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Helytörténet

Egy szokatlanul igényes és
színvonalas, magyar- angol
nyelven megírt, sok-sok kép-
pel gazdagon ellátott színes
könyv jelent meg Szegeden
május 5-én, Giorgio Vasari-
ról /1511-1574/. A könyv a
mûvész által készített, és Sze-
geden napjainkban felfede-
zett, s most már leírhatjuk,
hogy hirtelen világhírûvé vált
alkotásáról számol be, még-
pedig az olasz festõ születé-
sének 500. évfordulója alkal-
mából. A Móra Ferenc Mú-
zeum gondozásában és Heu-
mann Erzsébet anyagi áldo-
zatvállalásával  kiadott mû az
intézmény falán látható hatal-
mas /157 cm átmérõjû/ ton-
dóval, vagyis egy falra füg-
geszthetõ kerek kép történe-
tével foglalkozik Ezen a ha-
talmas, kör alakú faliképen a
Giorgio Vasari által festett
"Angyali üdvözlet" látható. A
festmény múltjának felderíté-
se és a több mint 400 éves
kép eredeti formába való 
visszaállítása izgalmas és
csaknem emberfeletti munkát
rótt a nem kevés vele fog-
lalkozó szakember és mûvész
vállára. Errõl a két hatalmas
feladatról, a mûvészeket és
tudósokat egyaránt megmoz-
gató és sikeresen elvégzett

munkáról számol be, ez a ké-
pekkel is gazdagon ellátott dí-
szes könyv.
Az  "Angyali üdvözlet" 1925-
ben került a szegedi múzeum
birtokába. A Móra Ferenc ál-
tal átvett kép évekig, miden
különösebb figyelem nélkül,
ott függött valamelyik iroda
falán, míg utol nem érte a
múzeumi tárgyak elkerülhe-
tetlen élete: a raktárba tért
társaihoz pihenni. A múze-
umba került kép azonban jó
nyolcvan év után, elindult vi-
lághódító útjára. 2007 nya-
rán, amikor a múzeumok a
következõ évben megrende-
zésre kerülõ "bibliai témájú"
tárlatra készülõdtek, elõvették
és leporolták az igen megvi-
selt állapotban lévõ Angyali
üdvözletet is. A hat nyárfa-
deszkából összeállított táblára
festett kép megrepedezett, a
falapok meghajlottak, a fest-
ményre kent lakkréteg már
kellõen megfeketedett ahhoz,
hogy a kép szépségét teljesen
elfedje. Így azután nem cso-
da, hogy ezt a nagy képet e-
gyenesen a Szépmûvészeti
Múzeumba vitték restaurálás-
ra. A hatalmas feladat ott is
gyakran emberfelettinek lát-
szott és hónapokig eltartott. A

restaurálás alatt lévõ képnek
azonban mind több váratlan,
majd késõbb tudatos megtek-
intõje akadt, akik egyre-más-
ra, néha egymástól teljesen
függetlenül, Giorgio Vasari
nevét kezdték emlegetni. A
festõ személyére vonatkozó
megdönthetetlen bizonyítéko-
kat azonban Waldman pro-
fesszor szolgáltatta Ameriká-
ból, aki múzeumának gyûjte-
ményébõl elhozott egy 13
centiméteres rajzocska máso-
latát, ami nem volt más, mint
az Angyali üdvözlet vázlata.
A kép és a vázlat együvé tar-
tozása tovább már nem lehe-
tett kérdéses. A professzor a-
zonban elhozta a Giorgio Va-
sari által vezetett számadás-
könyv azon részét is, amiben
a mûvész lejegyezte a kép
megfestésének pontos idejét, ,
a megrendelõ személyét, va-
lamint a kép rendeltetési he-
lyét. Ami szerint a tondót, a
falra erõsíthetõ kerek képet,
Vasari és tanítványa az 1571-
es év elsõ félévében festette
meg V. Pius pápa megrende-
lésére, a Vatikánban lévõ
Szent Mihály magánkápolna
számára. A kápolna termének
felsõ négy sarkába egy-egy
kép készült, amiket azután a
19. század derekán lecserél-
tek. Érdekes, hogy az utókor-
nak a négy kép közül csak ez
az egyetlen, az Angyali üd-
vözlet maradt meg, ami azu-
tán kalandos utat bejárva ért
Budapestre, és amit Enyedi
Lukács 1896-ban megvásá-
rolt.
A képet tulajdonlókat és ado-
mányozókat igen szoros szá-
lak fûzték a korabeli Szaty-
mazhoz. Amikor az 1700-as
évek vége felé kijelölték a
Szatymazon is átfutó Pestnek
haladó Posta utat, megkezd-
ték annak két oldalán a földek
parcellázását és potom
pénzért eladását. Az igazi
haszon nem a földek érté-
kesítésbõl folyt be a város
kasszájába, hanem az utá-
na fizetendõ adóból. A te-
rület földarabolását végzõ
városi fõmérnök Vedres
István, a Fölsõvárosi Fe-
keteföldeket elhagyva, a
kijelölt út keleti oldalán
lévõ elsõ parcellát maga
vette meg. Oda építtette a
ma is látható volt postako-
csi állomást. A lapos, vi-
zenyõs legelõn marhái és
lovai legeltek, az úthoz
közelebb esõ homokos

területen gyümölcsfák  telepí-
tésével próbálkozott. /Írt is
róla/ Vele szemben, az út má-
sik oldalán lévõ, a mai Szaty-
maz felé esõ földdarabot a
Zsótérok vették birtokukba,
mégpedig Zsótér Ferenc
/1752-1831/ szegedi hajótu-
lajdonos, azzal a céllal, hogy
az itt legeltetett ménesében
neveljék fel a hajók vontatá-
sához szükséges igás lovakat.
Kezdetben az úttól nem mesz-
szire, a ménesnek egy ideig-
lenes cserényt állíttatott. Zsó-
tér Ferenc hét gyermeke kö-
zül csak öt élte meg a felnõtt-
kort, /2 fiú, 3 leány/. A fiúk
közül az idõsebb János /1788-
1861/ lépett az apja helyébe,
és õ üzemeltette tovább a
meglévõ hajókat, a szegedi
Tisza partján lévõ fûrésztele-
pet, a hajóépítõket, a raktára-
kat. A szatymazi ménesnek
megépíttette az istállókat, bel-
jebb egy nagyobb tanyát. /A-
mi ma is látható többszörösen
és teljesen átalakítva./  
Zsótér Jánosnak 12 gyermeke
született, amibõl csak 6 élte
meg a felnõttkort. A második
feleségétõl, Feró Teréziától
elsõnek született Andor
/1824-1906./ fia  veszi át tõle
a gazdaságot. Zsótér Andor
Szeged város életében nagy
szerepet játszott, különösen
azután, hogy 1846-ban elvet-
te Vékes Franciskát, az igen
módos Vékes Ferenc városi
tanácsnok, fõszámvevõ egyet-
len gyermekét. Vékes Fran-
ciska kitûnõ nevelésben ré-
szesült, ennek hatására mûvé-
szetszeretõ, mûvészetpártoló
és támogató, vendégszeretõ
volt, amit annak ellenére,
hogy 14 gyermeke született,
egész életében megtartott, sõt
utódjaiba is átplántált. Asz-
talánál a kor kiváló mûvészei
és írói gyakori vendégek vol-

Egy díszes könyv megjelenéséhez
"… A gyönyörû Angyali üdvözletet egykoron 26 éven át
tulajdonló családom, a Zsótérok emlékére és a nagy re-
neszánsz mûvész, Giorgio Vasari születésének 500. év-
fordulója alkalmából legyen ez a könyv- a szegedi Móra
Ferenc Múzeum tudományos munkatársainak szerkeszté-
sében- életem legnagyobb ajándéka a mûvészet és a tu-
domány oltárán az utókor számára."

