
a Mi Lapunk
SZATYMAZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA        2011. szeptember XIV. évf. 9. szám

Pillanatképek a „Zene a zöldben“ fesztiválról



a Mi Lapunk2 2011/09.

Helytörténet

Jól ismert adat, hogy a
szatymazi temetõt 1927-ben
szentelték fel. Kialakítására
a városi közgyûlés határo-
zatban utasított akkor, a-
mikor 1926. szept. 29-én a
„temetõdombot“ községi te-
metõvé nyilvánította. Hirte-
len volt munka bõven, mert
a hegyes domb tetejét úgy
kellett az út irányába lehor-
dani, hogy a kaputól egy
aránylag nem túl meredek
feljáró jöjjön ki belõle és a
domb tetején kialakított sík
területre könnyebben fel
lehessen jutni. A ledúrt föld
/ nem okozott meglepetést,/
tele volt emberi csontokkal,
aminek híre még Móra Fe-
rencet is kicsábította a mú-
zeumából. Ezek a másvilág-
ra olykor-olykor egy-egy
fémpénzzel elindított, illetve
eltemetett felnõttek és gye-
rekek különbözõ korokban
kerülhettek a föld alá. A
domb tetejét lehordó, illetve
a feljárót létrehozó munká-
lat azonban nem volt elég
ahhoz, hogy azt is feltárja,
hogy a domb valójában ki-
nek is épült, ki-, vagy kik
nyugszanak a belsejében?
Ezt a titkát részben vagy
egészen, az elsõ régészeti
átvilágításáig bizonyára to-
vábbra is szigorúan meg-
õrzi.
1927-ig kifejezetten tiltotta
a város, hogy a dombba,
vagy annak környékére va-
lakit is eltemessenek. Ez a
szigorú tiltás 1891. október
25-tõl jó 36 évig volt ér-
vényben. Ekkor, 1891-ben
hozták létre a felsõközponti
/balástyai/ közigazgatási ki-
rendeltséget, aminek onnan-
tól kezdve a hatáskörébe
tartozott a szatymaziak te-
metésének engedélyezése is.
A kirendeltség, 1891-tõl -
1927-ig, csak a balástyai te-
metõbe engedélyezhette a
Szatymazon elhaltak elhan-
tolását. A nagyobb távolság,
vagy talán a szokatlan, a
szegedi piaccal éppen ellen-
kezõ irányban lévõ, a szaty-
maziak által ritkán látogatott
temetõ gondolata azonban
arra ösztökélte a szatymazi-
akat, hogy valami más meg-
oldás után is nézzenek. Így
fordult azután az elõ, hogy a
fentebb leírt 36 évben, a
szatymazi halottaknak csak
egy része jutott a balástyai
temetõbe, más részük Sze-
geden lett elföldelve, illetve

a sokkal közelebb lévõ és a
szatymazi földdel is határos
sándorfalvi temetõben kap-
tak végleges nyughelyet.
Tudjuk azt is, hogy a Fel-
sõközponthoz tartozás ide-
jén /1891-1927-ig/ a sándor-
falvi plébános többször ka-
pott a feletteseitõl elmarasz-
taló levelet, amiért a szaty-
mazi holtak temetésének
megtagadásában nem volt e-
lég kemény, és a szigorú e-
lõírásokhoz nem mindig ra-
gaszkodott. Mindezekbõl
láthatjuk, hogy a szatymazi
temetõ megnyitása elõtt mi-
lyen gondot jelentett egy-
egy szatymazi elhantolása.
Felmerül az a kérdés is,
hogy mi lehetett a helyzet az
1891-ben megalakult felsõ-
központi közigazgatási ki-
rendeltség mûködése elõtt?
No erre Tömörkény István
adja meg a választ az Orszá-
gos Hírlapban, egy 1898-
ban megjelent írásával, ami
a szatymazi dombról szól.
Idézet:
„- Mindenki fölérheti ész-
szel, hogy a puszták népé-
nek sem papja sem kántora,
sem temetõje nem volt. A-
kije elhalt, azt olyan helyre
dugta, ahová látta, hogy az
apja is dugja halottait, és e-
zen apa is csak odadugta az
elhalt testeket, ahová apjától
és öregapjától látta. Ezeré-
ves õsök itt-ott megmaradt
csontjai találkoztak a mosta-
ni unokákkal a dombolda-
lon.
Kételkedõknek e dologban i-
gazságot szolgálhat a mi vi-
dékünkön a szatymazi
domb. Jó magas dombocska
ott van az út mellett, kereszt
a tetején. Azonban, ha any-
nyi keresztet tennének arra
a dombra ahány holtest ben-
ne van, akkor kevés volna a
föld, hogy azt a temérdek
keresztet beleállítsák. Oda
ember emlékezet óta temet-
keztek, Ma már nem teszik,
mert tiltja a törvény, de tíz
esztendõ elõtt még ugyan-
csak tették.
Az esti órákban óvakodott
oda a dombhoz Mihály só-
gor, ásóval a kezében. Õ ás-
ta a lyukat a domb oldalába.
Akkor jött a dûlõkön és csa-
pásokon által a hangtalan
menet, hozván alvó napra-
forgó virágok és szemet
hunyt akácok alatt a halottat
koporsóban, mely olyan
színre volt festve, amilyen

kimaradt festék éppen a ta-
nyában találtatódott.
Kár volna azt gondolni,
hogy minden szentség nél-
kül ment volna õsei közé a
halott. Ki ilyet hisz, téved,
Mert nem volt ott ugyan
rendes temetõ, nem volt hit
szerint való pap, nem volt
kántor, de ott volt Mihály
sógor, ki e dologban már tö-
kéletesen értette az eljárást.
Mikor a sötét és hosszú tö-
meget látta mozogni a csa-
páson, azonnal pipára gyúj-
tott Mihály sógor. /Tartsa is
meg az Isten a szokását,
mert pipa nélkül nem töké-
letes az ember./ Odaért a
menet. Mihály sógor azon-
nal a zsebbe nyúlt s papíros-
ba takart csomagot vett elõ.
Ez komoly aktus, mit hoz-
záillõ hangulattal kísértek a
koporsóvivõk. Mihály
mondja:“ - Íme látom, hogy
az egek megnyilatkoztanak
és az embernek fia áll az is-
tennek jobbja felõl....-“

Jönnek a többiek. „Felkiált-
ván, térdre esvén, és meg-
kövezék.“ Mihály sógor ki-
bontja a papírba takart cso-
magot. Abban szentelt töm-
jén van. Azt a pipájába te-
szi. Mikor a domboldalon
vágott lyukba a halotti ko-
porsót betolják, Mihály só-
gor erõsen pipázik.
A szentelt tömjén szaga ez
okból terjed minden felé. A
nõi nép sírva fakad. Az em-
berek pedig vagy az állokat
fogják, keményen, vagy pe-
dig pipájukba csavarják bele
a szárat, mert nem áll benne
eléggé szilárdan.-“ 
Eddig az idézet, ami Tö-
mörkény írásából a szaty-
mazi temetõdombra vonat-
kozik. Hogy oda korábban
mindig temettek, valószínû.
De ki lehetett az a szatymazi
Mihály sógor, aki levezé-
nyelte a temetést? Így, jó
120 év távlatából elmond-
hatjuk, hogy bizony azt már
sûrû homály fedi.

Régi szatymazi temetések

A napokban elõkerült egy
régi, ha nem az eddig is-
mert legrégebbi csoportkép,
osztálykép, a szatymazi ká-
polnával szemben lévõ nép-
iskola tanulóiról, az össze-
vont 1-3 osztályról. Kisebb
nyomozás után hamar kide-
rült, hogy a csoportképet
1922-ben vették fel. Akkor
fényképezték le a tanulókat
a szatymazi kápolnával
szemben, /a templombõví-
tés jóval késõbb volt/, ami-
kor még a Simsay házaspár
sem ott lakott. Az elemi
népiskola akkori elsõ elne-
vezése Szatymaz 1. volt. Az
idõben az iskola lakásában,
idõsebb Zsák József élt a
családjával, aki onnan csak
1928-ban költözött át a va-
sút mellett épült új, lakással
is rendelkezõ, igazgatói iro-
dába.

