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Helytörténet

Újabb három régi fekete-
fehér képet mutatunk be
Bálint Imréné jóvoltából.
A képek egy hajdani idõ-
szakra emlékeztetnek. Igaz
ebbõl az elsõt a " Szaty-
maz földje és népe" címû
helytörténeti kiadvány is
bemutatja, igen szûkszavú
szöveggel, mert csak azt
említi meg, hogy a képen a
Szatymazon megindult el-
sõ dolgozók iskolájának ta-
nulói láthatók. Ezt igyek-
szünk most egy kicsit ki-
bõvíteni.
Mielõtt megnéznénk a ké-
pet, elõször is szólni kell

arról, hogy a nyolcosztá-
lyos általános iskola beve-
zetése elõtt Szatymazon is
csak hatosztályos elemi is-
kolák mûködtek. Csak
1948-ban, amikor megin-
dult a 8 osztályos általános
iskola bevezetése a régi
hat elemi helyett, akkor in-
dult meg a dolgozók is-
kolája is, hogy a korábban
6 osztályos elemibe járt ta-
nulók, felnõttek, az új 8
osztályos általános iskola
két utolsó évét esti oktatá-
son elvégezhessék. Kez-
detben, a képrõl is látni
kevesen próbálkoztak, de

késõbb mind többen i-
gyekeztek a hiányzó két
osztály bizonyítványát
megszerezni. 
Most pedig nézzük meg
kik ismerhetõk fel a ké-
pen! Itt mindjárt elõbb ar-
ról kell szólni, hogy a köz-
ponti iskolának kinevezett
Szatymaz I., vagy más né-
ven Simsay iskola alig kü-
lönbözött a többi szatyma-
zi iskolától, létszáma nem
volt teljes, igy fordult az-
után elõ, hogy a dolgozók
iskolájának oktatói létszá-
mát, más tagiskolák neve-
lõivel egészítették ki.

Az elsõ sorban ülõk, bal-
ról-jobbra.: Tábith Jenõ
tanító, majd Kiss Gyula
szatymazi plébános /1942-
1955-ig/ következik. Mel-
lette a matematikát tanító
Simsay Katalin, a késõbbi
Rapcsányi Miklósné látha-
tó. Középen Bodó István
igazgató ül, aki az 1948-
ban nyugdíjba vonuló Ni-
kolényi J. Zoltánt váltotta
fel. Majd Bodó Istvánné
látható és Viharos Sándor-
né tanítónõk. A jobbszélen
Nikolényi György, a ké-
sõbbi igazgató látható A

középsõ sor, balról-jobbra
az éneket tanító Simsay
Erzsébettel kezdõdik, akit
Enyingi Rozália, Bakos
Mária, Horváth Erzsébet,
Bakos Rózsi Kabók Jutka
és Rácz István követ. A
harmadik sorban Horváth
Imre, Bálint Imre, Német
István, Rácz Ferenc, Ba-
nyári József és Enyingi Ist-
ván ismerhetõ fel.

A második képen, ami
elõkerült, a szatymazi tán-
coslábú lányok és fiúk ka-
ra látható. Akkor még, a
mai "100 éves fogadó" he-
lyén álló, valamikori Neu
bácsi házából átalakított
kultúrház-ban folyt a "mû-
velõdési" élet.
Szerep- és népi-
tánc oktatása és
gyakran a bemu-
tatása is történt.
T e rmé s z e t e s e n
nem volt ritkaság,
hogy egy-egy si-
keresebb szereplés
után más kultúrhá-
zakba, néha még a
színházba is meg-
hívták a mûkedve-
lõket. Az itt be-
mutatott kép is egy sikeres
szereplés után készült a
szatymazi népitáncosokról.
Az elsõ sorban, balról -
jobbra a következõk látha-
tók a képen: Kovács Má-
ria, Juhász Ilona, Bárkányi
Mária, Fráter Ilona, és
Kalapács Jutka. A második

sorban állók: Bánhidy
Gyula, Répás Ferenc,
Róvó Mária és Bánhidy
Andor.
A harmadik képpel azon-
ban már van egy kis baj. A
melegen felöltözött szaty-
mazi lányokra már csak hi-
ányosan emlékezünk./
Nem lehet elégszer hang-
súlyozni, hogy a képek

hátlapjára fel kell
írni, ki van rajta,
mikor készült,
hol és esetleg mi-
ért?/ De nézzük a
kutyát símogató
szereplõket. A
baloldalon lévõt
nem ismerték fel.
A középsõ Szabó
G. Zsófi, mellet-
te Szabó G. Má-
ria . Az álló sor-
ból is a bal elsõ-
vel baj van, pil-

lanatnyilag nem ismert. A
második itt Retkes Macu,
majd Simsay Ági, Farkas
Aranka és Róvó Mária
látható.
Bizony eltelt azóta már
egy- néhány pár évtized. A

képek azonban szerencsé-
re, hosszú idõre megõ-
rizték és bemutatják a régi
szatymazi fiatalságot.

Pálmai József

Újabb három kép. . .

A májusi ünnepeink története.
A gyökerek az ókorból e-
rednek. Sokakban felmerül
a kérdés, hogy mégis hogy
jön a munka ünnepéhez a
májusfa állítás, a majális,
a felvonulások. E nap gyö-
kerei sokkal korábbra, a
pogány Európa múltjába
nyúlnak vissza. Méghozzá
egészen az ókorig, ugyanis
ezen a napon az istenek
tiszteletére rendeztek ün-

nepséget. Elsõsorban Maia
istennõ tiszteletére szóltak
a mulatságok, aki a május
hónap névadója, és egyben
a termékenység és bujaság
szimbóluma volt. De tisz-
teletüket adták Flórának, a
virágzó ifjúság és a tavasz
istennõjének is.
Már a kelták is ünnepel-
ték. A kelta kultúrában a
tûz napját ünnepelték má-

jus elsején. A parasztok
fáklyákkal vonultak fel a
dombokra, ahonnan tüzes
kerekeket löktek a szántó-
földekre. Úgy hitték, hogy
ezzel elûzik a betegségeket
okozó gonosz szellemeket
és boszorkányokat.
Napjainkban. Május else-
je, a munkásság nemzetkö-
zi ünnepe a nyolcórás
munkanapért folyatott 

harcban született. De nem
mindig volt ez így. A 19.
század elején még 11-14
órát dolgoztak a munká-
sok.
Az 1830-as években, Ang-
liában fogant meg elõször
a gondolat, hogy csökken-
teni kéne a munkaidõt, de
40 évnek kellett eltelnie
ahhoz, hogy az elsõ lépé-
sek megvalósuljanak. Az
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Önkormányzati közlemények

Egyesült Államokban és
Európában azonban ez
nem ment ilyen köny-
nyedén. A küzdelem az
emberibb munkakörülmé-
nyekért Amerikában vált
komollyá az 1873-as gaz-
dasági válság idején. A
kisebb sztrájkok és tün-
tetések egymást követték,
míg végül 1886. május el-
sejére általános sztrájkot
hirdettek a nyolcórás mun-
kaidõért. Több mint 350
ezer munkás ment ki az

utcákra, hogy harcoljanak
az igazukért. Sajnos a ne-
mes cél emberéletet kö-
vetelt: Millwaukee-ban a
rendõrség a tömeg közé
lõtt, és kilencen életüket
vesztették. Azonban ez
még csak a kezdet volt:
sortûz, majd késõbb koholt
vádak alapján kivégzések
következtek. Ezek az ese-
mények arra ösztönözték
az Amerikai Munkásszö-
vetséget és a Párizsban
megalakult II. Internacio-

nálét, hogy május elsején
emléktüntetéseket rendez-
zenek, méghozzá nemzet-
közi szinten. Céljuk az
volt, hogy "minden or-
szágban egyidejûleg ter-
jesszék a képviseleti szer-
vek elé követelésüket,
hogy törvényesen csök-
kentsék a napi munkaidõt
nyolc órára." Az együttes
fellépés 1890-ben valósult
meg. Magyarországon is
ekkor emlékeztek meg
elõször május elsejérõl. 

Május elseje több mint egy
piros betûs ünnep a naptár-
ban. Megemlékezünk a
munkássztrájkok mártírja-
iról, és emellett ünnepel-
jük a tavasz, a természet
újjászületését. Habár ma
már nem a népi hagyomá-
nyoknak megfelelõen ün-
nepelünk, ez a nap alkal-
mas arra, hogy a család
legalább kimozduljon egy
kicsit a szabadba.

B.T.

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
Szatymazi Gyermekekért Közhasznú Egyesület:
18479548-1-06

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.

