foglalják el a nekik meg-
felelõ helyet. Az ember viszont néha örülve a faluszéli
"új osztás" olcsó telkeinek, házat épít az egykor volt li-
balegelõn, vagy óriás áruházat a folyók hullámterében.

Ilyen helyeken azután lehet óriási költséggel "lecsapolni"
és belvízmentesíteni - vagyis ellene dolgozni az egyszerû
fizikai törvényeknek. Közben azért nem szabad megfe-
ledkezni arról, hogy hosszú évek átlagában a Duna-Tisza
köze egyre többet szenved a szárazodástól, a talajvízszint
néhol tragikus süllyedésétõl. Volt is, lesz is olyan idõ-
szak, amikor megint csak óriási költségeket fog föle-
mészteni a megfelelõ vízellátás biztosítása - megint csak
ellene dolgozva egyszerû természeti törvényeknek. Az
élõvilág minden tagja, így az ember is úgy alakult ki,
hogy alkalmazkodott a változó környezet diktálta feltéte-
lekhez. Magunkat szerényen "sapiensnek", azaz bölcs-
nek nevezve készséggel elismerhetjük, hogy ez a termé-
szeti törvényekhez való alkalmazkodás sokmillió évig i-
gen hatékonyan szolgálta a fejlõdést. Nem biztos, hogy
bölcs dolog, amit az emberiség "civilizáltabb" fele pró-
bál az elmúlt néhány évszázadban: hatalmas anyagi, és
még nagyobb környezeti áldozatok árán szembemenni
ezeknek a természeti törvényeknek…
Tudom persze, hogy ezek a ködös, nyírkos koratavaszi
télben kelt gondolatok vajmi kevéssé vígasztalják azt, a-
kinek jövõ évi termését, otthonát veszélyezteti éppen a
lucskosan olvadó hóból születõ belvíz. Mégis érdemes
talán elgondolkodni az életfeltételeinket adó természeti
környezetünk törvényszerûségeirõl így március táján, a-
mikor 12-én az 1879-es nagy szegedi árvíz pusztítására
emlékezünk, majd 22-én a Víz Világnapját ünnepeljük.
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság mindkét évfor-
dulóhoz kapcsolódóan szervez a Pusztaszeri Tájvédelmi
Körzetben, közelebbrõl a Fehértón is olyan természetjá-
ró programokat, amelyeken a természet érdekességeibe,
rejtett összefüggéseibe nyerhetnek bepillantást kedves
vendégeink. Túraprogramjainkról a www.knp.hu inter-
netes címen, az albandras@gmail.com e-mail címen,
vagy a 30/481-2887-es telefonszámon lehet érdeklõdni.
Alkonyodik már, amikor napi munkám végeztével haza-
felé indulok. A Székalji gyöp fölötti párából újabb ked-
ves tavaszi hang üti meg a fülemet: az imént érkezett né-
hány szélkiáltó -hivatalos néven nagy póling- lágy füttyei
szállnak a Vadfehértó felõl. A kertek alá érve már sûrû-
södõ, hideg alkonyat van. Fázósan húzom össze a gal-
lért, amikor a fagyal kihajló ágán megszólal a feketerigó
kedves esti imádsága… Lehet még hó a vetéseken, jöhet
fagy, nyúlós köd, én már tudom: itt a tavasz!

Albert András

EGYSZERVOLT...

Az elõzmények 1:
Valamikor, réges-régen,
(1914) amikor a nagy Orosz-
országban uralkodó cárevics
atyuska már belefáradt a ret-
tentõ nagy birodalmának a ve-
zetésébe, elhatározta, hogy
nyugalomba vonul…
Magához hívatta hát legjobb
barátját, Vlagyimír Iljics Le-
nint, akivel valamikor régen
együtt õrizték a libákat, és
miután elszürcsölgették a csé-
szealjából a csáját, a cár átad-
ta a hatalmát Leninnek…
Lenin persze elõször szabad-
kozott, hogy így-meg úgy,
meg nem kéne, meg csak nem
képzeled?!... mert nem akarta
elfogadni a nagy tisztességet,
de a cár atyuska csak addig-
addig erõsködõtt neki, hogy
végül belement.