A képen látható 27 kis
szatymazi nevére már nem
sokan emlékezhetnek, ha
valaki még él közülük nem
lehet túl messze a száztól. A
csoportkép elsõ sorában,
balról másodikként látható
Hegedûs Terézia /Bárdosi
Jánosné/ hagyatékából ke-
rült most elõ ez a régi fény-
kép. Az elsõ sor közepén, a
diákok között, inkább talán
a 10-es évek elejére emlé-
keztetõ ruhájában ott ül,
karba tett kézzel Soltész
Mária tanítónõ. Nagy fe-
gyelmet tarthatott, mert jól
látszik, hogy amikor a „ke-
zeket karba“ felhívást ki-
mondta, akkor a tanulók
maradéktalanul teljesítették
azt a napi feladatot. Az el-
sõsorban lévõ 7 - 8. évük-
ben járó szatymazi kislá-
nyok kivétel nélkül ünneplõ

Egy ritka régi osztálykép
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díszes kikeményített köté-
nyükben feszítenek. Ma
már tényleg csak régi
képeken láthat ilyet az
ember. De korabeli
öltözékükben ott húzzák ki
magukat, nagy komolyan a
szatymazi fiúk is. Amikor
egy ilyen, a kilencvenedik
évét közelítõ sárgult cso-
portkép kerül a kezünkbe,
elõször is mindjárt az jut az
eszünkbe, hogy vajon kik
tekinthetnek ránk unokákra,
dédunokákra, kik lehetnek
ezek a szatymazi õsök,
abból a régen elmúlt, egy
pillanatnyi idõbõl? 

Pálmai József

Önkormányzati közlemények

A Szegedi Regionális Hul-
ladékkezelési Program
Hulladéklerakók Rekulti-
vációja címû - KEOP -
2.3.0/2F/09-2009-0012-es
kódszámú - projekt meg-
valósítási szakaszába lé-
pett: ezen a héten Bor-
dány, Forráskút, Szaty-
maz, Üllés és Zsombó te-
lepüléseken megkezdõdött
a régi, bezárt hulladéklera-
kók felszámolása és re-
kultivációja.
A rekultiváció az elpusz-
tult természeti környezet
eredeti állapotának vissza-

állítását jelenti. Ez a folya-
mat olyan technikai, bioló-
giai, agronómiai eljárások
összességével történik, a-
melynek köszönhetõen a
természeti és emberi tevé-
kenység károsító hatásai
miatt terméketlenné vált
földterületek alkalmassá
válnak újrahasznosításra.
A kivitelezõ augusztus elsõ
hetében Bordány, Forrás-
kút, Szatymaz, Üllés,
Zsombó településeken
kezdte meg a rekultivációs
munkálatokat. A tervek
szerint a következõ hetek-

ben Algyõn, Bakson, Mó-
rahalmon, Pusztamérge-
sen, Ruzsán és Zákányszé-
ken folytatódnak a munká-
latok.
A 2012 õszén befejezõdõ,
mintegy 2,7 milliárd forin-
tos összköltségû beruházás
során 414 ezer 840 négy-
zetméter területet rekulti-
válnak, és összesen 57 142
köbméternyi hulladékot
szállítanak el 26 település
27 hulladéklerakójáról.
Végleges rekultivációt vé-
geznek az alábbi települé-
seken: Algyõ, Ásotthalom,
Balotaszállás, Bordány,
Csengele, Deszk, Forrás-
kút, Kelebia, Kistelek,
Kiszombor, Mórahalom,
Ópusztaszer, Öttömös ré-
gi, Öttömös új, Pusztamér-
ges, Pusztaszer, Röszke,
Ruzsa, Tompa, Üllés, Zá-
kányszék, Zsombó. Balás-
tyán, Domaszéken és
Szatymazon részleges el-
szállítást, majd végleges
rekultivációt végeznek,
Bakson és Dócon pedig
rostálással való felszámo-
lásra kerül sor.
Az ide vonatkozó európai
uniós elõírásoknak megfe-
lelõen a korábban bezárás-
ra került hulladéklerakókat
rekultiválni kell annak ér-
dekében, hogy a telep be-
zárását követõen környe-
zeti kockázatuk minimális-
ra csökkenjen. 
Az európai uniós támoga-
tással, a Kohéziós Alap fi-
nanszírozásával megvaló-
suló projekt kedvezmé-
nyezettje a Dél-alföldi Tér-
ségi Regionális Hulladék-
gazdálkodási Társulás. A
projektben a települési ön-
kormányzatokat önrész
nem terheli. A kivitelezést

az AS Szeged Konzorcium
(vezetõ: A.K.S.D. Város-
gazdálkodási Kft., tag:
SWIETELSKY Magyaror-
szág Kft.) végzi. A mérnö-
ki feladatokat az EUCON
Konzorcium (vezetõ:
EUROUT Kft.) a projekt-
menedzsmenti feladatokat
a Technoplus Környezet-
védelmi Technológiai Fej-
lesztõ Kft. látja el, míg a
PR-feladatokért a Factory
Creative Studio Kft. felel.
Szatymaz: részleges el-
szállítás, végleges rekul-
tiváció
Szatymazon 11 200 négy-
zetméternyi terület vár re-
kultivációra. A régi lerakó
mellett hulladékudvart lé-
tesítettek, aminek területé-
rõl a hulladék áthalmozás-
ra került. A lerakó alap-
területét csökkenteni kel-
lett, így az ott felhalmozott
hulladékot a fennmaradó
területen nem lehet elhe-
lyezni, ezért Szatymazról
egy részét elszállítják. A
rekultivációt a csökkentett
területen kialakított, csök-
kentett területû depónián
végzik. A felszedett hulla-
dékot és a szennyezett talaj
egy részét ömlesztve, osz-
tályozás nélkül a szegedi
regionális hulladéklerakó-
ba szállítják, majd a hul-
ladéklerakón végleges zá-
róréteget alakítanak ki.
Ennek célja, hogy megaka-
dályozza a csapadékvíz be-
jutását a hulladéktestbe, il-
letve a csurgalékvíz képzõ-
dését és a környezetbe va-
ló kijutását. A végleges zá-
róréteg-rendszerrel ellátott
lerakókat - így a szatyma-
zit is - meghatározott rend-
ben látják el különbözõ ré-
tegekkel: a rendezett hul-
ladéktestre 30 centiméteres