ÕSSZEL KEZDÕDIK A VÁRVA-VÁRT CSATORNÁZÁS
Gyakran felmerülõ kérdések a szennyvízcsatornázással kapcsolatban

A pályázat elsõ fordulójá-
nak sikeres lezárása után,
õsszel kezdetét veszi a má-
sodik szakasz, emelyben
megindul a tényleges épít-
kezés.
A munkálatokkal kapcsola-
tosan leggyakrabban fel-
merülõ kérdésekre adott
válaszokat, összefoglalva
alább közöljük.
- Csak olyan ingatlanba le-
het bekötni a csatornát a-
hol vezetékes ivóvíz van.
(tekintettel arra hogy a
csatornadíj majd a vízdijba
lesz beleépítve)
Megjelennek a munkagé-
pek, lefektetik a csatorna-
csöveket, megépülnek az
átemelõk, és a lakosság ré-
szérõl kialakításra kerül-
nek a bekötések.
- Az önerõs bekötövezeték
megépítésérõl annyit kell
tudni, hogy a kivitelezést
végzõ cég az ingatlan ut-
cafrontján bárhol kiépíti a
telken belülre, a telekha-
tártól egy méterre. Itt egy
kis fogadóakna létesül a-
mihez egy szabvány
110mm-es szennyvizelve-
zetõ csõvel lehet csatla-
kozni. A fogadóakna ter-
vezésekor csak a védõtá-
volságokat kell figyelembe

venni, egyébként bárhova
kerülhet. A tulajdonos ál-
tal meghatározott helyet
festéssel jelölik meg.
- A házilagos, vagy szak-
ember segítségével lefekte-
tett csöveket a munkaárok
betemetése elõtt minden e-
setben ellenõrizni fogják a
kivitelezõ cég szakembe-
rei. Ezekhez a munkála-
tokhoz nem kell építési
engedély.
- Elkerülhetetlen hogy
egy-egy fát ki kelljen vág-
ni, ezeket a kivitelezõ cég
pótolja.
- Ha egy utcát ideiglenesen
el is zárnak, de 20mm-es
vaslemez "hidakkal" min-
denképpen biztosítani fog-
ják az átjárást. A mentõk,
tûzoltók és rendõrség szá-
mára mindenképpen.
- Ha a "kukás autó" nem
tudna bemenni az utcába,
akkor a kihelyezett kuká-
kat a kivitelezést végzõ
cég munkásai viszik el az
autóig és vissza.
- A munkálatok reggel 6
órától este 6 óráig tarta-
nak. 24 órában csak a vá-
kumszivattyúk mûködnek
majd, az építkezés végéig.
Ezeket úgy próbálják meg
elhelyezni, hogy lehetõleg

minél távolabb legyenek
majd a lakóépületektõl.
- A szenyvízvezetékek gra-
vitációs módon mûködnek,
de az eltérõ magasságok
miatt öt helyen átemelõket
kell építeni.
- A focipálya a mellett lesz
egy szivattyúállomás, a-
honnét kezdve a szeny-
nyvíztelepig már nyomás
alatt továbbítják a szeny-
nyvizet.
- A Szennyvíztelep a két
település között épül meg,
a tisztitott szennyvíz pedig
végsõ fokon a Fehér-tóba
folyik bele. Az elõírások
nagyon szigorúak, a tisztí-
tás után "balatoni víz mi-
nõségü" víz távozhat a
mûböl.
- A kivitelezési terveket a
polgármesteri hivatalban
meg lehet tekinteni.
Az anyagiak tekintetében,
aki eddig még nem lépett
volna egyáltalán, attól azt
kérik, hogy nyár elejéig
mindenképpen jusson dön-
tésre.
A beruházásból rá esõ há-
nyadot mindenképpen ki
kell fizetni, mert azt leg-
rosszabb esetben adó mód-
jára behajtják.
Erre a beruházásra FUN-

DAMENTA lakáskassza
kínál többféle konstruk-
ciót, fel kell keresni a sza-
kembereket, és személyre
szabott szerzõdést fognak
ajánlani.

Nõi-férfi, gyermek
Fodrászat
Nyitva tartás: 

H.-P.-ig 0730 - 1630-ig
Szo. 0700 - 1130-ig

Szatymaz Petõfi u. 3.
Kasza Ibolya

fodrász

EURÓPAI
MELANOMA NAP

Május 16 hétfõ
SZATYMAZ

1300 - 1530

között az  egészségház 
felnõtt háziorvosi 

rendelõjében térítésmentes
Börrákszûrés lesz. 

A vizsgálóorvos 
Dr. Gyulai Roland 
egyetemi docens.

A vizsgálat elvégzéséhez 
TAJ kártya, és elõzetes 
bejelentkezés szükséges!

Telefon: 62/ 283-101/
11-es mellék
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Óvodai hírek
Idén is megrendeztük az "Én kis ker-
tész legény vagyok" virágosítási dél-
elõttöt az óvodában. Nagyon sok
szorgos kisgyerek jött el a szülõvel
kertészkedni, szépíteni az óvoda ud-
varát.
Nagyon ügyesen ültették a virágokat,
majd öntözték a palántákat a saját kis
locsolójukkal. Szeretnénk megkö-
szönni minden szülõnek, hogy szeb-
bé tudtuk tenni a környezetünket a
segítségükkel, és nem utolsó sorban
a felajánlásukkal.
FOTÓK A HÁTSÓ BORÍTÓN

Az oktatási évünk május 31.ig tart.
Májusi és júniusi programjaink:
Május 11. -"Dalos Pacsirta kistérségi

Dalos Találkozó az óvodánkban.
Május 13. du. 16.00 óra - Mackó

csoport évzáró és Anyáknapi
ünnepsége.

Május 20. - Családi Sport Nap.
Május 26. - Családi Gyermeknap

(Tengeri Attila zenész-dob-
mûvész, mûsora)

Június 04. - ÉVZÁRÓ, BALLAGÁS.
830 - Katica csoport;
900 - Mókus csoport
930 - Méhecske csoport

1000 - Süni csoport
Az évzáró után a nagyok ballagása
kezdõdik.
Június 11. szombat, óvodás gyer-
mekek családi kirándulása Buda-
pestre, igény szerint a Nagycirkusz-
ba és az Állatkertbe.

Iskolai hírek
Kistérségi területi
szavalóverseny
2011. március 21-én ren-
deztük meg iskolánkban a
helyi szavalóversenyt. A
zsûri tagjai: Barna Ká-
rolyné igazgatóhelyettes,
Farkas-Csamangó Etelka
tanárnõ, Veres Tiborné,
Csillagvári Gusztávné taní-
tónõk.
A területi versenyre az I-
IV. helyezett tanulók jutot-
tak tovább.
Korcsoportonként a követ-
kezõ eredmények szület-
tek:
1-2. osztály
I. helyezett Vékás Dani-

ella 2. osztály
(felkészítõ nevelõ:

Nikolényi Miklósné)
II. helyezett Farkas Fanni

1. b
(felkészítõ nevelõ: Kovács

Zsuzsanna)
III. helyezett Csenki

Adél 1. a
(felkészítõ nevelõ: Veres

Tiborné)
IV. helyezett Szél Bence

1. a
(felkészítõ nevelõ: 

Veres Tiborné)
3-4. osztály
I. helyezett Toldi Brigitta

3. a
(felkészítõ nevelõ:

Völgyesi-Sándor
Gabriella)

II. helyezett Kopasz
Fanni 4. b

(felkészítõ nevelõ: Kasza
Ágnes)

III. helyezett Hódi Gergõ
3. a

(felkészítõ nevelõ:
Völgyesi-Sándor
Gabriella)

IV.helyezett Kormányos
Patrik 3. b

(felkészítõ nevelõ:
Dékányné dr. Balogh
Andrea)

A kistérségi területi szava-
lóversenyt 2011. április 8-
án a Sólyom utcai Álta-
lános Iskola és Óvoda ren-
dezte meg.
A benevezett iskolák: Kos-
suth Lajos Iskola (Szõreg),
Pallavicini Sándor Iskola
(Sándorfalva), Szatymazi
Iskola, Weöres Sándor Is-
kola (Szeged), Zoltánfy
István Iskola (Deszk).
A verseny megkezdése e-
lõtt az izgalom, feszültség
levezetésére pedagógus se-
gítségével mimikai gya-
korlatokat végeztek a gye-
rekek. A Sólyom utcai Is-
kola tanulói verssel kö-
szöntötték a megjelent ver-
senyzõket, felkészítõ neve-
lõiket, szüleiket és nagy-
szüleiket. Amíg a zsûri
döntött a helyi iskola tanu-
lói és pedagógusai mûsor-
ral, süteménnyel, üdítõvel,
teával és kávéval kedves-
kedtek a megjelent vendé-
geknek.
A Szatymazi Iskolát képvi-
selõ gyermekek eredmé-
nyesen szerepeltek, emlék-
lapot és ajándékot kaptak
jutalmul.
Külön általános dicséret-
ben részesült Kopasz Fan-
ni 4. osztályos tanuló
(felkészítõ nevelõ: Kasza
Ágnes)
A versenyzõknek, felké-
szítõ nevelõknek és szüle-
iknek gratulálunk!