(Heumann Erzsébet- Wiesbaden)
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Önkormányzati közlemények

tak. Híres volt a ritkaságok-
ban is bõvelkedõ könyvtára és
festmény gyûjteménye.
Zsótér Andor a Szatymazon
lévõ gazdasági központja mel-
lé felépítteti a "virágos" ta-
nyát, vendégfogadásra. Épít
egy díszeset az állomás közel-
ségébe is. Az 1860-as évek-
ben szõlõtelepítésbe kezd a
homokon. Szatymazra gyak-
ran kilátogat, és olyankor ha
egyedül jött, a tanya udvará-
ban lévõ diófához egy fel-
nyergelt ló volt számára min-
dig kikötve, hogy a birtokot
körüllovagolja. Hogy a kora-
beli hírességek közül kik és
hányszor fordultak meg a
szatymazi birtokon, aligha le-
het itt most elsorolni. Talán
az egy Mikszáthról tegyünk
említést, aki majdnem be is
nõsült a családba. Még arról
kell írni, hogy Zsótér Jánost a
király 1892-ben nemesi rang-
ra emeli "szatymazi" elõnév-
vel. A kapott címert itt bemu-
tatjuk. Õ adta a szatymazi ká-

polna felépítéséhez a telket.
Zsótér Andor és Vékes Fran-
ciska harmadikként született
gyermeke, Ilona /1852-1922/,
az 1869-es évben ment férj-
hez Enyedi /Eisestadter/ Lu-
kácshoz /1845-1906/, aki e-
lõtte kereskedõi kiképzést Bu-
dapesten, Schnepfenthalban
és Bécsben kapott. A keres-
kedelmi pálya /amire a szülei
is ösztökélték/ nem kötötte le
Enyedi Lukácsot, Pestre köl-
tözött feleségével, és ott kü-
lönbözõ közgazdasági tanul-
mányokat végzett, külföldi u-
tazásokat tett, majd a tapasz-
taltakról írogatott, illetve gaz-
dasági szakkönyveket fordí-
tott. 1878-ban visszatértek
Szegedre, ahol a Szegedi
Naplót megalapítja, elindítja,
/Ide veszi fel Mikszáth Kál-
mánt is./ amit azután 10 éven
keresztül szerkeszt. Majd újra
a fõváros következik, 1890-
ben pénzügyminiszteri osz-
tálytanácsos, 1893-ban mi-
niszteri tanácsos lett, végül

1895-tõl az Agrár Bank el-
nöke. A Szatymazon épített
családi nyaraló még megvan.
Enyedi Lukácsnak és felesé-
gének, szatymazi Zsótér Ilo-
nának budai házában többek
között egy több mint 100 da-
rabból álló régi itáliai festõk-
tõl származó képgyûjtemény
halmozódott fel. /Most az an-
tik szobrokról és a késõbb
könnyen eladható rengeteg e-
gyéb festményrõl ne is be-
széljünk/ Ezek között volt ta-
lálható a címlapon is látható
és ma már milliárdokat érõ
Angyali üdvözlet is. Az E-
nyedi Lukács és a felesége ál-
tal készített elsõ végrendelet,
ami a gyermekek /4/ elhunyta
után íródott, a régi festmé-
nyek gyûjteményét a szegedi
Múzeumra hagyományozta.
Ez azonban nem teljesen va-
lósult meg. A férjét l8 évvel
túlélõ Zsótér Ilona késõbb ta-
lán szóban, az általa is nagy
becsben tartott rendkívül érté-
kes gyûjteményt a Nemzeti

Múzeumnak ígérte. A szaty-
maziak jól ismerték és em-
legették "Ilka nénit", aki utol-
só éveinek nyarait itt töltötte
a régi Zsótér-házban sógor-
nõjénél, Zsótér Dezsõ özve-
gyénél, a szatymaziak által
csak "nagyasszonynak" hívott
Temesvári Ilonánál. Amikor
szatymazi Zsótér Ilona is el-
távozott az élõk sorából, a ré-
gi képekbõl álló gyûjtemény
nagyobb részét a Nemzeti
Múzeum megmentette, és ab-
ból kapott késõbb Móra Fe-
renc 3 darabot, közöttük volt
a Giorgio Vasari által festett
Angyali üdvözlet is. A kép
felújított formában, eredeti
pompájában ott látható a mú-
zeum falán. Ha a címlapon lé-
võ másolatot megtekintjük,
vagy a múzeumban lévõ ere-
detit megnézzük, közben gon-
doljunk arra is, hogy a régi
szatymaziak sok jót  köszön-
hettek a hajdan itt élt Zsó-
téroknak.

Pálmai József

Tisztelt Lakosok!
A Falunapok rendezvénysorozatának keretében 2011
évben ismét sor kerül a "Szatymaz Községért" kitüntetõ
cím és a Díszpolgári cím adományozására.
Szatymaz Községért kitüntetõ címet az alábbi
területeken adományozhat a képviselõ testület:
1. oktatás és kultúra,
2. sport és egészségfejlesztés,
3. közszolgálat,
4. településfejlesztés és környezetvédelem,
5. közélet.
A cím odaítélésének feltétele, hogy az arra jogosult
tartósan kiemelkedõ munkát végezzen a szakterületén.
A fenti területeken végzett munkáért egy évben legfel-
jebb három személy részesülhet ebben a kitüntetésben. 

Díszpolgári címet egy évben csak egy személy kaphat,
de a két cím adományozásának feltételei megegyeznek:
- bárki tehet javaslatot,
- a polgármesternek kell írásban benyújtani a jelölést,
- a képviselõk egynegyedének, gyakorlatilag két fõnek
az egyetértése kell a jelöléshez,
- a képviselõ-testület dönt az adományozásról,
- az átadásra ünnepélyes keretek között a Falunapon
kerül sor.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy 2011. június15-ig
nyújtsák be javaslataikat a Szatymaz Községért kitün-
tetõ címre, és a Díszpolgári címre a polgármesteri
hivatalba.
Szatymaz Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete

FELHÍVÁS

Tisztelt Lakosok!

Felhívjuk figyelmüket,
hogy az élelmiszerláncról
és hatósági felügyeletérõl
szóló 2008. évi XLVI.
törvény 17.§ (4) bekezdése
alapján a "földhasználó kö-

teles az adott év június 30.
napjáig az ingatlanon a
parlagfû virágbimbójának
kialakulását megakadá-
lyozni, és ezt követõen ezt
az állapotot a vegetációs
idõszak végéig folyamato-
san fenntartani." Kifejezet-
ten felhívjuk figyelmüket
arra, hogy a hatósági in-
tézkedéshez sem a parlag-
fû virágzása, sem a virág-
bimbójának kialakulása
nem szükséges.
A parlagfû elleni védeke-
zés alapvetõen a föld-
használó kötelezettsége. A
hatóság feladata ezért csak
a közérdekû védekezés el-
rendelésére terjed ki, va-
lamint a szankciók alkal-

mazására. 
A kötelezettség teljesítését
helyszíni ellenõrzések so-
rán vizsgáljuk. A helyszíni
ellenõrzést hivatalból vagy
bejelentés alapján külterü-
leten a földhivatal, belte-
rületen a jegyzõ végzi. A
helyszíni ellenõrzésrõl a
földhasználót elõzetesen
értesíteni nem kell.
Kérjük, hogy az allergiás
megbetegedések valamint
a hátrányos jogkövetkez-
mények elkerülése érdeké-
ben parlagfû-mentesítési
kötelezettségének minden-
ki június 30. napjáig te-
gyen eleget.

Tisztelt Lakosok!