Az idén harmadik alkalom-
mal került megrendezésre a
Hungarikum Fesztivál, au-
gusztus 11-14 között Sze-
geden a Széchenyi téren. A
fesztivál nem titkolt célja
olyan csak ránk, magyarok-
ra, illetve a mi hazánkra jel-
lemzõ termékek méltó hely-
re emelése- mint a Pick-sza-
lámi, a szõregi rózsa, a házi
húzott rétes vagy a szegedi
papucs. De szégyen nélkül
folytathatjuk a sort akár a
különféle kolbászokkal, és
végül ne hagyjuk ki a bort
és pálinkát se. 
Az idén - immár hagyomá-
nyosan-, Szatymaz is képvi-
seltette magát az õszibarack-
kal, és õszibarackból készült
lekvárral. Ez utóbbit a
Szatymazi Nõegylet tagjai
készítették és kínálták a ki-
látogatóknak. A képviselõ-
testület vállalta a négy na-
pos rendezvényen való rész-
vétel költségeit. A legna-
gyobb helyi termelõk ingye-
nes felajánlásának köszön-
hetõen a standunkon folya-
matos barack kóstolásra volt
lehetõség. Az öszesen mint-

egy 100 rekesz barack az u-
tolsó ládáig mind el is fo-
gyott. Utólag elmondhatjuk,
hogy részvételünk mind a
gyümölcsökkel, mind a lek-
várokkal egyértelmû sikert
aratott, és már a helyszínen
biztosítanunk kellett a szer-
vezõket, hogy a következõ
fesztiválra is számíthatnak
ránk. Reméljük, a Szatyma-
ziak közül is szép számban
kilátogattak a fesztiválra, és
igazolhatják az elmondotta-
kat. Szatymaz Község Ön-
kormányzata ezúton fejezi
ki hálás köszönetét a fela-
jánlásért, az alábbi õsziba-
rack-termesztõknek és csa-
ládjuknak: Barna Károly,
Csiszár István, Horváth
László, Kertész Sándor
(Árpád u.), Kertész Sándor
(Dankó P.u.), Kónya Fe-
renc, Kormányos Ferenc,
Kothencz István. Külön
köszönetet mondunk a
Szatymazi Nõegylet aktív
közremûködéséért, és a
négy napos rendezvény sik-
eres lebonyolításában való
részvételért.

képviselõtestület

III. HUNGARIKUM FESZTIVÁL SZEGED

Rekultivációs program

2011 09.16-án a szatymazi 100 Éves Fogadóban 
a JOBBIK parlamenti munkáját bemutató filmet szeretnénk bemutatni,

19 órai kezdettel. 
(elõadó: Dudás Zoltán)

ETKA JÓGA SZATYMAZON
2011. szeptember 8-tól minden csütörtökön este 6-tól fél 8-ig csoportban,

egyéni igény esetén telefonos egyeztetés után: 36/30/555-8562
Helyszín: Szatymaz, Jókai utca 44.

A foglalkozásokat Bendéné Bán Gyöngyi, 
gyakorló ETKA-JÓGA oktató tartja.
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magasságban tiszta talaj
kerül, ez az úgynevezett
kiegyenlítõ réteg. Erre fe-
dõréteget raknak, amely
40 centiméter magas tiszta
és 30 centiméter magas
humuszos talajból áll. Vé-
gül erre kerül rá az úgyne-
vezett vegetációs réteg,

vagyis a rekultivációt fü-
vesítéssel fejezik be. Az
elszállítandó hulladék
mennyisége 8 286 négy-
zetméter.

Köszönetünket szeretnénk kifejezni az anyagi támo-
gatóknak, az önkormányzatnak és B.F.M vállalkozó-
nak, azért az önzetlen segítségért  amit a tragikus kö-
rülmények között elhunyt Tanyagondnokaink em-
lékére létesített emlékhely kialakításához nyújtottak.
Egyben meghívjuk a Község Lakosait az 2011. szep-
tember 23-án 8.00.órakor tartandó engesztelõ szent-
misére a templomba, és az azt követõ emlékhely
szentelésre ami 8.45-kor kezdõdik.
Köszönjük Dr. Kisházi-Kovács László atyának,
Szatymaz Község Plébánosának, lelki támogatását.

Szervezõk
Fotó hátul 

A Falugazdász ügyfélfogadása szeptember elejétõl 
a következõképp alakul:

szerda 8.00-16.00-ig, péntek 8.00-13.30-ig.

Telefon: 06-30 338 0162

Óvodai hírek
Szeptember 29-én délután
"búcsú-összejövetelt" tar-
tottunk az elsõ osztályba
induló gyermekeknek. A
nyári szünet után ez na-
gyon jó lehetõség volt szá-
mukra hogy még egyszer
találkozzanak volt óvodás
társaikkal.
A délutáni közös játék,
névsorolvasás mellett újra
találkozhattak barátaikkal.
Finom palacsintával kínál-
tuk meg õket az önfeledt,
felszabadult játék közben.
Reméljük minden kisgye-
rek szép élménnyel gazda-
godott. Tanulmányaikhoz

kívánunk minél több sike-
rélményt és nagyon jó e-
redményeket. Ezúton sze-
retnénk megköszönni Rácz
Laci bácsinak a finom pa-
lacsintákat.
Szeptemberben megtartjuk
a tanévünk elsõ szülõi ér-
tekezleteit. Minden szülõt
szeretettel várunk:
Mackó és Mókus csoport:

szeptember 08.16.30
Méhecske és Katica csoport
szeptember 14. 16.30

Süni csoport: 
szeptember 15. 16.30

Újra csipetnyi hírek a Csi-
pet Csapat Nagycsaládos
egyesületrõl! Nagyon büsz-
kék vagyunk arra, hogy
Csúri Gábor felkért, ve-
gyünk részt a I. Családi na-
pon. Az elõkészületeket már
elõzõ héten elkezdtük az-
zal, hogy mindenki az esõ
ellen koncentrált. Összefo-
gásunk sikeresnek bizonyult
hisz a rendezvényt az esõ-
felhõk elkerülték. Így egy
újabb délutánra birtokba
vehették kis "kuckónkat" a
gyerekek. Erre az alkalom-
ra, némi vízpartot is ma-

gunkkal vittünk, ahol a gye-
rekek saját maguk által
gyártott horgászbottal "pe-
cázhattak" ajándékokért cse-
rébe. Jó volt látni a gyere-
kek mosolyát, sikerét ami-
kor kifogták a "nagy" halat.
Az eddigi segítõinken kívül
újabb támogatásokat kap-
tunk, köszönet érte: Bárká-
nyi Ilonának, Csúri Gábor-
nak, Pocsai Róbertnek!
Találkozzunk a Repülõna-
pon szeptember 10-én!!!!
Fotó a hátsó oldalon

CSIPET-CSAPAT  HÍREK

Bárka hírek
A CSMRFK Bûnmegelõ-
zési Osztálya évek óta ki-
emelt figyelmet fordít a
térségben élõ gyermek- és
fiatalkorúak biztonságá-
nak megteremtésére. Az
elmúlt idõszakban több
olyan sikeres programot
valósítottunk meg, ame-
lyet szeretnénk a
2011/2012-es tanévben is
az Önök figyelmébe aján-

lani.
Az óvodás korosztály szá-
mára az Ovizsaru program
került adaptálásra.  A bûn-
és baleset-megelõzési té-
májú Ovizsaru játékos, fi-
gyelemlekötõ, kommuni-
kációra törekvõ prevenciós
programsorozat, mely több
modulból áll, ezek mesék-
re, történetekre, szerepját-
szásra épülnek. Szerepet

vállal benne az egyenruhás
rendõr, az óvodás, az óvó-
nõ, és akár a család is. Ed-
dig 17 megyei intézmény
csatlakozott a programhoz,
melyek körét szeretnénk
tovább bõvíteni.  
Az általános iskolás kor-
osztály esetében az orszá-
gos programok közül leg-
jelentõsebb az Iskola ren-
dõre, a 107 esély a sport-
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tal (hátrányos helyzetû
gyerekek felzárkóztatását
segítõ modell), továbbá a
DADA - oktatás. Saját ok-
tatási, prevenciós prog-
ramjaink közül kiemelked-
nek az általános bûnmeg-
elõzési ismereteket átadó
TINI-KÉK, valamint a
drog-prevenciós 2D (Drog
Dimenziók) megelõzési
elõadások, melyekre a
megye különbözõ oktatási
intézményeiben kerül sor
rendszeresen. Emellett
minden évben meghirdet-
jük speciális esélyegyen-
lõségi programunkat hát-
rányos helyzetû illetve
problémás viselkedésû fia-
talok részére. 
A középiskolások számára
az általános iskolásokhoz
hasonlóan TINI-KÉK és
drog-prevenciós 2D meg-
elõzési elõadásokat szerve-
zünk. Folytatódik a tavalyi
évben útjára indított
"1másért - lépésrõl lépésre
a biztonságért" progra-
munk is. A 13 tablót
("Szolgálunk és Védünk",
általános bûnmegelõzés,