Másnap mindjárt csináltatott
is magának (méret után) egy
legutolsó divat szerinti pán-
célkocsit, két cuki kis forgó-
toronnyal a géppuskák számá-
ra, és ezután ezen járva ma-
gyarázta el az embereknek,
hogy ezután merre van elõ-
re…
Elõzmények 2:
Mit ad a Jó Teremtõ, az
1970-es években, Magyar-
országon az akkor még léte-
zõ MHSZ felkérésére a Duna-
újvárosi Acélmûvek egyik
(szocialista) brigádja korabeli
fotók, és más dokumentumok
alapján elkészítette Lenin
páncélautójának mását.
Azután, hogy ezt a csudát lát-
hassa ország-világ, elhatároz-
ták, hogy ez a páncélautó kör-
bejárja majd az ország összes

rádióamatõr klubját, és az
útba esõ úttörö csapatokat is.
Ahol is majd megállnak egy
pár percre, a kis úttörõk rá-
csodálkozhatnak, majd a pán-
célkocsi indul is tovább.
A részletes forgatókönyvet jó
elõre kiküldték az iskoláknak,
hogy azok méltóképpen fo-
gadhassák eme gyönyörû jel-
képet…
A történet:
Megérkezett a levél a szaty-
mazi úttöröcsapathoz is. Ben-
ne a pontos dátum, és óra,
hogy mikorra várható az
autó.
A tanárok kihirdették, hogy
aznap majd nem lesz tanítás,
cserébe mindenkinek úttörõ
egyenruhában kell jönnie, és
aki amit tud otthonról, vagy a
rétrõl, szedjen össze minden-

féle virágot, amit majd az el-
haladó páncélautó kerekei alá
szórnak…
Mindenki úgy érezte hogy a
Gazdasági Iskola elõtti úton
gyönyörûen felsorakozott út-
törõk tisztelgõ sorfala, és a
virágesõ méltó lesz a nagy
eseményhez… 
Elkövetkezett a nagy nap.
A tanár bácsikon vasalt ing-
nyakkendõ, a tanár néniken
friss dauer, vörös rúzs, a gye-
rekeken patyolattiszta egyen-
ruha, fehér téredzokni, ra-
kottszoknya, pirosnyakken-
dõ….
A levélben az állt: "érkezés
Balástya felõl, kb 0900 kor
várható", ezért hogy minden
rendben legyen, a gyerekeket
háromnegyed 9-kor felállítot-
ták a gazdasági iskola elé az

Lenin páncélautója Szatymazon…
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Nõi-férfi, gyermek Fodrászat
Nyitva tartás: 

H.-P.-ig 07.30 - 16.30-ig
Szo. 07.00 - 11.30-ig
Szatymaz Petõfi u. 3. 

Kasza Ibolya
Ünnepi nyitva tartás: 14-én (hétfõ) 07.30 - 12.00-ig

15-én: ZÁRVA

RÓZSA DEKOR.
Vállaljuk esküvõk, családi 

rendezvények, ballagások, más
ünnepi alkalmak

dekorációját, virág, léggömb,
egyéb, igény szerinti díszítését.

Egyedi csokrok készítése,
virágbeszerzés.

Érdeklõdni:06/20/389-73-42
vagy 06/20/20-93-640

KONDÁSZ KÁLMÁN
SZOBAFESTÕ

Szatymaz Rózsa u. 308.
62/283-549

06-70/355-5838
Vállalok:

Lakásfelújítást, szobafestést,
mázolást, tapétázást,

hõszigetelést, burkolást,
szeletelt tégla

ragasztást,tetõjavítást,
kõmûves átalakítást,

fürdõkád zománcozást,
egyéb munkákat.

A Maya kozmetika
tavaszi ajánlata:

Ajándékozzon szoláriumbérletet
szeretteinek, melyet február és már-
cius hóban 30%-os kedvezménnyel

ajánlunk.
Szintén hasznos és szép ajándék egy
AHA-s, /gyümölcs-savas hámlasztás/
bõrmegújító, fiatalító kúra, melyre így
tél elõtt minden hölgynek nagy szük-

sége van.
Szépüljön tetõtöl-talpig nálunk, az
Ilcsi szépítõ füvekkel! "Szépség,

egészség, természetesség", ez a Maya
kozmetika jelszava. Minden Hölgyet,

Urat és Fiatalt várunk 
szeretettel, a Szolgáltató Házban

Szatymazon.
Nyitva: kedd, csütörtök, péntek,

08.00 - tól 14.00-ig.
Telefonos bejelentkezésre bármikor:

70/616-93-35; 70/616-93-38

Mûkõsírkeretek
most kedvezõ áron
megrendelhetõk!