Kovács Zsuzsanna
tanítónõ

M A T E M A T I K A
VERSENYEK
Ezen tanévben is sokat
dolgoztak és szép eredmé-
nyeket értek el tanulóink a
különbözõ matematika
versenyeken. 
Az egyik típusú verseny
levelezõs fordulókból áll,
majd a végén döntõ zárja -
ilyenbõl három is volt az
idén. A hagyományos Bo-
nifert Matematika Verseny
és a Házi Verseny mellett
új próba volt a Wesley Já-
nos Általános Iskola és
Középiskola által meghird-
etett SUDOKU bajnokság. 
A másik típusú verseny e-
lõválogató után élesben
méri a gyerekek tudását,
ügyességét, felkészültsé-
gét. 
Már mondható, hogy szo-
kás szerint szép eredményt
értek el tanulóink a Kistér-
ségi Matematika Verse-
nyen (február 02.): a ha-
todik évfolyamban Tóth-
Molnár Réka 4. helyet
szerzett, nyolcadikosaink
pedig "taroltak": Strausz
Norbert elsõ, Kreiniker
Bernadett és Vass Fri-
gyes pedig 3. helyezett lett.
A Zrínyi Ilona Matematika
Verseny megyei döntõjén
(február 18.) 15 gyerek
képviselte iskolánkat, és
derekasan helytálltak: 
3. osztály: Farkas

Martin, Kiss György,
Mándoki Richárd

4. osztály: Prágai
Bíborka, Tóth-Molnár
Gellért

5. osztály: Balogh Sára,
Bartucz Géza,
Hrivnák Letícia

6. osztály: Kovács Kitti,
Papp Nikoletta, Tóth-
Molnár Réka

7. osztály: Kõhegyi

Ágnes, Szabó Vivien
8. osztály: Strausz Nor-

bert, Vass Frigyes.
A Kalmár László Matema-
tika Verseny megyei dön-
tõjén (április 02.) is szép
eredmények születtek:
3. osztály: Kiss György -

20. helyezés
4. osztály: Tóth-Molnár

Gellért - 8. helyezés,
Prágai Bíborka - 23.
helyezés

5. osztály: Bartucz Géza
- 14. helyezés

6. osztály: Tóth-Molnár
Réka - 15. helyezés

8. osztály: Vass Frigyes -
9. helyezés, Dékány
László - 16. helyezés.

A gyerekek felkészítõ ta-
nárai: Völgyesi-Sándor
Gabriella, Csillagvári
Gusztávné, Kasza Ágnes,
Horváthné Bodor Margit
és Nagymihály Tünde.
Gratulálunk az eredmé-
nyekhez, további sikeres
versenyzést kívánunk!

KONDÁSZ KÁLMÁN
SZOBAFESTÕ

Szatymaz Rózsa u. 38.
62/283-549

06-70/355-5838
Vállalok:

Lakásfelújítást, szobafestést,
mázolást, tapétázást,

hõszigetelést, burkolást,
szeletelt tégla ragasztást, tetõ-
javítást, kõmûves átalakítást,
fürdõkád zománcozást, egyéb

munkákat.

Szatymazon a Szolgáltatóházban lévõ 
Divatáru bolt, 

illetve árukészlete
ÁTADÓ!

Érdeklõdni személyesen a nyit-
vatartási idõben, illetve a 

30-9156-198
telefonszámon lehet.
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ALAPÍTVÁNYI BESZÁMOLÓ
A Szatymazért Alapítvány tájékoztatója a 2011. évben beérkezett

pályázatok bírálatáról
A Szatymazért Alapítvány 2011. április 27. napján bírálta el az általa kiírt pályáza-
tokat. A kiírt határidõre 8 pályázat érkezett be, melybõl a kuratórium 1 pályázatot
nem támogatott. 
A kuratórium döntése alapján az alábbi civil szervezetek, egyesületek részesültek
alapítványi támogatásban az alábbiak szerint:

Közmûvelõdési és Családsegítõ Egyesület
(Szatymazi Hagyományõrzõ találkozó szervezéséhez) 70.000 Ft
SZKTT Közoktatási Intézménye Szatymazi Iskola
(gyermeknapi rendezvény szervezéséhez) 100.000 Ft
Védõnõi Szolgálat (nõgyógyászati rákszûrés szervezéséhez) 100.000 Ft
Szatymazi Polgárõr Egyesület (gépkocsi használat, üzemanyag beszerzése) 50.000 Ft
Szatymazi Gyermekekért Közhasznú Egyesület
(rászoruló gyermekek táboroztatására) 50.000 Ft
SZKTT ESZI Kapcsolat Integrált Alapszolg. KP. (idõsek tornája) 30.000 Ft
Sportegyesület Cselgáncs Szakosztály
(sport- és szabadidõs tábor szervezéséhez) 50.000 Ft
Összesen: 450.000 Ft

A SZATYMAZÉRT ALAPÍTVÁNY kuratóriuma nevében köszönetet mondok 
mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk egy százalékát felajánlották az
alapítvány részére.
Kérem, hogy továbbra is támogassák az alapítvány munkáját azzal, hogy személyi
jövedelemadójuk 1 %-ról az alapítvány részére rendelkeznek.

Alapítvány adószáma: 18456420-1-06
Nagymihály Tünde Éva 

A kuratórium elnöke

Levelek Jézusról
E nyílt levelekkel szeretném megismertetni a kedves ol-
vasóval, hogy kicsoda Jézus Krisztus és miért olyan élet-
bevágóan fontos õt megismernünk. A könyv, ami segít
nekem ebben, megtalálható az interneten, hotelszobák-
ban, könyvesboltokban, könyvtárakban - szerte a vilá-
gon, csaknem minden beszélt nyelven hozzáférhetõ.
Nyilván kitalálta: a Bibliára, s közelebbrõl ennek egyik
könyvére, Márk evangéliumára (evangélium=örömüze-
net) utalok. Leveleimben elsõsorban azokhoz kívánok
szólni, akiknek nincsenek bibliai ismereteik, így Jézus
felõl sincsenek valós információik. Akik számára épp e-
zért Jézus személye teljesen érdektelen. Ha valóban is-
mernék - nem lenne az! Márk evangéliumának elsõ mon-
data így hangzik: "Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéli-
umának (örömhírének) kezdete." Eszerint a valódi ke-
resztyénség nem templomokról, papságról, szertartások-
ról, mûemlékekrõl, mesékrõl, szabályok betartásáról s e-
gyebekrõl szól - hanem Jézus Krisztus örömüzenetérõl!
Mi ennek tartalma? A hétköznapi ember nem tud erre
válaszolni és õszintén szólva sokszor sajnos a templo-
mokban sem jut közelebb ennek megfejtéséhez. Eközben
mégis jelentõs kérdések foglalkoztatják: Honnan szárma-
zom? Hová tartok? Mi az életem értelme? Hogyan le-
hetek elégedett, boldog ember? Mi a szenvedés értelme?
Van-e élet a halál után? Van-e végsõ igazság? Mi az, a-
mi valóban "jó"? S a kérdések kérdése: Van-e Isten? Er-
re sokan azt válaszolják: nincs. Vannak viszont, akik lát-
va a világegyetem rendjét, az emberi test vagy a termé-
szet lenyûgözõ csodáit, s a mikrokozmosz döbbenetes
rendjét - úgy vélik, hogy "lennie kell valakinek". Má-
sok, tapasztalva a lelkükben bujkáló kínzó magány, üres-

ség, nyughatatlanság érzést, a végtelen utáni vágyat a-
miket nem tudnak megszüntetni a család, munka, pénz,
siker, barátok - feltételezik, hogy "léteznie kell az isten-
ségnek, aki képes erre…" Így aztán a legtöbb ember sej-
ti, hogy létezik valami "istenség", valami "felsõbb hata-
lom", de közelebbit nem tud róla mondani. Nos, a Biblia
azt mondja, hogy ez a "zsigereinkben sejtett istenség"
valóban létezik, sõt személyesen megismerhetjük… Kép-
zeljük el, hogy szeretnénk személyesen megismerni egy
filmsztárt. Megpróbálhatjuk felhívni, írni neki, betörni
hozzá - valószínûleg nem jutnánk messzire egyik megol-
dással sem. Az egyetlen esélyünk az lenne, ha az illetõ
úgy határozna, hogy személyesen találkozni akar velünk,
s eljönne hozzánk. A Biblia szerint "a sejtett" Isten épp
ezt tette. Úgy határozott, hogy találkozni akar velünk és
eljön hozzánk - a názáreti Jézusban. Amennyiben a Bib-
lia ezen állítása igaz, akkor az mindnyájunkat érint, akár
tetszik, akár nem. Dönthetünk úgy, hogy nem foglalko-
zunk Jézussal, de dönthetünk úgy is, hogy kissé utánajá-
runk páratlan személyének! Akárhogyan is döntünk, ko-
moly következményei lesznek. A magam részérõl azt ké-
rem a kedves Olvasótól, hogy vegye elõ Bibliáját, keres-
se meg benne Márk evangéliumát, amit olyan emberek
írtak, akik éveken át szem- és fültanúi voltak a názáreti
Jézusnak. Kezdje majd olvasni a cikksorozattal együtt.
Közben megtörténhet, hogy Jézus megismerésén keresz-
tül - megismeri a "sejtett, de ismeretlen" Istent és elõ-
fordulhat, hogy választ talál élete legfontosabb kérdése-
ire is… 