ifjúság- és áldozatvédelem,
vagyonvédelem, biztonsá-
gos internet-használat, le-
gális és illegális drogok,
közlekedés - és vízbizton-
ság, környezetvédelem,
esélyegyenlõség, hazai
helyszínelõk) felvonultató
kiállításhoz kapcsolódó e-
lõadásokon részletesebben
is foglalkozunk a feldolgo-
zott bûn- és baleset-meg-
elõzési témakörökkel. E-
mellett az aktualitásoknak
megfelelõen különbözõ e-
lõadásokat, oktatásokat
szervezünk, felkérés alap-
ján iskolai és egyéb ren-
dezvényeken veszünk
részt. Így lehetõség nyílik
minél szélesebb körhöz el-
juttatni az alapvetõ infor-
mációkat, elérhetõségeket
tartalmazó Bárka kártyákat
és különbözõ kiadványa-
inkat, szóróanyagainkat. 
A felsõoktatásban is szere-
pet vállalunk. A SZTE
Bölcsészettudományi Ka-
rán "Fiatalok biztonsága -
jövõnk záloga" címmel in-
duló kurzus a legfontosabb
prevenciós témákat dol-

gozza fel (általános bûn-
megelõzés, drogprevenció,
családon belüli erõszak,
környezetvédelem, inter-
net veszélyei, mediáció,
iskolai agresszió, víz- és
közlekedésbiztonság, a ha-
zai helyszínelõk munkája).
Emellett a Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Karon
szeptembertõl speciális
drogprevenciós kurzust
hirdettünk meg, míg janu-
ártól az általános bûnmeg-
elõzési elõadásokra lehet
majd jelentkezni..
Kiemelt szerepet kap mun-
kánkban a média - és pro-
pagandatevékenység is. A
PoliceMail-ek mellett Eb-
adta néven az oktatási iro-
dák támogatásával juttatjuk
el elektronikus diák bûn-
megelõzési hírleveleinket a
megye oktatási intézmé-
nyeibe. Az e-mailek a fia-
talok stílusában az õket ve-
szélyeztetõ különféle szi-
tuációkra, helyzetekre irá-
nyítják rá a figyelmet. 
Egyedi prevenciós eszköz
a Charlie angyalai nevû
"zsarublog", amely a helyi

médium online - www.del-
magyar.hu - oldalán kapott
felületet. A sajátos rendõr-
napló azonnalos reagálást
tesz lehetõvé a bekövet-
kezett bûncselekményekre. 
Amennyiben bármelyik
programunk felkeltette az
érdeklõdését, várjuk je-
lentkezését az alábbi elér-
hetõségek bármelyikén:
Csongrád Megyei Rendõr-
fõkapitányság Bûnügyi I-
gazgatóság Bûnmegelõzési
Osztály 6722 S z e g e d ,
Kossuth L. sgt. 22-24 sz.
Telefon:62/562-400/11-65

62/562-410
e-mail:
barka@csongrad.police.hu

EGÉSZ ÉVBEN AZ
ÖNÖK BIZTONSÁGA

ÉRDEKÉBEN!

Rendõrségi segélyhívó: 
107

Központi segélyhívó: 112
TELEFONTANÚ:
06/80/555-111

Az augusztusi számunkból anyagtorlódás miatt sajnálatos módon kimaradtak a következõ cikkek.
Elnézést kérünk, reméljük azért így egy hónappal késõbb sem vesztettek bántóan aktualitásukból a cikkek

eseményei, köszönetei.
A szerkesztõ

Nyári napközis tábor
A Családsegítõ -és Gyer-
mekjóléti Szolgálat szerve-
zésében a Simsay iskola
épületében ingyenes nap-
közis tábor mûködött 2011
július 11-15-ig 

Táborunkba 15 gyermek
jelentkezett, akik minden
nap 8-11.30-ig kreatív fog-
lalkozásokon vettek részt.
A reggeli torna után kéz-
mûves foglalkozás kere-
tében a gyermekek papír-

virágokat, papírsárkányt
készítettek, üvegfólia fes-
téssel foglalkoztak, agya-
goztak. A tábor résztvevõ-
inek a tízóraiját minden
nap változatos péksüte-
ményekkel a Hodács Pék-
ség biztosította.

Július 13-án, szerdán  Ró-
zsa Zoltán kollégánk óriás
palacsinta -helyben süté-
sével -kedveskedett a gyer-
mekeknek.
Kincskeresõ játék során a
gyermekek csapatokat al-

kotva az udvar különbözõ
helyein elrejtett játékos
feladatokat oldották meg.
A tábor során barátságok
szövõdtek, résztvevõk és
szervezõk egyaránt jól é-
rezték magukat, így az u-
tolsó napon már a követ-
kezõ tábor idõpontját és
programját tervezgettük
Szeretnénk köszönetet
mondani Dr. Ványai Éva
az SZKTT ESZI fõigaz-
gató asszonyának, aki a

kézmûves foglalkozások
alapanyagának biztosításá-
val lehetõvé tette a nyári
tábor beindítását, valamint
Hodács Zoltánnak, aki a
gyermekek mindennapi
tízóraijával támogatta 
programunkat!
A Szolgálat újabb tábort
tervez a gyermekeknek a
tanítási szünetben. 

Makai-Szüts Gabriella,
Radeczkiné Draskovics Márta
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Ezüstérmes lett a Francia-
országi Európai kajak-ke-
nu bajnokságon (European
Championship - Saint Jean
de Losne - K2 Men Junior)
a szatymazi Durkó Gábor.
Gábor párosban indult Ha-
vas Balázs Gáborral (Göd)
ezen a Franciaországi baj-
nokságon. Õk képviselték
Magyarországot, és elhoz-
ták az ezüstérmet! 
Ehhez azonban meg kellett
nyerniük a gyõri maraton
versenyt, illetve igen sok
idõt és energiát kellet for-
dítania a kajakozásra az
ezt megelõzõ években.

Gábor 3 éves korától úszni
járt, majd 6 évesen búvár-
úszó lett. 4 év alatt több
érmet is nyert, 10 éves ko-
rában elkezdett kajakozni,
mert részt vett egy nyári
sportválasztó programon,
ahol nagyon megtetszett
neki ez a sport. Legelõször
a szegedi egyesületbe járt
edzésre és versenyezni, a
másfél év alatt többször
nyert különbözõ érmeket.
Ezután a DÉMÁSZ-hoz
hívták párosba kajakozni.
Kamaszkorában naponta
kétszer járt edzésre, ez
hajnali kelést jelentett,
reggel 8-kor úgy ért be az

iskolába, hogy már túl volt
egy kemény edzésen, majd
délután a tanulás után újra
ment kajakozni estig. A
megfeszített munka, az e-
rõfeszítés és kitartás meg-
hozta a gyümölcsét, mert
hamarosan több kiváló e-
redmény után elnyerte a
magyar bajnok címet,
melynek következtében
felkérték a Dominó Hon-
véd kajak-kenu egyesület-
hez. Mára már kb. 80 ér-
met, oklevelet és több ku-
pát is nyert. Két éve hívták
fel Budapestre, napi 2-3
kemény edzésen vesz részt
távol a családjától, és mi-

vel jelenleg életében a leg-
fontosabb a kajakozás, e-
zért a tanulmányait is ma-
gántanulóként folytatja. 
Azonban a bajnokságon el-
ért csodálatos eredmény
nem jelenti azt, hogy pi-
henhet, hiszen jelenleg is
készül az idei magyar baj-
nokságra, mely augusztus-
ban lesz Szolnokon, és a
gyorsasági kajak maraton
világbajnokságra, mely
szeptemberben lesz Né-
metországban.