Örömmel tájékoztatjuk Ö-
nöket, hogy Önkormány-
zatunk a "Közfoglalkozta-
tás-szervezõk foglalkozta-
tásának támogatása" címû
pályázati felhívás kereté-
ben (KSZM/11221 -2011)
849.630 Ft vissza nem
térítendõ támogatást nyert.
2011. április 1. napjától
egy fõ közfoglalkoztatás-
szervezõt alkalmaz. A 
program megvalósulását az
Országos Foglalkoztatási
Közalapítvány támogatja.
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Végéhez közeledik a szaty-
mazi csapadék és belvíz el-
vezetõ beruházás elsõ üte-
me, ami tavaly õsszel,
pontosabban 2010 11. hó
3-án kezdõdött. Jelenleg az
utómunkálatok folynak,
melynek keretében az ak-
nafedlapok kialakításával,
a környezet takarításával,
valamint geodéziai felmé-
résekkel kapcsolatban van-
nak még teendõk. 
Szatymaz Község Önkor-
mányzata ezt a fejlesztést a
DAOP-5.2.1/A-09-2009-
0012. "Szatymaz belterü-
leti csapadék-és belvízel-
vezetés I. ütem" keretében
valósította meg. 
A projekt az Európai U-
nió, és a Magyar Állam ál-
tal nyújtott támogatás ösz-
szege 71.738.964 Ft. A
projekt összköltsége
79.709.960 Ft.
A most elkészült csatorna-
rendszer a község belte-
rületének négy öblözetébõl
kettõt érint, és magában
foglal mind nyitott, beton
csatornaelemekkel bélelt
árkokat, mind zárt csapa-
dékvíz elvezetõ mûtárgya-
kat. A beruházás kivitele-
zõje a Kisteleki GÁZÉP-
SZERKER Kft. volt. A
projekt teljes megvalósítá-
sával létrejött 2617 fm
nyílt, burkolt és zárt csa-
padékvíz elvezetõ hálózat.
Ennek köszönhetõen a te-
lepülés belterületén mint-
egy, 97,7 l/sec csapadék-
víz elvezetése válik lehetõ-
vé. 
A kivitelezõ munkáját

szinte végig nehezítette az
a körülmény, hogy a téli
és kora tavaszi idõszakban
folyamatosan extrém ma-
gas volt a talajvíz szintje.
A beruházás keretében el-
sõsorban olyan helyszíne-
ken törekedtek a vízelve-
zetés végleges megoldásá-
ra, ahol a belvíz eddig is
nagy problémákat okozott,
vagy ahol a víz elvezeté-
sének egyszerû, nyílt csa-
tornával történõ megoldása
szóba sem jöhetett eddig.

"A szatymazi Kapcsolat
Integrált Szociális Alap-
szolgáltatási Központ aka-
dálymentesítése és bõvíté-
se" címû, DAOP-4.1.3/D-
2f-2009-0008 számú pá-
lyázat
A Szegedi Kistérség Töb-
bcélú Társulása, mint Ked-
vezményezett, támogatást
nyert az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Dél-alföl-
di Operatív Program kere-
tében meghirdetett Szociá-
lis alapszolgáltatások és
gyermekjóléti alapellátá-
sok infrastrukturális fej-
lesztése valamint Közössé-
gi intézmények/terek fej-
lesztése címû pályázati fel-
hívás keretében "A szaty-
mazi Kapcsolat Integrált
Szociális Alapszolgáltatási
Központ akadálymentesíté-
se és bõvítése" címû,
DAOP-4.1.3/D-2f-2009-
0008 számú projektje meg-
valósítására.
A projekt a SZKTT ESZI
Szatymaz, Kossuth u. 11.
szám alatti épületének fel-

újítására, bõvítésére, aka-
dálymentesítésére, tárgyi
feltételeinek javítására irá-
nyul. A fejlesztéssel a je-
lenlegi szolgáltatások szín-
vonalának emelése, az el-
látottak és a dolgozók kö-
rülményeinek javítása a
cél. A fejlesztés kapcsán
informatikai, irodai és ud-
vari eszközök, valamint
egy 8/9 személyes gépjár-
mû beszerzésére kerül sor.
A projekt kivitelezési
munkálatai 2011. május 2-
án fejezõdtek be. A hasz-
nálatbavételi engedély ké-
relmet a napokban adjuk
be. Utána következik a
mûködési engedélyek be-
szerzése.
Az informatikai eszközök,
bútorok, és gépjármûvek
beszerzése folyamatban
van.
A projekt zárás tervezett
idõpontja: 2011. szeptem-
ber 15.
Az Európai Unió és a
Magyar Állam által nyúj-
tott támogatás összege 55
410 793 Ft. 

"SZKTT Humán Szolgál-
tató Központ hálózatának
bõvítése - új bölcsõde épí-
tése Szatymazon" címû,
DAOP-4.1.3/B-09-2009-
0010 számú pályázat
A Szegedi Kistérség Több-
célú Társulása, mint Ked-
vezményezett, támogatást
nyert az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Dél-alföl-
di Operatív Program ke-
retében a "SZKTT Humán
Szolgáltató Központ háló-

zatának bõvítése - új böl-
csõde építése Szatymazon"
címû, DAOP-4.1.3/B-09-
2009-0010 számú projektje
megvalósítására.  
Jelen projekt célja bölcsõ-
dei alapellátáshoz való
hozzáférés megteremtése
új, 20 férõhelyes bölcsõde
építésével és a mûködés-
hez szükséges tárgyi esz-
közök teljes körû biztosí-
tásával Szatymaz Község
területén, valamint a tele-
pülésen élõ hátrányos
helyzetû nõk munkaerõpi-
acra való re-integrációjá-
nak elõsegítése, és a tele-
pülésen élõ 0-3 éves gyer-
mekek testi-lelki fejlõdésé-
nek biztosítása.
A projekt kereteiben
Szatymazon új 20 férõhe-
lyes, 471 m2 akadálymen-
tesített bölcsõde épül meg.
Emellett 1.249 m2-es ját-
szóudvar kiépítése vala-
mint az ellátáshoz szüksé-
ges eszközök és berende-
zések beszerzése szerepel
még a pályázatban.
A projekt kivitelezési
munkálatai 2011. május
27-én kezdõdnek és várha-
tóan 2011 végén fejezõd-
nek be.
Az intézmény mûködését az
engedélyek, valamint az
eszközök beszerzését kö-
vetõen várhatóan jövõre
kezdheti meg. A projekt le-
zárásának határideje a ter-
vek szerint 2012. május 1.
Az Európai Unió és a
Magyar Állam által nyúj-
tott támogatás összege 147
686 508 Ft.

Beszámoló a  Szatymaz község területén folyó beruházások pillanatnyi állásáról

Szatymazi Óvoda
Az 1/2010.(I.19.) ÖM rendelet  "A bölcsõdék és a
közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez,
valamint közösségi buszok beszerzéséhez kapcsolódó,
központosított elõirányzatból származó támogatás igény-
bevételének részletes feltételeirõl" alapján a Szatymazi

Óvoda átalakítására és bõvítésére pályázatot nyújtott be
a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása.
A fejlesztésre a Támogatási Szerzõdés szerint 17 950
000 Ft-ot nyertünk.
A beruházás befejezési határideje: 2011. június 30.

HELYREIGAZÍTÁS 
A múlt havi számunkban helytelenül jelent meg a Szatymazért Alapítvány közleményében a Polgárõr Egyesület
számára 2011. évben adományozott pályázati összeg felhasználásáról szóló tájékoztató.

Helyesen:
A Polgárõr Egyesület nem gépkocsi használatra és üzemanyag beszerzésre, hanem idõskorú, segítségre szoruló
emberek használatában lévõ segélyhívó rendszer díjának költségeire kapott 50.000 Ft összegû támogatást.
Az elírásért szíves elnézésüket kérjük. 
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Danko Pista Mûvelõdési Ház és Könyvtár

július 16. s z o m b a t
800 Játékos vetélkedõ fogatosok részére

(Helyszín: víztorony melletti tér) 
1000 Õszibarack Fesztivál és Falunapok ünnepé-

lyes megnyitója
1030 Szakmai fórum 
1230-1330 "Szatymaz legnagyobb barackja" verseny,

fûszerpaprika verseny, borverseny ered-
ményhirdetése (a bírálat elõzõ nap történik).

1300 Fogatos felvonulás
1330 Jó ebédhez szól a nóta
1500 Oklevelek átadása
1530 Kulturális mûsor
1630 Kangoo és Zumba bemutató
1700- Operett, musical mûsor
1815 Nagy paródia show Éles István és Bach Szilvia
1930- Wolf Kati
2015 Két Zsivány (mulatós zene)
2130- Utcabál a Travel Trio zenekarral
2200 Tûzijáték

Július 17. v a s á r n a p
830 Ünnepi szentmise
900 Palacsinta party
900 Lovas kocsikázás
1000 Zenés gyermekmûsor
EBÉDSZÜNET
1400 Bûvész mûsor
1500 Hazai Vizeken (helyi csoportok föllépése)
1700 Csepregi Éva
1800 Nosztalgia élõ koncert
Egész nap: ugrálóvárak, csúszdák, kirakodóvásár,

mezõgazdasági- és virág kiállítás, barackvásár,
helyi termékek vására, játékkuckó a Csipet
Csapat Nagycsaládos Egyesülettel, arcfestés,
Tisza-völgyi Bemutatóház kiállítása, és
madáretetõ készítés.