Sípos Ete Zoltán
újszegedi református lelkipásztor

www.ujszeged.ref.hu

A Szatymazi Református Közösség hírei

Az eddig a kultúrházban tartott református istentiszteleteket késõbbi
idõpontban szeretnénk újraindítani! E lap hasábjain értesítéssel leszünk!

Ízelítõ 
a 2011. évi 

Õszibarack Fesztivál
és Falunap 

programjából:
Wolf Kati
Két Zsivány
Csepregi Éva
Hazai Vizeken
Jó ebédhez szól a nóta
Travel Trio zenekar
Tûzijáték

Idõpont:
2011. július 16-17.

A rendezvény helyszíne:
Általános Iskola

Részletek a következõ 
lapszámban illetve a

www.szatymaz.hu oldalon.
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Ez a könyv a könyvek könyve,
Szegény ember drágagyöngye.
Égi harmat lankadtaknak,
Világosság földi vaknak.
Bölcsességnek arany útja:
Boldog, aki rátalál!
Szomjas lelkek forrás-kútja,
Hol pohárral Krisztus áll.
Ez a könyv az örök törvény,
Királyon lánc, rabon napfény,
Tévelygõnek hívó harang,

Roskadónak testvéri hang.
Elhagyottnak galambbúgás,
Viharvertnek ereszet,
Haldoklónak angyalsúgás:
"Ne félj, fogd a kezemet"
Gyermeknek is: "Mily szép rege",
Bölcsnek: "Rejtelmek tengere!"
Fal, - túl rajta élõ hangok,
Köd, s benn zengõk hárfák, lantok.
Templomok közt legszebb templom:
Csak megnyitom s benn vagyok

Ablakán a Paradicsom
Rózsáira láthatok.
Minden fakul, minden romlik,
Márványvár is összeomlik.
Bíborleplek ronggyá málnak,
Dicsõségek füstbe szállnak.
Csak ez a könyv nem tér porba,
Mintha volna élõ lelke!
Ez a könyv a Mózes bokra:
Isten szíve dobog benne.

Gárdonyi Géza
Írás a Bibliába Az Újszövetség Könyve elé

KATOLIKUS  EGYHÁZ  HÍREI

Pünkösd ünnepe az idén - a húsvéthoz hasonlóan - meg-
lehetõsen késõn, június 12-én lesz. Ám mi szatymaziak
már egy hónappal elõtte igazi pünkösdöt ünnepelhetünk.
Május 15-én a 11 órakor kezdõdõ szentmisében szolgál-
tatja ki püspök atyánk a Szentlelket, és a Szentlélek hét
ajándékát 12 szatymazi, és 10 sándorfalvi fiatalnak. De
valójában kit is várunk, ki is a Szentlélek? Hitvallásunk-
ban rövid egyszerûséggal mondjuk: "hiszek Szentlélek-
ben, Urunkban és Éltetõnkben." 
1. A harmadik isteni személyt elõször is Léleknek nevez-
zük. Ez fényt vet származására. Amint a második isteni
személy az Atya örök önmegismerésébõl születik, úgy a
Szentlélek a két isteni személynek az Atyának és a Fiú-
nak egymás iránti szeretetébõl származik. Tehát õ a sze-
retet az Atyában és a Fiúban. Amikor az Isten önmegis-
merésérõl, és a személyek közt áradó szeretetrõl beszé-
lünk, akkor nem esedékes, korlátolt ismeretre, sem lob-
banékony, átmeneti emberéhez hasonló szeretetre kell
gondolni, hanem végtelen ismeretre, végtelen szeretetre,
amely a megismerõvel, és a két szeretõ féllel egyenran-
gú, örök, mindentudó, és mindenható személyiség.
2.A Szentlelket Úrnak is nevezi a hitvallás. S folytatva
az elõbbi gondolatot: minthogy a Szentlélek az Atya és
Fiú közös szeretetébõl, s így akaratából ered, a Szentlé-
lek ilyen értelemben az akarat Istene, tehát illik rá az Úr
elnevezés. S mert a Szentlélek Úr, azért rendelkezik az
Istenség mérhetetlen javai, kincsei felett. Amikor szent
Pál felsorolja az Isten kegyelmi adományait, ajándékait,

hozzáteszi: "Mindezeket pedig egy és ugyanaz a Lélek
mûveli, kinek-kinek úgy adván részt ahogy akarja."
(1Kor.12,11.) A Szentlélek mondhatjuk, hogy az Isten
kincstárosa, fõalamizsnása, az Istenség aranyserlegének
szája, amelyen keresztül csordul minden élet, minden ö-
röm, minden boldogság a teremtményekre.
3. Mély jelentõséggel nevezi a hitvallás a Szentlelket él-
tetõnek, elevenítõnek is, s a legszebb, legkihatóbb tulaj-
donságát munkáját jellemzi ezzel. Mint a világosság és
melegség nélküli lakás, az Istenség belsõ életotthona is
üres, kietlen lenne a Szentlélek nélkül. Magában az Is-
tenben is általa van öröm, béke, szeretet. A teremtés
nagy mûvének is éltetõ lelke a Szentlélek. Már a világ
teremtésekor mint valami óriási galamb, kiterjesztett
szárnyakkal lebegett a khaosz felett, (Gen.1,2) hogy is-
teni melegével kozmoszt, rendet, beosztást, szépséget, és
termékenységet hozzon létre. Õ volt az a lehelet, mely
az emberi testbe istenformájú lelket lehelt. A természet-
feletti lelki világban is a Szentlélek tölti be a nagy "Ele-
venítõ" szerepét. Õ teremti és önti a lelkekbe a lelki éle-
tet, a segítõ és megszentelõ kegyelmet, táplálja és fokoz-
za azt, amíg a mennyei üdvösségben ki nem virágoztat-
ja.
Ilyen csodálatos ajándékot kapnak gyermekeink a bérmá-
lásban. Várjuk õt, hívogassuk õt szent énekünk szavai-
val: "Jöjj Szentlélek Úristen". Lgyünk odaadó imádói és
dicsõitõi a Szentléleknek, és legyünk ott mindnyájan má-
jus 15-én 11 órakor a bérmálási szentmisén.

"Jöjj Szentlélek Úristen!"

HIRDETMÉNY
2011 május 15-én fõpásztorunk Dr.Kiss-Rigó László meglátogatja egyházközségünket,

hogy kiszolgáltassa a bérmálás szentségét. A bérmálási szentmise rendkívüli és szokatlan
idõben délelõtt 11 órakor kezdõdik.

Ezen a napon a fél 9-es szentmise elmarad. Az esti 6 órás szentmise meg lesz tartva.

NYUGDÍJAS EGYESÜLET KÖZLEMÉNYEI
Tisztelt tagtársak, május hónapban a következõ programokra lehet jelentkezni.
Május 15-én Abasár, Katonadal Fesztivál.
Május 21-én Bordány, Megyei Nyugdíjas Találkozó. Részvételi díj: ebéd + buszköltség, 1500 Ft.- jelentkezési
határidõ május 16.
Május 27. kirándulás a Mórahalmi Erzsébet fürdõbe, részvételi díj 1200 Ft.- befizetési határidõ május 21, indulás
a mûvelõdési háztól, reggel 08.00 órakor.
A programokkal kapcsolatosan érdeklõdni, és jelentkezni Rácz István elnöknél lehet.