Lefedéseket, járdaépítést,
virágváza, és virágláda

pótlást,

fejpárna, emléktábla
készítést, márványból,

gránitból,

betûvésést, betûfestést és
egyéb mûköves, sírköves
munkálatokat vállalunk.

Érdeklõdni:
06-70-235-1931
mobil számon lehet

Redõnyök
reluxák, szunyoghálók,

harmonikaajtók.
Hagyományos és új

tipusú redõnyök
szerelése, javítása.

Fa nyílászárók javítása,
szigetelése.

Minõség, megbízhatóság,
garancia.

Költõ József 

06-70/503-97-09

Üvegezés
Szilágyi László

Szatymaz, 
Dózsa Gy. u. 13.

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

út szélére kétsoros vonalban.
Teltek-múltak a percek, már
elmúlt kilenc, azután negyed
tíz, fél tíz, de a páncélkocsi
csak nem akart jönni…
A gyerekek izegtek-mozog-
tak, kényelmetlen volt így áll-
ni a tûzõ napon…
Megszületett a döntés: min-
denki bemegy az épületbe, de
kint hagynak egy õrszemet, a-
ki majd riadóztatja a többie-
ket, ha látja közeledni a pán-
célkocsit…
Így is cselekedtek. Mindenki
bement, kivéve az akkor már
16 éves hatodikos Fercsit aki
szinte már csak megszokásból
járt iskolába, mert értelme
nem sok volt…
A többiek bementek, Fercsi
pedig felült a biciklitámasz-
tóra, és sodort magának egy
spanglit…A tanárok mellesleg
tudták, hogy cigizik, de már
olyan régóta tanították hogy
szinte kollágának számított…
Elárulom azt is, ha valame-
lyiknek épp elfogyott a cigi-
je, Fercsire mindig számit-
hattak…
Na elég az hozzá, hogy Fer-
csi kint dohányzott, a többiek
pedig bent várták a jelet,
hogy újra sorfalat álljanak.
Éppen a második staubot nyá-
lazta volna õrünk, mikor is, a
kiserdõ felõl, a földúton szo-
katlan mozgásra lett figyel-

mes.
Látta, hogy nagy porfelhõbe
burkolózva, egy nagy doboz-
szerû jármû közeledik, égte-
len nagy zörgéssel, csikorgás-
sal…
Eldobta a cigit, és lelkendez-
ve berohant az iskolába, majd
elordította magát:
-Mindenki gyûjjön kifele,
mer itt az ótóóó!!!
Uccu neki az iskola kirohant,
és a sorfal a sok gyakorlásnak
köszönhetõen pillanatok alatt
fegyelmezetten elfoglalta a
helyét…
Csapatzászló a magasban, a
virágdobáló kis kezek lendü-
lésre készen, ajkak boldog
öröm újjongáshoz nyílnak…
Eközben….
…erdõszéli tanyáján éppen
elkészült legújabb remekével
a Fiatal Gazda. Óriási, 300
kg-os kandisznójának szállítá-
sához kidobott öltözõ szekré-
nyekbõl, meg rozsdás vaske-
rítésbõl, meg egy tábori vas-
ágy alkatrészeibõl hegesztett
egy hatalmas szállítóládát.
Most hogy elkészült, elége-
detten szemlélgette, nagyon
fáin lett.
- Na, ezt biztos nem rúgja
szét Filkó, -így hívták a kan-
disznót- mint a múltkorit…
gondolta elégedetten magá-
ban. Hiába na, csak nagy 
disznó ez. Szeretik is a falu-