"Tõlünk helyben": helyi termékek vására (szatymazi
termelõk termékei).

A rendezvény helyszíne: általános iskola 
A mûsorbõvítés lehetõségét fenntartjuk!

Õszibarack Fesztivál és Falunapok 2011.

Keressük Szatymaz legnagyobb õszibarackját!!
Az értékelés a barack súlya alapján történik.
Nevezni 2011. július 16-án 10.00-11.00- ig lehet a
helyszínen.

Fûszerpaprika verseny!!
Kézmûves jellegû fûszerpaprikák versenye.
Minták beküldése július 14. 18 óra. (jeligével ellátva).
Bírálat július 15-én, eredményhirdetés 16-án a
Falunapokon.
Helyszín: általános iskola

Felhívás!!

Május hónap az óvodásaink
számára a kirándulásokról,
Sportnapról és a Gyereknap-
ról szólt. Most kegyes volt az
idõjárás, így a Katica és a
Méhecske csoport el tudott
menni piknikezni a játszótér-
re. A sok finomság elfogyasz-
tása után maradt erejük az e-
gész délelõttöt kitöltõ játékra.
Elcsigázva, kellõképpen elfá-
radva tértek vissza az óvodá-
ba. A kisebbeket nem kellett
sokáig bíztatni a pihenésre,
mert az elsõ mese meghallga-
tása után álomba merültek. 
A Süni csoport a Repülõtérre
ment kirándulni, ami nem
csak a látvány miatt, de a
megtett távolság miatt is szép
teljesítmény volt a gyerekek-
tõl. 
A Gyöngyi néni anyukája ál-

tal ledagasztott kalácstésztát a
gyerekek megfonták, majd
kemencében kisütötték, és vé-
gezetül jóízûen elfogyasztot-
ták. Minden gyerek beszáll-
hatott a nagy repülõgépbe és
szétnézhetett a pilótafülkében
is. Sok színes élménnyel let-
tek gazdagabbak a gyerekek.
A Süni és Mókus csoport a
templomba látogatott el, ahol
megnézhették, meghallgathat-
ták és ki is próbálhatták a
templom orgonáját.
A Sportnapunkon nagy örö-
münkre elég sok lelkes szülõ
csatlakozott a csoportokhoz.
Közös bemelegítõ tornával
kezdtük a délelõttöt, majd öt
állomáshelyen kellett végig-
menniük és teljesíteniük a fe-
ladatokat a gyerekeknek.
Min-den állomáson a korcso-

portjuknak megfelelõ ügyes-
ségi feladatokkal kellett meg-
birkózniuk. Minden teljesít-
mény egy-egy matricát ért.
Öröm volt a gyerekek számá-
ra a mozgás és versenyfelada-
tok megoldása.
Ebéd után a kisebbek pihen-
tek, a nagyobbak pedig kresz
táblákkal ellátott akadálypá-
lyán kerékpározhattak végig,
akár többször is. Így alkal-
muk nyílt arra, hogy a helyes
és biztonságos közlekedés
szabályait gyakorolhassák és
elmélyíthessék.
A Gyermeknapunk a hagyo-
mányokhoz híven sok-sok
kézmûves tevékenység lehetõ-
ségével indult. Lehetett "ehe-
tõ" nyakláncot fûzni, homok-
képeket készíteni, katicát,

lepkét színezni, majd röptetni
és szélforgót készíteni, hor-
gászni.
Váltó rendszerben mentek a
csoportok "ugráló várazni".
A kisebbek "labdafürdõzhet-
tek" és a legújabb mûanyag
mászókát és csúszdát is ki-
próbálhatták.
Délelõtt még volt egy dob-
mûvész, aki sok-sok ütõs
hangszer és a gyerekek,
óvónénik bevonásával
össznépi zenekart és zené-
lést szervezett nekünk.
Délután pihenésképpen
arcfestés volt a gyerekek-
nek.
Ügyességi és sportversen-
nyel telt a délután többi ré-
sze. Reméljük minden kis-
gyerek jól érezte magát, és
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ezek az óvodai gyerekna-
pok emlékezetesek marad-
nak számukra.

A Mókus csoport Sándor-
falvára ment a Mozgás-
korlátozottak helyi cso-

portjához, Anyáknapi mû-
sort adni. A résztvevõk,
üdítõvel és pogácsával vi-

szonozták a gyerekek kö-
szöntõ mûsorát.
Képek a 11. oldalon

Nyári "Hagyományõrzõ
Hagyományteremtõk"

tábor a Balatonon
Örömmel értesítjük a köz-
ség lakóit, hogy a Classic
Alapfokú Mûvészetokta-
tási Intézmény, - amely
mûködteti iskolánkban a
mûvészetoktatást - pályá-
zatot nyert a T.Á.M.O.P -
3.2.11 "Hagyományterem-
tõ Hagyományõrzõk" pro-
jektjében.
Ennek segítségével tanuló-
ink számára nyári hagyo-
mányõrzõ tábort szervez-
tünk a Balaton környékére.
A résztvevõk térítésmente-
sen töltik szabadidejüket a
"magyar tenger" partján.
Balatonszárszón 80 fõ - 2
turnusban iskolánk peda-
gógusainak közremûködé-
sével néptáncol, kézmûves
foglalkozásokon vesz
részt, illetve a Balaton
környékének népi kismes-
terségeivel és nevezetessé-
geivel ismerkedik.
Dr. Tóthné Szabó Orso-
lya, Farkas-Csamangó E-
telka, Horváthné Bodor
Margit, Völgyesi-Sándor
Gabriella és Szalma János
- Kocsis Mária mûvészet-
oktatás vezetõ támogatásá-
val gondoskodik arról,
hogy tanulóink tartalmasan
töltsék szabadidejüket.

Az SZKTT Közoktatási
Intézménye Szatymazi

Iskola vezetése

Tanulmányi verseny
történelembõl
Az idén május 11-én ren-
dezték meg a dorozsmai
Orczy iskolában a történe-
lemversenyt. A téma az 5-
6. évfolyam számára II.
Rákóczi Ferenc és az álta-
la vezetett szabadságharc.
Nem is lehetett volna mél-
tóbb megemlékezés a 300
éve történt eseményekrõl.
A komoly felkészülést,
még komolyabb és nehe-
zebb feladatmegoldás kö-
vette. Írásban és szóban is
meg kellett állniuk a
helyüket a csapat tagjai-
nak. A 14 csapat közül a
9. helyen értek célba a "ki-
csik".
A 7-8. osztályosok már

szinte "haza mentek" ezen
a délutánon. Már évek óta
részt vesznek a dorozsmai-
ak által meghirdetett verse-
nyen. Az õ témájuk a
"boldog békeidõk" volt, a-
mi a magyar történelem
kiegyezéstõl az I. világhá-
borúig tartó szakaszát je-
lölte a versenyen. Õk is a-
lapos felkészülés után mér-
hették össze tudásukat Sze-
ged város és Domaszék is-
koláival. Itt is 14 csapat
indult, a mieink a 4. helyet
tudták megszerezni. Gratu-
lálunk mind a két csapat-
nak.
A csapat tagjai: 5.-6. osztály

Balog Antal
Balogh Dzsenifer
Bozsics Bettina

7.-8. osztály
Kálmán Benedek
Mendebaba  Szásá
Szána Szabina

Képzõmûvészeti tagozat
Az iskolánkban mûködõ
Classic mûvészeti iskola
képzõmûvészeti tagozatá-
nak az idén 45 tanulója
volt. A mûvészeti iskola
célja a rajzolni szeretõ
gyerekek ismereteinek to-
vábbi bõvítése, valamint a
felsõ tagozaton a kevés
rajzóra ellensúlyozása és a
tehetséggondozás. A tava-
szi hónapok eddig minden
évben a versenyek jegyé-
ben telt. Az idén diákjaink
több versenyen is eredmé-
nyesen szerepeltek:

Fontos Sándor Napok,
Üllés csendélet kategória:
I.helyezett: Kovács Kitti  6.a

Weöres Sándor Iskola
(Szeged), versillusztrációs
pályázat, 3-4 osztályosok
kategóriájában:
III. helyezett: 

Meszes Zsanett   4.b
Az iskolánk erre a pályá-
zatra több színvonalas és
szép alkotást is beküldött,
amiért különdíjban része-
sültünk.