Rácz István elnök
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Szatymazi nõegylet hírei

A májusi esõ aranyat ér,
ámde esetünkben a Ligeti
Majális elnevezésû rendez-
vényen e nemesfém kissé
fényét vesztette. A hóna-
pok óta tartó, sok-sok
szervezés ennek ellenére
nem volt hiábavaló, hiszen

a 900 órakor kezdõdõ prog-
ramokra számos érdeklõdõ
érkezett és vett részt a ké-
szenlétben álló sátor oltal-
ma alatt a kézmûves fog-
lalkozásokon. A kitartó égi
áldás ugyan ellehetetlení-
tette a szinpadi mûsorokat,
de nem szegte kedvét a
Plüssállat-szépségverseny
nevezõinek. 13-an indultak
a megmérettetésen, és
gyengéd pillantásokkal
bíztatták kis kedvenceiket
akik a zsûriasztalon lettek
közszemlére téve. Az óvo-

dások népzenei bemutatója
és a Puding és Palacsinta
bohócpáros mûsora igazi
családias hangulatban telt a
sátor alatt összegyûlt gyer-
mekek örömére. 
Ezzel, a szervezõk legna-
gyobb bánatára, zárult is
az egyébként estig meg-
hírdetett programsorozat.
A rendhagyóan sikerült
majális megszervezésében
való részvételért és támo-
gatásért a Szatymazi Nõ-
egylet ezúton fejezi ki kö-

szönetét az ifjú Csányi
Andrisnak, aki egyedüli
fogatosként vett részt a
vendégsereg szórakoztatá-
sában, vadászlegényeknek
a májusfa állításért, a
Nyugdíjas Egyesületnek a
sok-sok ínycsiklandozó sü-
teményért Fekete Pali bá-
csinak, és mindenkinek, a-
ki igyekezett a ligetben
egy "régiúj" rendezvény
zökkenõmentes megszer-
vezésében.
Fotók a címlapon

SVÉDASZTAL
Pacal mentaszósszal.
Kicsi a stressztûrõ képes-
ségem. Mondják! Tehát,
vegyük sorjában. Vannak
az alap stresszek, amik
mindenkit ugyanúgy pisz-
kálnak. Kevesebbet kere-
sek, mint amennyit költök,
a feleségem másra vágyik,
mint amit nyújtani tudok
neki, a gyerekeim problé-
mái az én problémáim is.
Ez eddig viselhetõ. És
most jön az és. Reggel ne-
hezen indul az autó, és az
egyébként negyed órás út,
háromnegyed óráig tart,
mert dugó van. Mert dugó
az mindig van, és ez egy
"K" tényezõ. A meló min-
dig olyan, hogy amire egy
napot szántál, az három
napig tart, persze egy napi
fizetségért. Ráadásul lega-

lább egyszer még vissza-
hívnak garanciális bajok-
kal. A telefonod folyama-
tosan csörög, mindenki
mindent folyton számon
kér rajtad. Hazaérve este
lerogysz a TV elé, de már
meg is bánod, mert a fele-
séged azonnal átkapcsol
egy idióta brazil sorozatra.
Az idegesítõen balga soro-
zatok között jönnek a még
idegesítõbben balga reklá-
mok. A két reklám között
kapott információk pedig
egyenesen rizikó faktorok.
Újra kötelezõ lesz a kama-
rai tagság, szinte minden-
hol tilos lesz a dohányzás,
megszûnik a kilakoltatási
moratórium, újra emelked-
nek /századszor/ az üzem-
anyag árak, és a rend õrei
olyan büntetéseket szab-

hatnak ki rád, hogy bele-
sántulsz. Azt mondják e-
zek a kemény büntetések a
jobbítás szándékával tör-
ténnek. Hááát! A stressz-
mérõ százötven százalékon
áll, lábon kihordasz két in-
farktust, de kivel ordítozz
eszelõsen, levezetendõ a
feszültséget, amikor a kör-
nyezetedben mindenki i-
lyen gondokkal küszködik.
Ilyen világban élünk. Az
üdítõ italban citrompótló
van, a WC vízkõtlenítõ sú-
roló szer pedig valódi cit-
rom levet tartalmaz. Ame-
rikában az ételek többsége
nem tartalmaz zsírt, a ká-
véban nincs koffein, a sö-
rök alkoholmentesek, a ci-
giben a nikotin tartalom
nulla. Nagyszerû, Õk sok-
kal egészségesebben fog-

nak meghalni, mint mi.
Mindemellett Amerikában
is nagyon sok a kövér em-
ber. Ott többek között fitt-
nesszel is harcolnak az el-
hízás ellen. Itthon is folyik
az elhizás elleni harc,
méghozzá az általam kor-
mány fittnessznek hívott
módszerrel. A lényege,
addig emelni az élelmisze-
rek árát, míg a többség
már nem tudja megfizetni,
így szépen lefogy. Csak
nehogy úgy járjunk, mint a
cigány lova, hogy mire
megszokjuk, hogy nincs
mit enni, éhen halunk.
A hét mondásával búcsu-
zom, miszerint az emberek
nem a repüléstõl félnek,
hanem attól, hogy lezuhan-
nak.

szilágyikarcsi

Csak akkor öregszel meg,
ha már nem szárnyalsz, és
hagyod, hogy a pesszimiz-
mus és a cinizmus megder-
messze a szívedet.
Embernek lenni nehéz, de
másnak lenni nem
érdemes.

Albert Schweizer

Jerome K. Jerome
Három ember egy
csónakban
---részlet---
Sohasem láttam még akko-
ra felfordulást a házban,
mint amikor Podger bácsi

vállalkozott valamire.
Egyszer épp egy festmény
jött meg a keretezõtõl, és
ott állt az ebédlõben, vár-
va, hogy felakasszák, mi-
kor Podger néni megkér-
dezte, mi történjék vele.
Podger bácsi azt felelte:
- Hagyjátok azt csak rám.
Egyikteknek se fõjön miat-
ta a feje. Majd elintézem
én az egészet.
Azután levetette a kabátját,
és nekilátott. A lányt el-
küldte hat pennyvel szög-
ért, majd az egyik fiút,
hogy szaladjon utána, és
mondja meg, milyen nagy-
ságúra van szükség; és et-
tõl kezdve rendre meg-
mozgatta és engesztelhetet-
lenül agyonhajszolta az e-
gész házat.
- Gyere és add elõ a kala-
pácsot, Will - kiáltotta -, te
meg hozd elõ a vonalzót,

Tom! Aztán szükségem
lesz a létrára, és jó lesz,
ha még egy konyhaszéket
is tesztek ide, te pedig,
Jim, átszaladsz Mr. Gogg-
leshoz, és megmondod ne-
ki, hogy a papa szívbõl üd-
vözli, és reméli, hogy a lá-
ba már javul, és legyen
szíves a vízszintezõt köl-
csönadni. Mária, te meg
ne menj el, mert szüksé-
gem lesz valakire, aki vilá-
gít nekem, és ha visszajön
a lány, újra el kell mennie
egy darab zsinegért; te
meg Tom idejössz; szüksé-
gem lesz rád, te adod fel
nekem a képet.
Aztán felemeli a képet, de
leejti; az kiesi a keretébõl,
s erre megakarja menteni
az üveget, miközben jól
megvágja magát. Elkezdi a
szobát körülugrálni, és ke-
resi a zsebkendõjét. A 
zsebkendõt nem találja,

mert benne van annak a
kabátnak a zsebében, ame-
lyet levetett, de nem tudja,
hogy a kabátot hova tette.
Az egész háznak abba kell
hagynia a dolgát, és neki-
látni a zsebkendõvadászat-
nak, mialatt Podger bácsi
jobbra-balra futkosott, és
folyton az útjukban volt.
- Nincs a házban senki, aki
meg tudná mondani, hol a
kabátom? Soha életemben
nem láttam ilyen társasá-
got, szavamra mondom!
Hatan vagytok, és nem
tudjátok megtalálni azt a
kabátot, amelyet öt perccel
ezelõtt vetettem le! Ejnye,
azt a…
Fölállt, és rájött, hogy raj-
ta ül a kabáton, mire így
kiáltott föl:
- Ó, ne keressétek tovább!
Megtaláltam. Inkább a
macskával kerestettem vol-

IIDDÉÉZZEETTEEKK,,  AAFFOORRIIZZMMÁÁKK,,  GGOONNDDOOLLAATTOOKK,,  KKLLAASSSSZZIIKKUUSSOOKKTTÓÓLL
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na, mint veletek!
De egy fél órával azután,
hogy az ujját bekötöztük,
és másik üveget is hoztak,
s a szerszámot, a létrát, a
széket, és a gyertyát is o-
dakészítették, újból neki a-
kart látni, s az egész csa-
lád, cselédestül, és bejáró-
nõstül odaállt mögéje, se-
gítésre készen. Két ember-
re volt szüksége, hogy a
széket fogja, egy harma-
dikra, aki õt fölsegíti, és
odafönn fogja, egy negye-
dikre, aki a szöget odaad-
ja, ötödikre, hogy a kala-
pácsot átnyújtsa, õ pedig
fogta a szöget, és elejtette.
- Ott van, ni - mondta sér-
tõdötten -, most meg a
szög esett le.
Mindnyájunknak le kellett
térdelnünk és keresnünk,
mialatt õ a széken állt, és
zsörtölõdött, és tudni sze-
rette volna, vajon egész
este ott váratjuk-e.
A szöget végre megtalál-
tuk, de ezalatt elvesztette
a kalapácsot.
- Hol a kalapács? Mit is
csináltam a kalapáccsal?