ban a kocatartók, ha néha el-
elviszi hozzájuk háztûznézõ-
be…egy-egy titkos pásztoró-
rára…
Tavaly lett kész egy háztáji
kocsi is, szintén saját kivi-
telezésû, annak a platója egy
lovaskocsié, motorja egy
T5.ös motorkerékpáré, váltó-
ja egy UAZ mentõé…differ-
enciálmûve meg egy öreg
Volgáé volt. Nem volt ennek
párja hét határban.Volt benne
még "lükverc" is. 
Reggel üzent a sógor, hogy
ha elkészült az új ketrec, u-
gorjon már el hozzá a kannal
együtt, mert úgy búg már a
kocája, hogy nem tudnak tõle
aludni…
Nosza felcsúsztatta a platóra a
ketrecet, berántotta a motort
és kinyitotta az ólajtót…
A kandisznó ahogy meghal-
lotta a zár nyikordulását, már
ugrott is be a ketrecbe… nem
kellett egy szóval se bíztat-
ni…
-hát férfiak vagyunk, vagy
mifene…mosolygott ifjú gaz-
dánk.
Azután a gázra lépett és elin-
dult a földúton a falu felé. A
múlt hónapban a sok esõ mi-
att az autók igen csak össze-
vágták az utat, úgyhogy most,
mikorra felszáradt, igen csak
rázós lett.
A jakkernak is, meg a ketrec-

nek is megvolt a maga a-
kusztikája, de így együtt gyö-
nyörû zörgést produkáltak…
Már a Zöldért hátsó bejára-
tánál járt, amikor észrevette,
hogy az iskolánál meg valami
nagy ünnepség van…
- A fene egye meg, engem is
pont most esz erre a fene!!!
gondolta,- hú de kellemetlen!
- Úgyan mit ünnepelhetnek
ezek ilyenkor? 
- Eh, na mindegy, gyorsan el-
húzok elõttük, ezért csak nem
állhatokok meg, vár a koca!
Nagyon meglepõdött mikor
elhaladt az ünnepi sorfal e-
lõtt, és látta, hogy a gyerekek
virágot dobálnak a jakker elé,
az énekkar az internacionálét
énekli boldogan kipirulva,
legalább tízen tisztelegnek,
és, és és,…nem beszélve ar-
ról, hogy a sor végén meg ott
állt a teljes tanári kar, lángoló
arccal, kigúvadt, könnyezõ
szemekkel…
Gazdánk ahogy szép lassan
elcsörtetett a sorfal elõtt, za-
varában, mert, hogy mit is
csináljon az ember ilyen
tisztelet láttán, félig felállt a
bakon, lekapta a svájcisapkát,
és illedelmesen odaköszönt
régi osztályfõnökének:
-Csókolom… tanárbácsi…

B.T.

Pillangó Szalon
Kéz- és lábápolás, mûköröm

építés, hennafestés
Káló Ibojka

Idõpont egyeztetés: 
06-20-462-1233

Szatymaz, Dózsa Gy. u. 49.
Szolgáltatóház
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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

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:
Március
05-06. Dr. Kunstár Pál
06-30-488-0267
12-15. Dr. Sikter András
06-20-936-42089
19-20. Dr. Gombos László
62/278-502
26-27. Dr. Sipos Attila
06-30-487-8382
Április
02-03. Dr. Szigeti Gábor
06-30-2974-435
09-10. Dr. Gombos László
62/278-502
16-17. Dr. Martinek Vilmos
06-30-9451-386
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 1000-1630

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: április 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

Bihari Dalma Csilla
(Árpád u. 4.)

Balázs Zoltán József
(Ady u. 15.)

Közérdekû információk

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

Egyedi kályhacsempék
gyártása:

-hagyományos kézi készítésû
-preciz öntött csempék

-gazdag színválaszték, egyedi mázak
készítése

-cserépkemence, cserépkandalló,
cserépkályha építése

-épület és díszkerámia, falikutak,
szökõkutak tervezése és készítése

-szinte minden ami kerámia

MEGRENDELHETÕ itt:
KONCSIK ANDOR, 

06-20-926-18-91



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 az adatokat küldjék el e-mailben a 
milapunk@szatymaz.hu cimre, 

vagy személyesen hozzák el a szerkesztõségbe.

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

Óvodás farsangi bál

Nagycsaládosok farsangja Nyugdíjasok farsangja

Alsósok farsangja