"Élet az erdõben" címû
pályázat, Kossuth Lajos

Iskola (Szeged):
Alsósok kategóriájában: 
I. helyezett: Veres Ádám  2.a
III. helyezett: 

Lippai Petra  3.b

Felsõsök : I. helyezett:
Balogh Dzsenifer 6.a

II. helyezett: 
Bozsics Bettina   6.a

A szegedi Gedói Általános
Iskola "Varázsecset" cím-
mel csendélet festõ pályá-
zatott hirdetett. Az elõvá-
logató során döntõbe jutott
Kolozsvári Zita (8.b) és
Kovács Kitti (6.a), aki do-
bogós helyezést ért el.

Tanulóink még indultak a
Google 4 Doodle pályáza-
ton (1720 iskola tanulóival
együtt), melynek ered-
ményhirdetése még folya-
matban van.

2011 tavaszi sportered-
mények
Deszki kistérségi kézilab-
da torna
IV. korcsoport Leány
1.hely: Szatymaz: Kelsch
Anna, Kávai Éva, Tóth
Szilvia, Nyári Vivien,
Zsemberi Alexandra,
Zsemberi Dóra, Kolozs-
vári Zita, Kõhegyi Ágnes.
2.hely: Deszk
3.hely: Szeged

IV. korcsoport Fiú
1.hely: Szatymaz: Mende-
baba Szásá, Gábor Ádám,
Pölös Tamás, Kálmán Be-
nedek, Desics Dániel, Ko-
pasz Bence,  Csamangó
Márk
2.hely: Deszk
3.hely: Szeged
4.hely: Szõreg

Körzeti Labdarúgó Di-
ákolimpia Zsombó IV.
korcsoport:

1.hely: Szatymaz: Mende-
baba Szásá, Gábor Ádám,
Pölös Tamás, Kálmán Be-
nedek, Desics Dániel, Ko-
pasz Bence, Nagy Ric-

hárd, Náczi Richárd, Ko-
vács Roland, Kiss Renátó,
Simon Zoltán, Lajos Dá-
vid, Árpási Péter, Farkas
János, Kovács Ákos
2.hely: Zsombó
3.hely: Algyõ
4.hely: Deszk

Megyei Labdarúgó
Diákolimpia elõdöntõ
Szeged IV. korcsoport
1.hely: Madács I. Ált. Isk.
- Szeged
2.hely: Szatymaz: Mende-
baba Szásá, Gábor Ádám,
Pölös Tamás, Kálmán Be-
nedek, Desics Dániel, Ko-
pasz Bence, Nagy Ric-
hárd, Náczi Richárd, Ko-
vács Roland, Kiss Renátó,
Simon Zoltán, Lajos Dá-
vid, Árpási Péter, Farkas
János, Kovács Ákos

Kossuth Kupa Szõreg
(kosárlabda kupa)
1.hely: Szatymaz: Mende-
baba Szásá, Gábor Ádám,
Pölös Tamás, Náczi Ric-
hárd, Kiss Renátó, Csa-
mangó Márk
2.hely: Szõreg 1.
3.hely: Deszk
4.hely: Szõreg 2.

Kistérségi Magasugró
Kupa (Szatymaz)
III. korcsoport - fiú: 
2. hely: Tóth Tibor
III. korcsoport - lány:  
1. hely: Szabó Rita,
3. hely: Lóky Eszter
IV. korcsoport - fiú: 
2. hely: Csamangó Márk,
4. hely: Simon Zoltán,
Náczi Richárd
IV. korcsoport - lány: 
1. hely: Nyári Vivien

Weöres Kupa: (Szeged)
Kosárlabda Torna
1. hely: Szatymaz: Guba
Levente, Todi Péter, Ba-
kos Brigitta, Kovács Kitti,
Tóth Tibor, Szûcs Bence,
Lóky Eszter
2.hely: Szeged
3.hely: Deszk
4.hely: Sándorfalva 
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A Diákolimpia Csongrád
megyei labdarúgó torná-
jának körzeti versenyén a
fiú II. korcsoportban tan-
ulóink ismét bebizonyítot-
ták felkészültségüket. Az
eredményhirdetéskor fel-
állhattak a dobogó 2. foká-
ra, amire nagyon büszkék.
Õket csak Sándorfalva tud-
ta megelõzni, de az erõs-
nek mondható Algyõt ma-
guk mögé tudták utasítani.
Iskolánk csapata: Bárkányi
Ádám, Csúri Milán,
Fórizs Elek, Paragi
László, Szanka Ákos, Tóth
Csaba, Tóth Patrik és
Tóth-Molnár Gellért.
Felkészítõ testnevelõk:
Szalma János és Zsoldi
Ernõ

EGY GYERMEKNAP
MARGÓJÁRA…

A gyereknap
Nagyon jó volt a gyerek-
nap itt Szatymazon. A dél-
elõtt sportversenyek zajlot-
tak, ahol lehetett floor-bal-
lozni, street-ballozni, ko-
sarazni és élõ csocsózni.
Én nem játszottam, de so-
kan igen. Inkább mesét
néztem az emeleten, majd
vattacukrot vettem. Finom
virsli volt a tízórai. Egy é-
nekesnõ dalokat adott elõ
kisebbeknek. Fél egy körül
ebédeltünk bográcsost és
palacsintát, utána eljöttem
haza.

Szunyog Bernadett 4.b

A mi napunk
Rengeteg programot szer-
veztek nekünk: élõ cso-
csót, street-ballt, testfes-
tést, rejtvényeket és még
sok érdekességet.
Nekem a csocsó tetszett
legjobban, amire be is ne-
veztem barátnõimmel. E-
lõször kicsit ügyetlenek
voltunk, de a második kör-
ben nagyon jól játszottunk.
Lehetett venni vattacukrot

és popcornt is. Nagyon
fincsik voltak.
Mindenkinek nagyon tet-
szett ez a nap, szerintem a
tanároknak is.

Pataki Fanni 4.b

Május 27-én az általános
iskolában gyermeknap
volt. Sport- és ügyességi
versenyekkel kezdõdött.
Én a Höhögögörcs csapat-
ba neveztem. (Tudom, ki-
csit furán hangzik.) A te-
sóm és barátai minden
számban nyertek. Legjob-
ban a test-, arc-, hajfestés
tetszett. Látványos volt az
aszfaltrajzverseny is. Ebéd
elõtt lehetett vízibombázni,
ahol bizony jól esett a fel-
frissülés. Az udvaron lo-
vagoltunk. Nagyon jól é-
reztem magam.

Kopasz Fanni 4.b

Élõ csocsó
A gyereknapon ezt játszot-
tuk barátaimmal. 5-en vol-
tunk egy csapatban a de-
rekunknál összekötve egy
felfújható pályán. Olyan
volt, mintha óriások moz-
gattak volna bennünket.
Lexi, Ricsi, Bálint, Józsi
és én jól mutattunk a szí-
nesre festett hajunkkal.