Durkóné Kopasz Éva
Fotó a hátoldalon

Szatymazi srác ezüstérme a Franciaországi európa bajnokságon!

I. Szatymazi Családi Nap
2011. június 30.
…. Itt van megtaláltuk!
Nem mutat életjelet, meg-
kezdjük az újraélesztést!
Töltés 200-ra, hátra!.....
Igen vannak életjelek, újra
dobog a liget szíve!
Ezeket a szavakat halhat-
nánk egy kitalált Holly-
woodi film részleteként, a-
zonban ez nem csak a kép-
zelet szüleménye. 2011. az
újjáéledés éve a szatymazi
liget életében, ami eddig
még rég nem látott össze-
fogás eredményeképpen
történt Szatymazon. A
Szatymazi Gyermekekért
Közhasznú Egyesület kez-
deményezésére a szatyma-
zi és környékbeli emberek,
vállalkozók egy nagy csa-
pata, együtt egy cél érde-
kében hatalmas lépést tett
a történelem színpadán,
bebizonyították, hogy ösz-
szefogással minden lehet-
séges. A kezdõ lökést a
Szatymazi Önkormányzat
által kiírt pályázaton az
egyesület által nyert
50.000,- Ft adata, ezek
után ki - ki a maga módján
hozzá tett valamit, és
2011. június 30-án a gye-
rekek és családjaik felejt-
hetetlen délutánt tölthettek
a ligetben. 2011. az ön-
kéntesség Európai éve és
ennek szellemében a szaty-
mazi emberek egy derék
csapata önzetlen segítségé-
vel támogatta egyesületünk
rendezvényét. Büszke va-
gyok, hogy egy ilyen
nagyszerû csapattal dol-
gozhattam. Ezúton szeret-
ném megköszönni a gyer-
mekek nevében, minden
támogatónak és segítõnek,
az önzetlen odaadó munká-
ját, támogatását. Köszönöm!

Mi történt ezen a csodála-
tos napon? Aki ott volt az
tudja, érzi a szívében.
Reggeli hét nyolc óra kö-
rül Rácz László arany dip-
lomás amatõr királyi sza-
kács, Nacsa Zoltán és
Nagy Norbert segéd sza-
kácsok megkezdik a 150
liternyi gulyásleves elké-
szítését. Tíz óra körül
megérkezik Kõrösi Rená-
ta, Csányi Sándorné, Csú-
ri Gáborné, Huttyai Petra ,
Karácsonyi Edina, Kisné
Tót Tünde, Kovács Szand-
ra Beatrix, Kõrösi Henri-
etta, Kuspiné Rácz Móni-
ka, Madlovits Ádám,
Szankáné Bürgés Tünde,
Tóth Józsefné Kovács Zsó-
fia és Tóth Melinda, akik
nekiláttak a több ezer pa-
lacsinta sütésének. A han-
gosításhoz a felszerelést
Zsemberi Sándor, Zsem-
beri József és Marosvölgyi
László biztosította, a hang-
technikát Csúri Csaba és
Nógrádi Nándor kezelték.
Délben több száz gyer-
meknek osztottunk ingyen
ebédet, majd négy órakor
ingyen palacsinta party-t
rendeztünk. Minden gye-
reknek gyümölccsel ked-
veskedtünk, akik helyi ter-
melõk által felajánlott ba-
rackból, almából vagy sár-
gadinnyébõl falatozhattak.
A délután folyamán a szín-
padon egymást követték a
fellépõk, a legmeghatóbb
mégis a hazai fellépõk mû-
sora volt. A gyerekeket
ingyenes ugráló vár, hab
party, szalmalabirintus,
Judik Ferenc fafaragó és a
Szatymazi Kerámia Szak-
kör vezetõje Bózsó Sán-
dorné Jolika és lelkes csa-
pata várta. A vendégek
nagy örömére, a játékkuc-
kót a Csipet-csapat Nagy-

családosok Egyesülete biz-
tosította. A nap fénypont-
ja, az éjszakai zseblámpás
kincskeresés volt, melyben
kicsik és nagyok egyaránt
nagy lelkesedéssel vettek
részt.
Támogatóink és segítõink
voltak:
Antares www.antares.hu,
Antman László www.ant-
man.hu, Bakos József, Bá-
ló Ferenc www.uno-
glas.unas.hu, Báló István
Koccintó ivó Ady E. u.
20., Baranyi Péter, Barna
Károly, Becsei József Av-
to Lada Kft. Szatymaz,
Rózsa u. 14., Bihari Tibor
Birgés Laci Birgés és Tár-
sa Kft. Szatymaz, Neszürj-
hegyi u. 18., Bódis Margit
Csányi István, Csányi Sán-
dorné, Csúri Beáta, Csúri
László www.delibabfusz-
erpaprika.hu, Csúri Csa-
ba, Csúri Gábor, Csúri
Gáborné, Csúri István,
Csúri Istvánné, Dékány
Mihály, Dr. Kormányos
László, Faszamár borozó
és kávézó Szatymaz, Ady
E. u. 52., Fekete Pál Sátor
és felszerelés bérlés Sán-
dorfalva, Arady u. 73.,
Gémes Antal, Goods mar-
ket Szatymaz, Kossuth L.
u. 33., Gyuris Zsuzsanna
Virágbolt Szatymaz, Kos-
suth L. u. 32., Hegedûs
Péterné, Hodács Zoltán
Hodács Pék Kft. Szaty-
maz, Petõfi u. 17., Huttyai
Petra, Jámbor Zoltán
www.jambormuvek.hu,
Jégvirág Fagyizó  Szaty-
maz, Dózsa Gy. u. 49. E-
gészségházzal szemben,
Jurik Ferenc, Kálmán Já-
nos, Karácsonyi Edina,
Karácsonyi Gergõ, Kávai
László Kávai Autó Kft.
Szatymaz, IV. ker. 2520

HRSZ, Kisné Tót Tünde,
Kiss Csaba Gépi földmun-
ka Szatymaz, Kossuth L.
u. 28., Kovács Sándor
Terménybolt Szatymaz, II.
körzet 113., Kovács
Szandra Beatrix, Kõhegyi
Ágnes, Kõhegyi Árpád,
Kõrösi Henrietta, Kõrösi
Renáta, Kuspiné Rácz Mó-
nika, Lengyel Istvánné
Dr., Madlovits Ádám,
Marosvölgyi László Han-
gosítás technika, Márta
Ferenc Törpi diszkont
Szatyamaz, Kossuth L. u.
68., Molnár Szabolcs Pa-
pír- Írószer Bolt  Sándor-
falva, Ady E. u. 13.,
Nagy István, Nagy István-
né, Napnet internet szol-
gáltató  www.napnet.hu,
Nógrádi Anita, Nógrádi
Nándor, Nyugdíjas Egye-
sület, Önkormányzat dol-
gozói és a közmunkások,
Ördög Antalné Zöldség
üzlet Szatymaz, Kossuth u.
36., Palotás János
www.vasspalota.hu, Rádió
88, Sárközi Ernõné Mezõ-
gazdasági bolt Szatymaz,
II. körzet 104., Sustik Fe-
renc, Szabó Csaba, Szanka
László, Szankáné Bürgés
Tünde, Szatymazi Polgár-
õr Egyesület, Szilvánia
Pizzeria és Cukrászda
Zsombó, Felszabadulás u.
67., Takács Tibor, Toldi
Sándor www.djservicesze-
ged.5mp.eu, Tóth József,
Tóth Józsefné Kovács Zsó-
fia, Tóth Melinda, Vreckó
Rudolf www.vrec-co.hu,
Zacsok Csaba Autó-és Gu-
miszervíz Szatymaz, II.
ker. 57., Zsemberi József,
Zsemberi Sándor, Zserbó
Cukrászda Szatymaz, Dó-
zsa Gy. u. 49. Egészség-
házzal szemben

Csúri Gábor
elnök

Szatymazi Gyermekekért Közhasznú Egyesület
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NYUGDÍJAS EGYESÜLET KÖZLEMÉNYEI
Az Idõsek Világnapi rendezvényére október 8-án délután 4 órai kezdettel a Lesz Vigasz Vendéglõbe szeretettel

meghívunk minden érdeklõdõt. 
Vacsora: sültek, köretek, savanyúság, bor, sütemények. A zenét ez alkalommal is Õze Imre szolgáltatja.