Szent Isten! Heten tátjátok
a szátokat, és nem tudjá-
tok, mi lett a kalapáccsal!
Megtaláltuk aztán a kala-
pácsot is, de ekkor eltûnt
szem elõl az a jel, amelyet
a szög helyéül a falra kar-
colt, és sorban mindnyá-
junknak föl kellett melléje
a székre állnunk, és meg-
próbálnunk, vajon látjuk-
e? Persze, mind más, és
más helyen találtuk meg,
mire mindegyikünket bo-
londnak nyilvánított, és le-
kergetett. Elõvette a vonal-
zót, és újra lemérte a tá-
volságot; kiderült, hogy a
szoba sarkától harmincegy
és háromnyolcad hüvelyk
távolságnak a felét kell
megjelölnie; ezt fejben a-
karta kiszámítani, de
majdnem belebolondult.
Mindnyájan igyekeztünk
kiszámítani, de mi is csak
fejben, s így mind más e-
redményt kaptunk, s egy-
másra nevettünk. Az álta-
lános izgalomban elfelej-
tettük az alapszámot, és
Podger bácsinak újra kel-
lett mérnie.
Ezúttal egy darab spárgát

vett a kezébe, és abban a
döntõ pillanatban, amikor
a vén bolond a székrõl
negyvenöt foknyi szögben
hajolt ki, és egy olyan
pontot igyekezett elérni,
amely három hüvelykkel
volt távolabb, mint ameny-
nyire az õ keze elért, a
spárga kicsúszott a kezé-
bõl, õ pedig lezuhant a
zongorára, s a feje és a
teste egyszerre ütött min-
den billentyût, amibõl gyö-
nyörû zenei összhangzatok
születtek.
Mária néni ekkor kényte-
len volt kijelenteni, hogy
nem engedi meg, hogy a
gyerekek itt álldogáljanak,
és ilyen beszédeket hall-
gassanak végig.
Podger bácsi végre kitûzte
a lyuk helyét, és odatartot-
ta a bal kezével a szög he-
gyét, a kalapácsot a jobb
kezébe fogva, mindjárt az
elsõ ütésre összeverte az
ujját, és nagyot kiáltva rá-
ejtette a kalapácsot valaki-
nek a lábujjhegyére.
Mária néni szelíden megje-
gyezte, hogy ha Podger
bácsi legközelebb megint

szöget készül a falba ver-
ni, tudassa vele idejében,
hogy egy hétre elutazhas-
sék a mamájához, amíg a
bácsi elkészül a dologgal.
Erre aztán újra nekigyür-
kõzött, és a második ütésre
a szög keresztülment a vé-
kony falon, a kalapács is
félig eltûnt, Podger bácsi
pedig nekiesett a falnak,
de úgy, hogy majdnem
összelapította az orrát.
Újra meg kellett keresnünk
a vonalzót, és a spárgát, új
lyukat kellett a falba ütni;
végre éjfél felé fönn lógott
a kép - nagyon ferdén és
bizonytalanul, s körülötte
a fal nagy darabon olyan
volt, mintha gereblyével
karcolták volna össze. És
mindenki halálra volt gyö-
törve, kivéve Podger bá-
csit.
- No látjátok! - kiáltott föl
diadalmasan, amint a szék-
rõl lelépve, a takarítónõ
tyúkszemére taposott, s
nyilvánvaló büszkeséggel
szemlélte a nagy fölfor-
dulást a szobában. - Sokan
még az ilyen csekélységért
is embert fogadnának!

Ujsághír "független
hírügynökség"

….a szegény származású,
ám jobb sorsra érdemes fi-
atalember, akinek szárma-
zása miatt, az élete tele
van megpróbáltatásokkal,
keserûséggel és csalódá-
sokkal, mégis felülemelke-
dik önmagán, és megvívja
élete nagy csatáját a sár-
kánnyal. A szörnyû fene-
vadat egyetlen családi ö-
rökségével, egy régi pal-
lossal legyõzi, majd a fá-
radtságtól elcsigázva, de
mégis méltóságteljes lép-
tekkel a királya elé áll,
hogy bejelentse gyõzel-
mét… A királya elõtt szer-
tartásos tisztelettel térdre
borul, és hûsége jeléül
fegyverét a lábai elé he-
lyezi…
"a".verzió," a mindenko-
ri ellenzék"
…ez a hazátlan nyomorult,
ez a saját népét megtagadó
idegenlelkû perc emberke,
akit mindig is csak a karri-
ervágy fûtött, semmibe vé-
ve 1000 éves hazánk õsi,
és nemes tradícióit, gúnyt
ûzött nemes hagyománya-
inkból. 
…elõször aljas és kegyet-

len küzdelemben megölte
az Európában ma már rit-
kaságnak számító, szigorú-
an védett, Hétfejû Tûzoká-
dó Sárkányt, majd mellõz-
ve minden etikettet és a-
lattvalói jóérzést, szinte hi-
valkodó, "csárdás-léptek-
kel" vonaglott nemes jó ki-
rályunk elé, ahol is pallé-
rozatlan ügyetlensége mi-
att megbotlott, hasraesett,
és koszos kardját õsz ural-
kodónk lábára ejtette …
Ez felháborító skandalum,
ez inszinuáció! 
Felszólitjuk a hoppmestert,
hogy monnyon le!!! Mony-
nyon-le…..
"b".verzió, "rokonság"
…végre jött egy Ember, a-
ki felül tudott emelkedni
múltján, és jelenén, és a
szent haza iráni rajongása,
bátorsága, önfeláldozása,
átsegítette minden akadá-
jon és nehézségen,…
…végre jött egy Ember a-
ki, nem nézte személyes
érdekeit, sõt nem féltette
az életét sem, és nemes lo-
vagként, egy szál csupasz
karddal harcba szállt az e-
gész világot megnyomorító
rettenetes hétfejû tûzokádó

sárkánnyal…
Nehéz, halálos, öldöklõ,
de mégis férfias csatában a
sárkányt legyõzte, majd
nemes egyszerûséggel
gyõzelmét, szolgálatát és
életét felajánlva királyá-
nak, annak trónusa elõtt,
szertartásosan térdre eresz-
kedett, majd kardjával jel-
képesen megérintette an-
nak aranyos cipellõjét…
és végül, a "tény" verzió
…rohadtul untam már
hogy mindenki csak
b…gat!… Nem volt egy ki-
bombázott nyugodt percem
sem. Anyámnak be nem
állt a szája, hogy így tan-
uljak, meg úgy tanuljak,
mert különben olyan mara-
dok, mint apám… Apám
viszont azért pampogott,
hogy mért nem dolgozom
szombaton is estig, a pat-
kolókovácsnál…Mindég
azt mondogatta nekem rö-
högve, hogy:
- Tanúdd meg fijam, a nap
24 órábú áll, meg ott az
éjszaka…
-hát "EEZZTT"!!! nek-
tek…
Arról nem is beszélve
hogy a barátnõm szerint

(fáradtan) úgy táncolok
mint egy talpfájós lajhár…
a szagom se sokkal kü-
lönb, a kirepedezett kezem
meg kihúzza a selyemkom-
binéja szálát……
Szóval tele szaladt a hóci-
põm, és elhatároztam hogy
szarok én az egészre, egy
kis idõre szép csendben ki-
vonom magam a forgalom-
ból! Elmegyek "világotlát-
ni"!
Mérgemben nem szóltam
senkinek, csak elindultam
a szomszéd királyság felé.
A város szélén valami idi-
óta kirakodó vásár lehetett,
mutatványosokkal, meg ál-
latszelídítõkkel, meg ren-
geteg félrészeg népnemze-
tivel. Ráadásul a katonaság
is ott parádézott, és ezeket
meg végképp jobbnak lát-
tam elkerülni…
A közeli tanya mellett a-
kartam elosonni, feltûnés
nélkül, de valami istenver-
te gyökérdarabba (pont a
trágyarakás mellett) hasra-
estem, úgy hogy még a po-
fám is szaros lett…meg-
néztem mibe akadt bele a
sarum, hát egy darab hosz-
szú vasrúd volt a földbe
nyomva. Valószinû valami