Bárkányi Ádám 4.b

A gyermeknap krónikája
a felsõsök szemével

Látványos, zenés reggeli
ébresztõ tánc teremtett jó
hangulatot a ragyogó nap-
sütésben május 27-én, pén-
teken 8 órakor az iskola
udvarán. A produkció vé-
gén színes szerpentinek re-
pültek a fák ágaira, a vil-
lanyvezetékekre, - s hullot-
tak alá a szereplõk fejére.
A választható összes prog-
ram egy idõben indult, az
iskola termeiben és az ud-
varon. Sõt ekkor támadtuk
meg az ebédlõt is,ahol min-
denki kapott reggelit.
Ezek után ki-ki ízlése, vér-

mérséklete, érdeklõdése,
mozgásigénye, illetve ké-
nyelmessége szerint foglalta
el magát.
Osztatlan sikert aratott,
(mint elõzõ évben is) az élõ
csocsó. Volt floorball,
streetball, hajfodrászat, test-
festés.
Kreativitásukat kiélhették az
amatõr fodrászok, szenzáci-
ós hajköltemények szület-
tek, - volt, akire alig lehetett
ráismerni.
Nagyszerû alkotások szü-
lettek az aszfalton a Petõfi
utcában.
Lehetett sakkozni, mesét
nézni, ügyességi játékokat
játszani (célbadobás, Rubik
kocka, puzzle, totó), sõt lu-
fit fújni, vízibombázni is.
Kissé késve, de megérke-
zett az elsõsök örömére Á-
goston Anita mûvésznõ is,
aki gyerekdalokat énekelt.
Kicsit csalódottak voltunk,
mert hiába gyûjtöttük ösz-
sze elõre, hogy milyen szá-
mokat szeretnénk hallani,
nekünk egyetlen számot é-
nekelt. Szóval bennünket
nem kényeztetett el!
Lovagolni is lehetett, gya-
korlottak és kevésbé ügye-
sek egyaránt kipróbálhatták,
hogy mire képesek.
Ebédre babgulyás és finom
palacsinta volt, amit Rácz
Laci bácsi a Fakanál klub
segítségével évek óta ha-
gyományosan készít gye-
reknapra. Most is nagy volt
a sikere, volt, aki többször
is sorba állt.
Ja! Nem elhanyagolható,
hogy vattacukor és popcorn
is színesítette a napot, örül-
tünk, hogy lehetett ilyet vá-
sárolni. A hab a tortán a
fagylalt utalvány volt, ame-
lyet a Jégvirág fagylaltozó-
tól kaptunk. Ezt szombaton
és vasárnap lehetett beválta-
ni, s így sokan még az ug-
rálóvárat is kipróbálhattuk
vasárnap a fagyizó mellett.
Végezetül szeretnénk meg-
köszönni minden felnõtt-

nek, aki bármilyen módon
hozzájárult a gyereknapi e-
seményekhez, hogy ilyen
varázslatossá tették szá-
munkra ezt a napot! Kö-
szönjük!!
Az iskola diákönkormány-
zata, nevelõtestülete és di-
ákjai nevében köszönetünket
fejezzük ki a gyermeknapi
rendezvényhez hozzájáru-
lóknak, név szerint: Szaty-
mazért Alapítvány, Bell Ge-
lato Kft., Fakanál klub,
Rácz Laci bácsi, Nacsa Zol-
tán, Kõrösi Renáta, Kõrösi
Henrietta, Nagy Norbert,
Gyõrfi László, Ágoston Ist-
ván, Kovács István, Uni-
bread Kft (Szeged, Bajai út
2-4.), ifj. Csányi András,
Árokszállási Géza, Dani
Zsolt, Újvári József, Újvári
Péter.

"Angolos" események
Iskolánk adott otthont az an-
gol nyelvi tesztmegoldó ver-
senynek, ahol a kistérség
legjobb angolosai bizonyít-
hatták nyelvtani tudásukat és
a szókincsük gazdagságát.
Legeredményesebb szatyma-
zi diákjaink a következõk:
Bozsics Bettina 6.a - 
2. helyezett
Kalmár Fanni 7.b - 
1. helyezett
Koch Laura 6.a - 
3. helyezett
Kreiniker Bernadett 8.a -
3. helyezett
Szabácsi Noémi 6.b - 
3. helyezett
Szabó Vivien 7.b - 
2. helyezett
A Deszken megrendezett szö-
vegértési versenyen kiemelke-
dõ teljesítményt nyújtott
Szanka Ákos 5.a (3. helye-
zett) és iskolánk legkiválóbb
angolosa, Bozsics Bettina, aki
1. helyezést ért el.
A diákokat Doszpod Endréné
és Hódiné Csányi Katalin
készítette fel. 
Képek a hátsó oldalon

MESEVÁR  HÍREI

Nyári tábor ingyen!
A gyerekek nagy örömére eb-
ben a tanévben utoljára szólal
meg az iskola csengõje, ami
egyben a felhõtlen vidám nyá-
ri szünet kezdetét is jelenti.
Kívánom, hogy a vakáció
minden gyermeknek szép és
örömteljes legyen. A Szaty-

mazi Gyermekekért Közhasz-
nú Egyesület szeretne segíteni
abban, hogy minden gyer-
meknek, szép, élményekben
gazdag nyara legyen, ezért ál-
talános iskolásoknak, nyári
tábort szervezünk Szatyma-
zon. A táborban minden ne-
héz sorban élõ iskolás gyer-
meknek, kedvezményes lehe-

tõséget kínálunk. A kedvez-
ményeket az alábbi pályázat-
ban leírtak alapján tudjuk biz-
tosítani.
Engedjék meg, hogy ez úton
mondjak köszönetet a Szaty-
mazért Alapítvány minden
tagjának és támogatójának,
hogy az általuk felajánlott

50.000,- Ft összeggel lehetõ-
vé tették, hogy segíthessük a
szatymazi nehéz sorban élõ
gyermekek táboroztatását.
Köszönjük.
Honlap: 
www.mesevar.szatymaz.hu

Csúri Gábor
elnök

Szatymazi Gyermekekért Közhasznú Egyesület
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NYUGDÍJAS EGYESÜLET KÖZLEMÉNYEI

KATOLIKUS  EGYHÁZ  HÍREI

" TÁBOROZZ VELÜNK, INGYEN "   pályázat
Tisztelt Szülõ!
A Szatymazi Gyermekekért Közhasznú Egyesület nyári tábort szervez, a Mesevár Családi Napközi keretei
közt, teljes ellátással (reggeli, ebéd, uzsonna). A Szatymazért Alapítvány támogatásával, a tábort tíz szatymazi
nehéz sorban élõ* gyermekeknek az egyesület ingyenesen tudja biztosítani, az alábbi feltételek mellett. A fenti
kedvezményben nem részesülõ nehéz sorban élõ* gyermekek a tábort az egyesület támogatásával (4.000,- Ft),
kedvezményes 5.000,- Ft összegért vehetik igénybe az alábbi feltételek mellett. A tábor részleteit, megtalálja
a   www.mesevar.szatymaz.hu honlapon vagy a hirdetési plakátokon.
Pályázat feltételei:
Pályázhatnak: 6-14 éves
gyermekek, akik rendszeres
gyermekvédelmi támogatás-
ban részesülnek és életvitel-
szerûen Szatymazon élnek.
A táborok idõszaka: 2011.
június 27 - július 29-ig.
A táborok idõtartama: heti
ciklusokban 5 munkanap
(hétfõtõl- péntekig)
A tábor helyszíne: Szaty-
maz, Rózsa utca 35.
A tábor teljes költsége:
9.000,-Ft/hét/fõ (támogatás
nélkül)
A nyertes pályázók 0,-
Ft/hét/fõ részvételi díjért ve-
hetnek részt a táborban! 

Egy pályázó csak egy hétre
veheti igénybe a kedvezmé-
nyes lehetõséget. Több gyer-
mek esetén minden gyermek-
nek külön pályázatot kell be-
nyújtani, a pályázat beadásá-
nak részletei az adatlapon ta-
lálhatók.
A pályázat benyújtásának:
Határideje: 2011. június
15.  800 órától, június 21.
1600 óráig, határidõn kívül
érkezett pályázatokat nem
tudunk fogadni. 
Helye: Szatymazi Gyerme-
kekért Közhasznú Egyesü-
let székhelye (Szatymaz,
Rózsa utca 35.) Csak sze-
mélyesen! (megbízott sze-
mély )

Pályázni, a "Táborozz ve-
lünk 2011" nevû adatlapon
lehet.. Az adatlap beszerez-
hetõ az egyesület székhelyén
(Szatymaz, Rózsa utca 35.
csak munkaidõben, hétfõtõl
csütörtökig 8-16 óráig, pén-
teken 8-14 óráig.) vagy
letölthetõ a
www.mesevar.szatymaz.hu
honlapról. A határidõn túl
beadott pályázatok kizárásra
kerülnek.
Pályázatok elbírálása: A pá-
lyázatokat az egyesület által
választott bizottság érkezési
sorrendben bírálja el.
A tábor lemondása: a tábor
indulása elõtt 5 nappal.
Az egyesület a változtatás jo-
gát fenntartja, a nyertes pá-

lyázatokban szereplõ gyer-
mekek táboroztatásának idõ-
pontját a kiírt idõszakban e-
gyénileg ütemezi.
A pályázati döntésekrõl
2011. június 24-ig minden
pályázót telefonon értesítünk.
A pályázati döntésekrõl elõ-
zetesen telefonon nem adunk
felvilágosítást.
Bõvebb információ: Csúri
Gábor Tel: 06-20/533-4965
(csak munkaidõben, hét-
fõtõl csütörtökig 8-16 óráig,
pénteken 8-14 óráig.)
* Azok a gyermekek, akik
rendszeres gyermekvédelmi
támogatásban részesülnek és
életvitelszerûen Szatymazon
élnek.