Belépõ tombolával 1600 ft.
Jelentkezés szeptember 30-ig Rácz Istvánnál, vagy a Lesz Vigaszban, vagy Kakusziné Marikánál

A Nyugdíjas Egyesület következõ összejövetele szeptember utolsó szerdája, délután 6 óra, Lesz Vigasz vendéglõ

SPORT

Diósgyõr szurkoló vagyok
11 éves korom óta. Láttam
ott játszani annak idején a
Besiktast, a Hajdukot, a
Dundee Unitedet, a Rapid
Wient, a Kaiserslauternt, a
Celticet, harmincezredma-
gammal összezsúfolódva,
ahol mint a pörölykala-
pács, dübörögtek súlyo-
san, nyomasztóan a vas-
gyári szurkolók. Láttam az
idén tízezer nézõ elõtt a
Ceglédet, mikor visszaju-
tottunk az elsõ osztályba.
Belátom, jogos a kérdés,
mi köze mindennek Szaty-
mazhoz?
Idén 60 esztendõs a Szaty-
mazi Sportegyesület, s mi-
után az elõzõ számban Pál-
mai Józsi bácsi megszokott
alapossággal megírt írását
olvashattuk az elsõ évtize-
dekrõl, nekem jutott a
tiszt, hogy napjaink sport-
életérõl írjak. A diósgyõri
futballcsapat egy egész vá-
ros életében jelen van -
nincs másképp egy jóval
kisebb községben sem.
Úgy veszem észre, minél
kisebb egy település, annál
jobban függ a sportélet a
helyi emberek lelkesedésé-
tõl, elszántságától, szerete-
tétõl. Ennek tükrében ké-
szítettem el ezt az írást -
akit adatok, eredmények,
idõpontok érdekelnek, a
Mi Lapunkban eddig bõ-
séges tájékoztatást kapott.
Foci és judo. E két szak-
osztály alkotja az egyesü-
letet. Hamar megtudtam,
hogyha a judo egyszerû
lenne, akkor focinak hív-
nák… hogyan férnek meg
mégis egymás mellett bé-
kességben? Csuda egysze-
rû kis történet: Szabó
Ödön, az egyesület jelenle-
gi elnöke, komoly csel-
gáncsos múlttal, egyked-
vûen hazafelé autózva, épp
a focipálya mellett járt,
mikor is arra lett figyel-
mes, hogy a Tanárképzõ
ellen játszó Szatymaz
edzõje félre nem érthetõ

szándékkal és súlyos sza-
vakkal kergette a pályán
keresztül a bíró sporttár-
sat. (Ma te vagy feketé-
ben, holnap meg az anyád
- jellemezték kedvesen ezt
a helyzetet Diósgyõr vas-
gyárban).
Hmm…nem is olyan rossz
sport ez - élénkült fel, s
kõsziklaként dacolva a ju-
do-társadalom véleményé-
vel, elvállalta a két szak-
osztály vezetését.
E történetet elõször Bara-
nyi Pétertõl hallottam, aki
beszélgetésünket azzal
kezdte, hogy szatymazi
futball Spiller László nél-
kül nem lenne ma. Õ maga
1990-tõl él Szatymazon,
két év kihagyás után, Pol-
gár Attilától örökölte visz-
sza most az edzõséget. Ne-
hézségek? A csapat a Me-
gye II és III közt ingázik,
idén jó eredményt ért el a
kettõben, sõt felcsillant a
lehetõség a feljebb jutásra
is. A gyászos körülmények
miatt azonban szóba sem
jöhetne a magasabb osz-
tály, sajnos. Az öltözõ ál-
lapota 1956 óta nem sokat
változott, szûk, hideg, do-
hos - méltatlan. Ám csapat
az kell s ebben köszönet az
Önkormányzatnak, a szak-
osztály fentebb említett ve-
zetõinek, Marosvölgyi
László serdülõ-, Kovács
Mihály ifiedzõnek, Nagy
Ferenc mindenesnek és a-
zoknak a magánemberek-
nek, akik hol itt, hol ott
segítenek a csapaton. A
három korosztály - serdü-
lõ, ifi, felnõtt - utaztatása
ilyen körülmények közt
valóságos logisztikai mes-
termunka, és persze költ-
ség. Mi a jövõ?
Körülbelül hetvenen fociz-
nak ma Szatymazon, vala-
milyen módon mind kötõd-
nek a községhez. A csapat
most jó, lelkes, összetartó,
voltak, akik el szerettek
volna menni, de kis meg-

gyõzés után látták értelmét
a maradásnak. A terv hat-
hét fiatalt - köztük az igen
tehetséges Árpási Róbert,
Mikus Károly, Tari László
- beépíteni a felnõtt csapat-
ba, s cél az elsõ nyolcba
jutás. 
Gyerekek? Valahogy an-
nak idején jobban szerettek
focizni... sokan még a ka-
puk mögött kezdték lab-
daszedéssel - ó, de büszke
voltam én is, mikor a ro-
mánok elleni gyõztes gólt
0 fokos szögbõl bevarró
Borostyán Misinek pasz-
szolhattam! Számítógép,
lustaság, modern élet… de
elveszi kedvüket a lepuk-
kant öltözõ is - ezért is
kívánatos lenne ez ügyben
a változás. 
Judo.
Kovács Szabolcs '95 óta él
Szatymazon, 2003-ban
Szabó Ödön unszolására
vállalta, hogy a szatymazi
gyerekeket megismerteti a
judoval, elõször tanfolyam
jelleggel, aztán lösz ami
lösz. Hát jól sikerült neki!
Ma már 30-40 gyerek edz
és versenyez állandóan, s
mint ahogy hónapról-hó-
napra láthatjátok az újság-
ban, kiváló eredmények-
kel, s nem túlzás, hogy a
Szatymaz név komoly rek-
lámhordozói lettek az or-
szágban - a budapestiek
pontosan el tudják helyezni
községünket a térképen!
Az egyesületi rangsorban a
község nagyságát tekintve,
jóval elõkelõbb helyen áll-
nak. Minden korosztály-
ban van válogatott(!) és az
idén már lesz fekete öves
judos!
A gyerekek szeretnek jár-
ni, bíznak a mesterükben,
aki most, a nyári edzõtá-
bor kapcsán említette,
hogyha szegedi középisko-
lásokkal akarta volna elvé-
gezni ezt a munkát, azok
világgá szaladtak volna. Itt
Szatymazon látják a lehe-

tõséget a fejlõdésre, látják,
van értelme küzdeni, iz-
zadni, csinálni, csinálni. 
Kérdésemre, kiemelne-e
valakit, a válasz, hogy bár
a tatamin egyedül állnak,
õk mégis egy csapat, ahol
egyik szezonról a másikra
bárki kiemelkedhet. A ju-
do, mint harcmûvészet, de
mára már inkább mint
sport, felkészíti õket az é-
letükben eljövõ verseny-
és stresszhelyzetek kezelé-
sére, elviselésére. Az
edzésrõl edzésre önmaguk-
kal megvívott harc, a ver-
senyek feszültsége hozzá-
járul ahhoz, hogy egész-
séges, magabiztos felnõtt
emberekké váljanak, akik
helytállnak a családban és
a hazában is.
A cél? Igen hasznos lenne
egy állandó terem, ahol
eszközt és idõt is kímél-
nének. Ez segítene minden
mester álma megvalósítá-
sában, hogy világverseny
dobogóján lássa tanítvá-
nyát. Kovács Szabolcs sze-
rint utánpótlás szinten ez a
szatymazi judo egyesület-
ben 5-6 éven belül meg-
valósulhat! (Így lögyön!)
S köszönet mindezért az
Önkormányzatnak, az is-
kolának, a szakosztály ve-
zetésének, s a szülõknek,
akik nagyon nagyot vállal-
nak azzal, hogy biztosítják
a gyerekek edzésre, ver-
senyre járását.
Most pedig átadom a szót
Szabó Ödönnek, a Szaty-
mazi Sportegyesület elnö-
kének:
Ez volt a múlt - de addig
sportról nem beszélhetünk,
amíg nincs meg a hozzá
való létesítmény! Bármit is
tesz Baranyi Péter, Kovács
Szabolcs és a többi meg-
szállott, mégse! Nyilván
minden gyerek szeretné
látni magát valamilyen hi-
erarchiában, rangsorban,
és szeretné, hogy a szom-
széd is lássa, hogy ez a