E  GY  SZ   E  R   V  O  L  T
Egyszervolt történet a tények sokoldalúságáról…
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paraszt köthette hozzá ré-
gebben a nyüves kutyáját.
Kíváncsiságból nagy nehe-
zen kihúztam a földbõl, jó
nehéz volt, gondoltam lea-
dom a kalahittyes Rozsdás
Jankónak, aki ószeres,
csak ad tán' érte valamit…
Tovább menve azt látom,
hogy egy irgalmatlan nagy
rusnya állat egy szépruhás
kiscsajt molesztál a bokrok
között…rögtön gondoltam,
hogy ez a jószág biztos el-
szökött a cirkuszosoktól.
Hát azért mindennek van
egy határa, mondok' és a
rozsdás kuyakaróval a pik-

kelyes dögöt hátulról úgy
girincen hajítottam, hogy
menten lefordult a kislány-
ról, azt nem is moccant…
A kiscsaj meg visítva elro-
hant, annyit se mondott
hogy fapapucs!
Én azért utána kiáltottam
hogy:
-szívesen, máskoris, vaze!!
Azután ballagtam tovább…
Kilépve egy tisztásra, pont
oda jutottam ahova nem
akartam vóna'!
Belecsöppentem a nagy vá-
sári sokadalomba.
Na mostmá' mindeggy,
mondom magamban, leg-

egyszerûbb, ha egyenest
átvágok a tisztáson, és el-
tûnök ott szemben a nagy
büfésátor vagy mifene mö-
gött…
Valami komédiások is épp
mûsorozhattak, mert egy
fényesruhás ember koroná-
val a fején ép verset mon-
dott egy bazi nagy széken
ülve…én meg ahogy meg-
indultam, a tömeg szétvált
elõttem…biztos büdös va-
gyok nekik…gondoltam.
Gyorsan el akartam sán-
tikálni a dobogó mellett,
(mert hogy még fájt a lá-
bom) de mikor odaértem,

elbotlottam a rohadt cipõ-
fûzõmben, és ahogy a ku-
tyakaró kiesett a kezem-
bõl, pont rá a maskarás a-
ranypapucsára!… Az meg
rögtön felkapta és vigyo-
rogva a feje fölé emel-
te…azt kiabálva:
- itt a gyõztes!…éljen a
gyõztes!…Háromszoros
hurrá az ismeretlen lovag-
nak!!!
- A mókamiki anyád!-
gondoltam, …mit lovago-
zol itt nekem?.. inkább ad-
nád vissza a botomat, oszt
jónapot!

B.T.

Az utóbbi években történt súlyos és sajnálatos balesetek, és
más, a helytelen ebtartásra utaló történések miatt, szükséges-
nek látjuk, hogy a törvények és rendeletek idevonatkozó részeit
az alábbiakban kivonatosan ismertessük.
Szatymaz Község Képviselõtestületének
7/1996. (IV.25.) KT. számú rendelete
Ebtartási szabályok
2.§

(1) A tulajdonos köteles a három hónapos kort elért ebet veszettség elle-
ni védõoltásban részesítés miatt a hatósági állatorvosnak bemutatni.

(2) A három hónaposnál idõsebb ebet évente egyszer, külön értesítésben
közölt napon az állatorvosnak be kell mutatni, aki köteles:

a) a bemutatott ebet megvizsgálni és veszettség elleni védõoltásban ré-
szesíteni,

b) az oltás megtörténtét, valamint az eb fertõzõ betegségtõl való men-
tességét igazolni, illetve a beoltott ebeket bilétával ellátni.

(3) A tulajdonos külön jogszabályban megállapított díjat köteles fizetni
a védõoltásért.

3.§
(1) Belterületen, önálló családi lakóházban lakásonként 2 db házõrzõ eb

tartható.
(2) Ebet szabadon csak zárt udvarban, közös tulajdonú, illetve közös

használatú ingatlan esetében valamennyi érdekelt beleegyezésével
lehet tartani. Az eb szabadon tartását a kapura, illetve a bejárati
ajtóra szerelt táblával jelezni kell. 

(3) Ebet a község területén felügyelet nélkül hagyni, utcára kiengedni,
póráz, szájkosár nélkül vezetni tilos. 

4.§
Az ebtulajdonos, vagy az eb felügyeletével megbízott más személy gon-
doskodni köteles arról, hogy a gyalogjárdát, nyilvános parkot, a lakóház
közös használatú területét az eb ne szennyezze. Az eb által e területen
okozott szennyezõdés azonnali eltávolításáról az ebtulajdonos, illetve az
eb felügyeletével megbízott személy köteles gondoskodni.

5.§
(1) A község területén harci ebet tartani tilos.
(2) Harapós, vagy támadó természetû ebet a nap minden szakában csak

kiszabadulását, illetve elszabadulását biztonságosan megakadályozó
módon szabad tartani. 

7.§
Az ebtulajdonos köteles az ebet úgy tartani, hogy az eb:
a) a házban, vagy annak szomszédságában lakó nyugalmát ne zavarja,

anyagi kárt ne okozzon;
b) testi épséget és egészséget ne veszélyeztessen.

Állatvédelmi szabályok,Vegyes rendelkezések
9.§

(1) Szabálysértést követ el és 10 ezer forint pénzbírsággal sújtható az,
aki:

a) az eb bemutatására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget
(2.§);

b) az ebnek a közterületen való vezetésére vonatkozó elõírásokat
(póráz, szájkosár) és a bekerítetlen telken való tartás elõírásait
megszegi (3.§ és 4.§);

c) az ebtartásra vonatkozó (5.§, 6.§ és 7.§), valamint az állatvédelmi
szabályokat (8.§) megszegi.

Veszélyeztetés kutyával
3. § (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát

a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, illetõ-
leg kóborolni hagyja,

b) természeti vagy védett természeti területen, illetõleg vadászterületen
- a vadászkutya kivételével - póráz nélkül elengedi vagy kóborolni
hagyja,

c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön - vak-
vezetõ, illetve mozgáskorlátozottakat segítõ kutya kivételével - szál-
lítja,

d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdõ területére vagy játszótérre -
vakvezetõ, illetve mozgáskorlátozottakat segítõ kutya kivételével -
beenged, illetõleg bevisz,

e) aki harapós kutyáját nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a
ház (lakás) bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelõ figyel-
meztetõ táblát,

harmincezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.
(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott magatartással másnak nyolc

napon belül gyógyuló sérülését okozza,
ötvenezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a helyi önkor-

mányzat képviselõ-testülete hivatalának erre felhatalmazott ügyinté-
zõje, a közterület-felügyelõ, a fõvárosi és megyei kormányhivatal
népegészségügyi szakigazgatási szerve, vagy kistérségi népegészség-
ügyi intézete erre felhatalmazott ügyintézõje, valamint a természeti
és védett természeti területen természetvédelmi õr, helyi jelentõségû
védett természeti területen az önkormányzati természetvédelmi õr
helyszíni bírságot szabhat ki.

A Napsugár íze családi napközi és játszóház
Tel.: 70/380-4828, E-mail: csana@anapsugarize.hu
Sándorfalva, Dózsa Gy. u. 25., júniustól Ady E. u. 18.

Családi napközinkben 1-6 éves korú gyermekek számára teljes ellátását
vagy alkalmi felügyeletét biztosítjuk állami támogatással, folyamatos

beiratkozási lehetõséggel!
Nyáron is számíthat ránk: júniustól augusztusig tematikus táborokat

szervezünk szakképzett pedagógusokkal, kedvezõ árakkal és idõbeosztással -
kérje ajánlatunkat!

Elõnyeink: korosztályos bontás 1-3, 3-6 és 6-10 évesig, kis létszámú cso-
portok, teljes körû ellátás, rugalmas nyitva tartás, szakszerû felügyelet.

Figyelem! Május végén költözünk:
JÚNIUSTÓL  SÁNDORFALVÁN, ÚJ HELYEN, 

az ADY E. u. 18. szám alatt várunk mindenkit!
Nyitva tartás: hétfõ-péntek igény szerint, júniustól vasárnap délelõtt is!

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK
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SPORT

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

Mûkõ sírkeretek
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

SZAFT Kupa
2011. május 1-jén került
megrendezésre a Szatyma-
zi Majális programpont-
jaként a SZAFT Kupa kis-
pályás foci bajnokság. A
rendezvénynek a Szatyma-
zi Sportpálya adott ott-
hont, ahol három "kispá-
lyán" zajlottak a mérkõ-
zések.