Dolgos hétköznapok
Június hónapban véget ér-

nek szép tavaszi, és kora
nyári ünnepeink, és követ-
keznek a dolgos hétközna-
pok. No 'iszen munka a
földeken, és a kertekben is
lesz elég, de idén nyáron a
plébánia is "nagy fába vág-
ja a fejszéjét" - le kell cse-
rélnünk a plébánia épület
tetejét. A tetõ - mint ahogy
mondani szokták - bizony
már megette kenyere javát.
A cserepek az elülsõ és a
hátsó oldalon is csúsznak
le, veszélyes alatta járni.
Szerencsére "csak" még a
fõlépcsõház ázik be, de
nem sok kell, hogy máshol
is beázzon. Nem csoda, ez
a tetõ azóta állja az idõjá-
rás viszontagságait, amióta
a plébániánk felépült. A
plébánia építésérõl így ír a
plébánia naplója (Historia
Domus)  a 3-ik oldalon:
"Az egyházközség ezután

jelentõs anyagi sikerekkel
járó népünnepélyeket ren-
dezett a plébánialak építési
alapja javára. Fenntartotta
ezenkívül az egyházközsé-
gi adókat úgy, hogy 1927
tavaszán már 8000 P. ál-
lott rendelkezésre és 1927
április 19-én kezdetét vette
a plébánialak felépítése. A
plébánialak 1927 évi július
hó 1-re teljesen elkészült."
Azóta - tehát 84 éve - állja
a tetõ a "sarat", illetõleg a
hosszú évek idõjárási vi-
szontagságait. Valóban
megérett arra, hogy kicse-
réljük. Deli András plébá-
nos úr l983-ban átrakatta a
cserepeket, és új csatornát
csináltatott, ám ennek is
már lassan 30 éve.

A költségvetés közel 6
millió Ft-ról szól. Ezért a
felújítást csak úgy tudtuk
vállalni, ha ezt a nagy ösz-
szeget "megharmadoljuk":
egyharmadát vállalta Ön-

kormányzatunk, a második
harmadot a Szeged-Csaná-
di Püspökség, a harmadik
harmadot, azaz két millió
Ft-ot közösségünknek kell
összeadni. A gyûjtést má-
jus 15-én a bérmálás alkal-
mával meghirdettük. A
kedves hívek adománya
behozható a plébánia iro-
dába a hivatalos órák alatt
/hétfõ, szerda, péntek 10-
12-ig/ vagy a vasárnapi
szentmisék után a sekres-
tyébe. Elõre is köszönjük
áldozatkészségüket!
A tetõjavítás minden moz-
zanatáról, és a gyûjtés ál-
lásáról "A Mi Lapunk"-
ban beszámolunk.

Liturgikus naptár
Június 12.: pünkösd ünne-
pe. Szokásos vasárnapi mi-
serendet tartunk: reggel fél
9 és este 6 órakor lesznek
a szentmisék. Pünkösd hét-
fõn csak egy szentmise

lesz este 6 órakor. Ezzel
az ünneppel véget ér a
húsvéti idõszak, és a litur-
giában elkezdõdik az év-
közi idõ.
Június l8-án szombaton
papszentelés lesz a Dóm-
ban. A püspök úr pappá
szenteli a Szeminárium 3
végzõs növendékét.
Június l9: Szentháromság
vasárnapja. Szokásos va-
sárnapi miserend. Szenthá-
romság vasárnapjával vé-
getér az az idõszak, melyet
az Anyaszentegyház a kö-
telezõ húsvéti gyónás, ál-
dozás idejéül megszabott.
Június 26.: Úrnapja, az
Oltáriszentség ünnepe. A
fél 9-es szentmise után úr-
napi körmenetet tartunk a
parkban. Akik a sátrakat
(oltárokat) el szokták ké-
szíteni, szíveskedjenek
most is megtenni.
Dr.Kisházi-Kovács László

plébános

2011. JÚLIUS VÉGÉN 
4 NAP/ 3 ÉJSZAKA,
FÉLPANZIÓ
Részvételi díj: 18.500.-
Ft/fõ+ biztosítás /minden-
ki egyénileg intézi/
(A részvételi díj abban az

esetben ennyi, ha 90%-os
utazási kedvezménnyel
rendelkezik az utas)
Program:
1. nap: Utazás Szegedrõl
Bükfürdõig, majd tovább
Fertõbozra, este vacsora.

2. nap: Reggeli, kirándu-
lás Bécsbe, este vacsora.
3. nap: Reggeli, Fertõ-
menti kirándulás (Fertõd,
Eszterházy-kastély, sarródi
Kócsagvár, nagycenki
Széchenyi- kastély, Fertõ-
rákos, majd soproni város-

nézés idegenvezetéssel),
este vacsora.
4. nap: Reggeli, majd uta-
zás Bükfürdõre és to-
vábbutazás Szegedre.
Az ellátás félpanziós!
A szobák 2-3, illetve 4 á-

KIRÁNDULÁS SOPRON KÖRNYÉKÉRE ÉS BÉCSBE
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gyasak
A szállás Fertõdobozon a
Gloriett panzióban lesz. A
részvételi díj nem tartal-
mazza a belépõket és a

biztosítási díjat.
A biztosítást mindenki e-
gyénileg intézi (erre a bé-
csi kirándulás miatt van
szükség).

Jelentkezés 10.000.-Ft elõ-
leg befizetésével
Horváth Istvánnénál
Szatymaz, Hámán Kató u.
38/B, Tel.: (62)283-403,

este 06-70-532-2886, 
vagy
Rácz István elnök úrnál :
06-30-516-8716

Mozgáskorlátozottak közleményei
Búcsúzás özv. Gera

Istvánnétól
A Mozgáskorlátozottak Szaty-
mazi Egyesületének vezetõsé-
ge és tagsága mély megren-
düléssel fogadta a hírt, hogy
"egyel kevesebben lettünk"
Elveszítettünk egy olyan tag-
társunkat, aki egyesületünk a-
lapító tagja, és rendezvénye-
ink mozgatórugója volt. Ezt a
hiányt nem tudjuk felfogni. Az
elnök mellett a "strapás" mun-
kákat végezte; mindenben se-

gített, támogatott, erõt adott
az elmúlt 13 éves munkám so-
rán. Nem tudjuk elhinni, hogy
a mindig sietõ, dolgozó, ötle-
tekkel teli asszony nincs töb-
bé. Hihetetlen nagy életakara-
ta nem tudott ellenállni a ke-
gyetlen halálnak. De szívünk-
ben és emlékeinkben mindig
velünk marad, bárhová né-
zünk, Reá emlékezünk..
Tested a sírban, de óvó sze-
med fentrõl vigyáz reánk!
Az egyesület vezetõsége és
tagsága kegyelettel búcsúzik:

Gera Anna
Elnök

Mozgáskorlátozottak,
Figyelem!