Napjaink és a jövõ sportélete községünkben, avagy nem a beton az elsõ
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szende, szolíd gyerek bár-
kit földhöz vág, tehát tisz-
teletre méltó! Ha nincs lé-
tesítmény, nincs hazai ver-
seny, ki látja? Azt látni,
hogy a focis gyerekek meg
sárosan, koszosan mennek
hazafelé meccsrõl, edzés-
rõl - manapság ez sem
vonzó. 
A községben csak a sport
nem fejlõdik - de soha nem
szabad lemondani róla! A
sportot kell támogatni,
nem a létesítményt! A kép-
viselõtestületben csak pá-
ran értenek ezzel egyet,
sokat ígérnek, kevés dolog
teljesül - pedig mindenki
szeretné, ha a gyereke nem
vézna, görnyedt, hanem
egészséges lenne testileg,
lelkileg - és ehhez az út

pedig a sport. 
Néhányan azt mondják,
csupán azért szeretnék ide
sportcsarnokot, hogy tõ-
lem vegyék az anyagot…
válaszra sem méltó, szá-
nalmas hozzáállás. Inkább
arról beszélnék, mit jelen-
tene egy kézilabda pálya
nagyságú küzdõtérrel ren-
delkezõ sportlétesítmény
Szatymaznak.
Ha megvan a létesítmény,
akkor az a szatymazi köz-
gazdasági modell szerint
önfenntartó! Erre megvan
a mód és az elképzelés.
Nézzünk például egy do-
maszéki versenyt: 6-800
ember, aki étkezést esetleg
szállást igényel. A leendõ
létesítményhez tartozna
szállóhely, étterem, büfé,

tárgyaló. Fenntartása, üze-
meltetése munkahelyeket
teremt. Komoly szakmai
munkára adna lehetõséget,
ami tovább erõsítené az
egyesületet és a hírét, de a
sporton kívül is használ-
ható lenne a község lakói
számára, valamint komoly
bevételi forrás a bérbeadá-
sából. Mint nevelõ egye-
sület, vendégül láthat kül-
földi gyerekeket, s könnyû
belátni, ennek viszonzása a
szatymazi gyerekeknek i-
gen kellemes: edzõtábor a
szlovák hegyekben vagy a
horvát tengerparton…
S mindez magával hozhat
a község életére jó hatással
levõ üzleti lehetõségeket,
hisz' a judo és a foci körül
is komoly üzletemberek

állnak - gondoljunk csak
arra, mennyi versenyen
megjelenik a maga is csel-
gáncsos orosz elnök,
Putyin. 
Végezetül még annyit: saj-
nos a szatymazi sportélet
az erõlködésen is múlik, a
fent említett szakemberek,
támogatók nem biztos,
hogy tovább bírják adni a
lelkesedésüket. 
Azonban mégis bízom a
testület esetleges bölcses-
ségében, és hogy fogunk
még Szatymazt és a ha-
zájukat szeretõ gyerekeket
nevelni.

Görgényi Gábor

Márta Ferenc szinte cse-
csemõ kora óta él-hal a
motokrosszért. Persze mi-
óta az elsõ bütykös kerekû
CZ-be beleszeretett, ren-
geteg víz lefolyt a Dunán.
Az évek is röpültek szépen
sorban, és megjelentek
már a ráncok is - ma Feri
a hazai szenior bajnokság
egyik lelkes résztvevõje,
sõt éllovasa. Aztán Márta
Ferenc Szatymazról egy
napon gondolt egy nagyot:
az embernek azért vannak
álmai, hogy azokat ne adja
fel, és Õ bizony rajthoz fog
állni a világbajnokságon.
Alább Feri maga írja le a
történteket.
Talán kezdjük a legelején.
A motocross iránti érdek-
lõdésem, már 3 éves ko-
romban elkezdõdött, mikor
édesapám karján Szegeden
szurkoltunk az "öreg" Té-
csinek. 1984-ben már
Hódmezõvásárhelyen a
négy fehér lovagért (Hor-
váth Palinak, Nagy La-
cinak, Czuczi Rolandnak
Técsi Sándornak), a helyi
versenyzõkért izgultam.
Jártam BBK (fiataloknak
lefordítva ez a szocialista
országok motocross kupa-
sorozata volt a Béke Ba-
rátság Kupa) versenyekre
is. Kamasz koromban már
arról álmodoztam, hogy
versenyzõ leszek, otthon
Verhovinát tuningoltunk,
majd Csepellel motoroz-
gattam. Szatymazon min-
den május 1-jén Simson
cross volt, melyet szintén
rajongva néztem. 
27 éves koromban aztán

álmom valóra vált, sikerült
vennem egy 250 cm3 Hon-
dát, mellyel 1995-ben az
MMSZ magyar bajnoksá-
gának II. osztályában ke-
vés gyakorlás után el is in-
dultam. Abban az évben
hatalmas bukásokkal tarkí-
tott versenyeim voltak, de
rájöttem, hogy nem elég
az akarat, lelkesedés és a
versenyeken való részvé-
tel, hanem komoly edzés-
munkára is szükség van,
ahhoz, hogy esések nélkül
jó eredményeket érjek el.
Bátyám segítségével és tu-
datos edzésekkel készül-
tem a versenyekre a követ-
kezõ években, immár 15
éve rendszeresen részt ve-
szek az amatõr versenye-
ken. 
A múltat azért szerettem
volna egy kicsit felelevení-
teni, hogy tiszta legyen
mindenki számára, hogy
az embernek az álmait
nem szabad feladni, hanem
küzdeni kell érte. 3 évvel
ezelõtt láttam, hogy a VB
betétfutamaként Veterán
futamokat is tartanak, s el-
álmodoztam, hogy milyen
jó lenne részt venni rajta.
Az idén úgy döntöttem,
hogy megpróbálom ezt a
célom elérni. 
Kinéztem a belgiumi ver-
senyt, s elkezdtem a folya-
matot. Másfél hónappal a
verseny elõtt leadtam a ne-
vezésem, s reménykedtem,
hogy rajta leszek a rajt
listán. 
Ebben a évben a Mami
Yamaha Fehér egyesület-