Vasárnap 8.00-tól lehetett
nevezni a 9.00 órától kez-
dõdõ mérkõzésekre melye-
ket csak egy kis csúszással

tudtuk elkezdeni.
16 csapat jelezte részvételi
szándékát a nevezés alkal-
mával, ez még a szervezõ-
ket is meglepte, hiszen
már reggel látható volt,
hogy nem lesz "fényes" i-
dõnk. 
A mérkõzések három cso-
portban folytak. A mecs-
csekre kemény küzdelmek,
igazi kiélezett csaták, pár-
harcok voltak jellemzõek.
Izgalmas mérkõzéseket lát-
hatott aki nem félt az el-
ázástól.

A szakadó esõben zajló
közel hat órás versengés
nyomán a következõ ered-
mény született: harmadik
helyen a Steffl, második
helyen a Rupesky csapat
végzett. A dobogó csúcsá-
ra pedig a Veteránok csa-
pata állhatott fel immáron
harmadik alkalommal.
Csak gratulálni tudunk
minden résztvevõ csapat-
nak a kitartásért, és a lel-
kes hozzáállásért.
Ez a nap ismét megmutat-
ta a sport programok, il-
letve sportolási lehetõsé-

gek iránt mutatkozó érdek-
lõdést, ugyanis a résztve-
võk számát tekintve is si-
keresnek mondható ez ren-
dezvény.

Köszönetet mondunk min-
denkinek, akik eljöttek
rendezvényünkre: a bene-
vezett csapatok tagjainak,
a közönségnek, s végül de
nem utolsó sorban Polgár
Attilának szervezésben, s a
lebonyolításban való segít-
ségéért, Marosvölgyi Laci-
nak a hangosításért!

Remek eredményekkel és
nagyszerû teljesítménnyel
rukkoltak ki fiataljaink áp-
rilis elsõ hétvégéjén Sikló-
son, a junior korcsoportú
cselgáncsozók országos
bajnokságán. A Szatymazi
SE négy fõvel vett részt a
viadalon. A juniorok -Kó-
nya Viktória, Veszelovszki
Kevin, Miklós Balogh Á-
dám - mellett a még elsõ
éves ifjúsági korcsoportos
Kovács Ákos is próbára
tette tudását a Tenkes ka-
pitánya városában. A né-
pes mezõnyöket felvonul-
tató versenyen mindnyájan
remekül szerepeltek, Kó-
nya, Miklós Balogh és Ve-
szelovszki egyaránt a do-
bogó harmadik fokára áll-
hatott, míg Kovács az idõ-
sebbek között harcos ver-
senyzéssel az ötödik helyet
szerezte meg. Külön ki
kell emelni Veszelovszki
Kevin teljesítményét, aki
több válogatott vetélytársát
is legyõzve szerezte meg a
73 kg-os súlycsoport

bronzérmét. Az csak a
verseny után derült ki,
hogy az egyik mérkõzésén
eltört a bal csuklója, és így
küzdve végig a versenyt
végzett a harmadik helyen.
A sérült testrészt azóta
már meg is mûtötték, in-
nen is jobbulást kívánunk
neki!
Egy héttel késõbb a hagyo-
mányos Domaszék Kupán
vettek részt fiataljaink, a-
hol az öt ország verseny-
zõit felvonultató mezõny-
ben remekül megállták a
helyüket. Gábor Ádám a
saját korcsoportján /serdü-
lõ/ túl az eggyel idõseb-
bek, az ifjúságiak között
sem talált legyõzõre, eb-
ben a korosztályban Nyi-
ma Tibor is az elsõ helyen
végzett súlycsoportjában.
Második helyezett lett Ko-
pasz Fanni, Kovács Ba-
lázs, Lénárt Benedek és
Kónya Nikolett, míg Nagy
László nyakába szépen
csillogó bronzérem került.
Húsvét hétvégéjén sem pi-

hentek versenyzõink. Ko-
vács Ákos a magyar ifjúsá-
gi válogatott tagjakén a
csehországi Teplicében
vett rész Európa Kupa vi-
adalon és az azt követõ ed-
zõtáborban. A 28 ország
részvételével megrendezett
versenyen - amely a brazil
és a kazah válogatott rész-
vételének köszönhetõen
kissé túlnõtte az Európa
Kupa elnevezést - az 55 ki-
logrammosok 64 fõs me-
zõnyében 1 gyõzelemmel
és két vereséggel végül he-
lyezetlenül zárt, de elsõ é-
ves versenyzõként nem
vallott szégyent az igen e-
rõs nemzetközi mezõny-
ben.
Április 30-án Kecskeméten
került megrendezésre a
Szentkirályi Ásványvíz
Kupa elnevezésû utánpót-
lás verseny, ami az elõze-
tes várakozást jóval meg-
haladó, több, mint 400 fõs
induló létszámot hozott.
Az éjszakába nyúló ver-
sengésben ifjú judosaink

közül Kopasz Fanni és
Bence, valamint Kónya
Nikolett és Balogh Sára
egyaránt elsõ, Nagy Kitti
második, Lénárt Benedek
harmadik, Molnár Bálint
negyedik, Guba Levente
pedig ötödik helyezett lett.
Másnap - május elsején -
Kónya Viktória a magyar
junior válogatottal az o-
laszországi Lignanoban
szerepelt Európa Kupa vi-
adalon, ahol egy szlovén
lány legyõzése után egy
taktikai fegyelmezetlenség
következtében vereséget
szenvedett spanyol ellen-
felétõl, aki nem tudta õt a
vigaszágra továbbvinni,
így Viki sajnos kiesett.
Egy hónap múlva azonban
lesz javítási lehetõsége,
hiszen a válogatottal az a-
usztriai Leibnitzben fog
szerepelni egy, az olasz-
országihoz hasonló Európa
Kupán.

Edzõ: Kovács Szabolcs

ÉRMEK A JUNIOR ORSZÁGOS BAJNOKSÁGRÓL!

Kiváló minõségû
Angol használt-
ruha kapható!
-pólók,
-rövid térdnadrágok,
-szoknyák: 400 ft.-tól
stb.

Petõfi u. 3. 
/fodrászüzlet/

KÚTFÚRÁS
Megbízható, gyors, 

pontos!
Kormos Imre

Szatymaz, Arany J. u. 11.

Tel.:
06/20/9477-140

Pillangó Szalon
Kéz- és lábápolás,

mûköröm építés, hen-
nafestés

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

Szatymaz, Dózsa Gy. u. 49.
Szolgáltatóház

NÉGY ÉVSZAK TURI-BUTIK
Ú J R A   M E G N Y Í L T

Különleges választék, egyedi darabok, övek,
táskák, lakberendezési apróságok.

-KULTURKA-
ARANY JÁNOS UTCA 11

Nyitva: minden nap délután 3-tól Szo., vas. egész nap.
Szeretettel várom a "turi mániásokat" Kormosné Marika.

Üvegezés
Szilágyi László

Szatymaz, 
Dózsa Gy. u. 13.

06-20-447-7779
Biztosító felé számlát adok!
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Orvosok rendelése:
Dr. Lengyel Dezsõ
(telefon: 283-130) 
Hétköznap: 800- 1100.
Szatymaz, Kossuth u. 6.
Egészségház: 
Szatymaz, Ady E. u. 32
Dr. Lengyel Andrea
(telefon: 283-101/13) 
Hétköznap: 800-1100. 
Csak rendelési idõben
hívható mobil telefon: 
06-20-214-15-45
Gyermekorvos rendelése:
Dr. Szilágyi Katalin
(tel. rendelési idõ alatt: 
283-101/14) 
H, K, Cs, P: 800-1100,
Szerda:800-1000. 
Mobil: 06-20/941-07-24. 

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:
Május
07-08. Dr. Huszár Péter
06-30-487-4030
14-15. Dr. Kunstár Pál
06-30-488-0267
21-22. Dr. Huszár Péter
06-30-487-4030
28-29. Dr. Sikter András
06-20-963-4208
Június
4-5. Dr. Martinek Vilmos
06-30-9451-386
11-12-13. Dr. Sipos Attila
06-30-487-8382

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: június 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

Peleskei Bálint 
Kossuth u. 26.
Kónya Józsefné 
Hámán K. 68.

Deák Mercedesz Melinda
IV. körzet 360.
Sulik Sándorné 
Rákóczi u. 26.
Gémes Antal 
Rózsa u. 15.
Paragi József 

III. körzet 133.

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 címre, 
vagy személyesen hozzák el a szerkesztõségbe.

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

Idén is sikeres volt az óvoda virágosítási programja.

A majálison Andris fáradhatatlanul kocsiztatta a jelentkezõket