Az évzáró közgyûlésen felol-
vastam lemondásom, elnöki
tisztségem tovább ellátni nem
tudom! Édesanyám váratlan
halála oly' mértékben megren-
dítette egészségi állapotom és
családi helyzetem, hogy teljes

erõmmel nem tudnám tovább
végezni elnöki munkám, ezért
úgy döntöttem, nem vállalom
tovább az ezzel a tisztséggel
járó munkát, hiszen ez a fela-
dat nagy felelõsség, és teljes
embert kíván.  
13 évig voltam az egyesület
elnöke, szívvel-lélekkel, éde-
sanyám segítségével végez-
tem, sokszor erõmön felül e
nehéz feladatot. Életem része
volt a munkám, amit térítés
nélkül tettem, humánumból;
többször újraválasztott a tag-
ság. Ezúton is köszönöm min-
denkinek, hogy bíztak ben-
nem! 
Büszkék lehetünk egyesüle-
tünkre, hiszen a legnagyobb
taglétszámú, és olyan mara-
dandó programokat valósított
meg, amiket nem lehet elfelej-
teni. A tagok ügyeit a leg-
messzebbmenõkig segítette,
intézte.
Ezúton mondok köszönetet
mindenkinek, aki bármivel is
hozzájárult sikeres mûködé-

sünkhöz.
Munkám során sok-sok prob-
lémát igyekeztem maximálisan
leküzdeni és a tagok érdekeit
elõtérbe helyezni, képviselni.
Köszönet mindazoknak, akik
munkámban segítettek!
A közgyûlés úgy döntött-az a-
lapszabály szerint- még egy
közgyûlést összehív, hogy el-
nököt és vezetõséget válasz-
szon. Nagy László, az etikai
bizottság elnöke átvállalta az
összehívást és a lebonyolítást
helyettem. A közgyûlés össze-
jött, de sem elnök-, sem veze-
tõség-választás nem valósult
meg, így az egyesület felosz-
latását átadtam a megfelelõ
szerveknek. A gyûlés jegyzõ-
könyvét a mai napig nem ad-
ták át. A további intézkedé-
sekrõl tájékoztatjuk a tagsá-
got.
Mindenkinek jó egészséget, és
összetartást kívánok!

Gera Anna
elnök

SPORT
60 éves a Szatymazi

Sportegyesület
Ebbõl az alkalomból július
2-án (szombaton) 1700 óra-
kor Szeged Öregfiúk-
Szatymaz mérkõzésre ke-
rül sor. A mérkõzés szüne-
tében judo- bemutató lesz.
A mérkõzés megtekintése
ingyenes, a helyszínen bü-
fé üzemel. A meccs után
vacsora a Lesz Vigasz
vendéglõben, zene, tánc…
800.-Ft-os áron (marha-
pörkölt körettel)
Mindenkit szeretettel
várunk! Hajrá Szatymaz!

Baranyi Péter

JUDOS SIKEREK
MÁJUSBAN

Május hónapban ismét
nagyszerû eredményeket
értek el a szatymazi ju-
dosok a hazai és külföldi
versenyeken. Május elsõ
hétvégéjén Szerbiában egy
nemzetközi serdülõ verse-
nyen szerepelt Gábor Á-
dám, ahol súlycsoportjá-
ban nem talált legyõzõre
és az elsõ helyen végzett.

Egy héttel késõbb Buda-
pesten a Budapest Kupa
nemzetközi utánpótlás tor-
nán mérhették össze a
tudásukat fiataljaink másik
12 ország versenyzõivel és
a hazai élmezõnnyel. A
serdülõ korosztály részére
ez a verseny volt a máso-
dik válogató a júniusban
megrendezésre kerülõ Ser-
dülõ Világkupára, így kie-
melkedõ jelentõséggel bírt
ez a viadal. Kopasz Bence
és Gábor Ádám egyaránt
remek formát mutatva a
döntõig menetelt, ott azon-
ban mindketten vereséget
szenvedtek, így ezüstérem-
mel zártak. Guba Levente
a 36 kg-os mezõnyben a
hetedik helyet szerezte
meg. 
Egy héttel késõbb Baján
rendezték a junior B kor-
osztály országos diákolim-
piai döntõjét, amelyen Ko-
vács Ákos még ifjúsági
korúként a 60 kg-os súly-
csoportban a harmadik he-
lyen végzett.
Másnap ugyancsak Baján
került megrendezésre a
serdülõ korosztály harma-

dik válogató versenye a
júniusi Világkupára, ahol
Kopasz Bence az egész 60
kg-os mezõnyt maga mögé
utasítva az elsõ helyen
végzett, míg Gábor Ádám
az 55 kg-osok között,
Guba Levente pedig a 36
kg-ban ezüstérmes lett. Így
a válogató versenyek ered-
ményei alapján Gábor Á-
dám az elsõ, míg Kopasz
Bence a második helyen
kvalifikálta magát súlycso-
portjában a Gyõrben meg-
rendezésre kerülõ Világ-

kupa versenyre. 
Május utolsó hétvégéjén
veszprémi, nagyatádi és
koroncói versenyzõk tár-
saságában Gábor Ádám a
németországi Erfurtban
szerepelt a Thüringia Kupa
elnevezésû nagyszabású
nemzetközi serdülõ viada-
lom, ahol a közel negyven
fõs mezõnyben súlycso-
portjában a harmadik he-
lyen végzett.
Edzõ: Kovács Szabolcs

Kovács Ákos /jobbról/ diák olimpiai harmadik helyezett
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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:
Június
11.-12.-13. Dr. Sipos Attila
06-30-487-8382
18.-19.Dr. Szigeti Gábor
06/30-2974-435
25.-26. Dr. Gombos László
62/278-502
Július
2.-3. Dr. Sipos Attila
06-30-487-8382
9.-10. Dr. Huszár Péter
06-30-487-4030

Polgármesteri Hivatal
Szatymaz, Kossuth u. 30.
(tel: 583-560) 
Ügyfélfogadás: 
Hétfõ, péntek: 800-1200, 
szerda: 800-1600. 
Polgármester:
Dr. Kormányos László 
tel.: 06/20-9571-128
Jegyzõ: Mákos Istvánné
telefonszám: 06-30-9670-850
Elsõfokú építési hatóság:
szerda: 800-1600, 
péntek: 800-1200

Rendõrség:
Szatymaz, Kossuth u. 30.
Andódi Tamás: 

06-20/209-5307
Csóti József:

06-20-209-5302

Polgárõrség:
Telefonszáma: 

06-30-6234-262
Falugazdász fogadóideje:
Halászné Ács Éva 
tel.: 583-520, 30-6189-788
mûvelõdési ház, Dózsa u. 42.
Szerda: 730-1600, 
péntek: 730-1330

Kábel-TV hibabejelentés:
Szélmalom Kábeltévé Rt.
Tel.: 463-444/101
Sertésfelvásárlás
fogadóideje:
Kiss István (tel.: 583-520)
mûvelõdési ház, Dózsa u. 42.
Csütörtökönként: 1330-tól.
Mozgáskorlátozottak
Egyesülete.
Fogadóóra: kedd, csütörtök,
péntek: 800-1200

Tel.: 06-20-235-70-26
Tanya gondnokok:
Rózsa Zoltán 

tel.: 06-20-260-0750
Karácsonyi Gergely 

tel.: 06-30-5000-532
Kapcsolat Integrált Szociális
Alapszolgáltatási Központ
Tel.: 283-169
Makra Sándorné
Tel.: 06-30- 3034-487
Családsegítõ Szolgálat
Tel.: 06-62/283-169
Radeczkiné Draskovics Márta 
Ügyfélfogadási idõ
Hétfõ: 900-1300

Kedd: 1300-1600

Szerda: 1300-1600

Csütörtök: 900-1300

Péntek: szünnap
Ügyeleti idõ  kedd: 1600-1800

Gyermekjóléti Szolgáltatás
Tel. 06-62/283-169
Makai-Szüts Gabriella
Ügyfélfogadási idõ
Hétfõ: 1200-1600

Kedd: 900-1300

Szerda: 900-1300

Csütörtök: 1200-1600

Péntek: szünnap
Vízmû hibabejelentés
Csúri István: 
Tel.: 06-70-270-0552
Temetéssel kapcsolatos 
teljes körû ügyintézés:
Patak János
Tel.: 06-30-278-0017

Teleház
Nyitva tartás
Hétfõtõl péntekig  900-1900

Szombat 1000-1630

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: július 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

Csíkos József 
(Rákóczi u.18.)

Nyári Antal 
(Hámán K. u. 13.)
Zámbó Ferencné 
(I. körzet 1345.) 
Tóth Sándorné 
(IV. körzet 46.)
Gera Istvánné 

(I. körzet 104.)
Rácz Istvánné 
(IV. körzet 6.)
Sallai Sándor 

(II. körzet 193.)

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
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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!!!

Bezdán Bálint 2011.05.16.
Szanka Ágota, Bezdán Lajos