ben versenyzek egy
YZ450F/2011-el, és a ver-
seny elõtti 2 héttel a Ya-
maha Fehérnél, Kovács
Zsolt szerelõ az elsõ telót
átalakította a KYB semi
factory teleszkóphoz ha-
sonlóra, és behangolta a
vezetési stílusomhoz, mert
kicsit keménynek érzetem.
Közben a verseny elõtt két
héttel még semmit nem
tudtam arról, hogy fogad-
ták-e egyáltalán a nevezé-
sem. Hétfõn már aggód-
tam, hogy mehetek-e e-
gyáltalán, mert még sem-
milyen információm nem
volt. Kedden végül kide-
rült, hogy én is a verseny-
zõk között vagyok. Ked-
den még elõ kellett készül-
ni a rajtszámokkal, hát-
számokkal, s szerdán már
útnak is indultuk.
Pénteken kellett a nevezést
megtenni, mely annyira
nem is volt egyszerû szá-
munkra, hisz nem igazán
volt információnk arról,
hogy hogyan is zajlik ez,
és e mellett sajnos az angol
tudásunk is elég gyenge.
De sikerrel vettük az a-
kadályt, s a reggeli 9 órás
kezdés után 1730-ra már
meg is nyugodhattunk,
hisz csak ekkor kaptuk
meg a transpandert, s lett
teljes a nevezésünk.
Szabadedzésen egy szinte
amatõr pályán motoroz-
tam, csaknem minden ug-
ratót tudtam teljesíteni, de
az idõmérõre a pálya ál-
lapota már olyan sokat
romlott (mivel pályakar-

bantartás, mint olyan a
VB-n nincs napközben),
hogy a körbemenetel is
gondot okozott, de azért
egy 23. rajt pozíciót si-
került összehoznom. 
Elsõ futamban nem túl jó
rajt után, kalandok nélkül
sikerült végigmennem.
Úgy éreztem, képtelen
leszek még egyszer fel-
menni, a már számomra
járhatatlan pályára, de
1500 km-re az otthonomtól
mégiscsak egy VB-n va-
gyok, nem adhattam fel.
A második rajtot sikerült
jól elkapnom, s a 12. he-
lyen tudtam egy ideig mo-
torozni, majd több körön
keresztül a 15. helyen
mentem. Sajnos az erõm
elfogyott, így lassacskán
egyre visszább estem, míg
végül a 19. helyen tudtam
befejezni a futamot, mely
2 pontot jelentett. Nagyon
büszke vagyok, hogy elju-
tottam egy Veterán VB-re
Lommelbe, és egyáltalán
esés nélkül végig tudtam
csinálni azt a napot.

Életem legnagyobb motocross élménye!
Márta Ferenc a motokrossz VB-n

RITMIKUS 
GIMNASZTIKA
(egy kimaradt fotóhoz)

Ritmikus Gimnasztika B/4
korosztály.
Kondász Andrea, Kõhegyi
Ágnes, Szána Szabina,
Kósa Kitti, Kelsch Anna,
Kreinicker Bernadett, Bár-
kányi Flóra, már többszö-
rösen is büszkélkedhetnek
a „Magyar Köztársaság
Diákolimpiai Bajnoka“
címmel. Fotó a hátoldalon
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Idézetek Müller Péter, Szeretetkönyv
címû mûvébõl
Nemcsak azért vagyunk manapság ki-
merültek, mert sokat robotolunk, ha-
nem mert olyasmit csinálunk, amit nem
szeretünk, és olyan légkörben élünk,
amelyben nincs szeretet. Ha valamit
szeretettel teszünk, észre sem vesszük,

milyen teljesítményre vagyunk képesek. A szeretet mér-
hetetlenül sok energiát ad. Fáradhatatlanná teszi az em-
bert, feltölti erõvel.
A tévedés is fontos. A csalódás is fontos. A kiábrándulás
is. A találkozás is fontos, de az elválás is. Fontos a bol-
dogság és a boldogtalanság. A közöny és a szenvedély is
fontos. Az árulás is és a bûnbánat is. Fontos az egyedül-
lét gyötrelme és a kapcsolatok elviselhetetlensége. Az
elhagyás és a visszatérés. Fontos a hûség és, sajnos, a
hûtlenség is kihagyhatatlanul fontos. Mindent meg kell
tapasztalnunk, rosszat és jót. Mindent át kell élnünk.
Csak akkor lehetünk valóban egymáséi, ha már minden
álruhát, gátlást, önzést, félelmet, csalódást, szenvedélyt,
hazugságot levetettünk magunkról.
Ha a közeledben van, akit szeretsz, mintha melegebb
lenne a levegõ. A tárgyak mosolyogni kezdenek, a szoba
ismerõsebb lesz, mintha az illat is megváltozna körülöt-
ted, ha a közeledben van, aki számodra kedves. Ez az
összetéveszthetetlen jelenlét-érzet, amikor az idegenség
hirtelen ismerõssé válik, amikor meghitté varázsolódik a
környezeted - a szeretet biztos jele.
Nõiesnek csak azt a megnyomorított lényt nevezzük, aki
alázatosan szolgálja férjét. Akinek nincs más életcélja,
mint az anyaság - ha a gyereke felnõ, akár meg is hal-
hat, mert nincs miért élnie tovább. Ha valakinek az igazi
természete el van nyomva - nyomorék. Nem egészséges
ember.
Nem az a baj, hogy férfiuralom van. Az még lehetne jó
is. A baj az, hogy annak a férfinak, aki hatalmon van,
fogalma sincs róla, hogy milyennek kéne lennie az igazi
férfinak. Vagyis nem tudja a szerepét jól eljátszani - nem
tud jól szeretni.
Voltam már kislány, szerelmes, feleség, anya, szeretõ,
elvált asszony, számûzött, pincékben bujkáló menekült,
voltam úriasszony és bõrgyári munkás - sokféle szerepet
játszottam, de az öregség a legnehezebb. Ezt nem csak
azért nehéz eljátszani, mert méltatlan, hanem mert belül
nem öregszik az ember. Ha belül is öreg lennék, sokkal
könnyebb lenne. Észre sem venném, hogy megöreged-
tem. De így meglepõdök magamon. Belenézek a tükör-
be, és azt kérdem: ki ez?
A nõnek olyan szeretetre van szüksége, amely nem mu-
landó. A nõ - még a legérzékibb nõ is - a lelkével szeret
igazán, s nincs olyan párkapcsolati tanács és szexuális
trükk, amely boldoggá tudna tenni egy olyan nõt, akit
lelkileg nem szeretnek. Akármilyen érzéki bravúr, vagy
megrendítõ testi gyönyör - egy nõnek ez nem elég, mert
az igazi gyönyörpontja nem bonctani helyen rejlik, nem
is, ahogy mondani szokás, az "egész testében", hanem
az egész lelkében. Minden olyan ölelés, mely csakis az
"erogén zónák" ingerlésén alapul, kevés neki. Egy nõ
"erogén zónája": a lelke.
Coelho ídézetek
Az élet egyetlen értelme a szerelem. Akinek nem sikerül
találnia senkit, az nem mondhatja el magáról, hogy meg-
valósította az álmait.
Albert Einstein idézetek
Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet meg-
valósítani, mígnem jön valaki, aki errõl nem tud, és
megvalósítja.

A történelem arra tanít meg bennünket, hogy az emberi-
ség semmit sem tanul a történelembõl.
A világon két dolog végtelen: a világegyetem és az em-
beri hülyeség. Bár az elsõben nem vagyok biztos.
Nem lehet megoldani problémákat ugyanazzal a gondol-
kodásmóddal, amivel csináltuk õket.
Csak kétféleképpen élheted az életed. Vagy abban hiszel,
a világon semmi sem varázslat. Vagy pedig abban, hogy
a világon minden varázslat.
Churchill idézetek
Szeretem a disznókat. A kutyák felnéznek ránk. A macs-
kák lenéznek bennünket. A disznók egyenrangúnak ke-
zelnek.
Az államférfi a következõ nemzedékre gondol, a politi-
kus csak a következõ választásokra.
Egy pesszimista minden lehetõségben látja a nehézséget;
egy optimista minden nehézségben meglátja a lehetõ-
séget.
Diákok aranyköpései 
Mondatok iskolai dolgozatokból
1. IV. Béla idején járásokra oszlott az ország , a legismertebb

járás a tatárjárás volt. 
2. Kolombusz szeretett amerikázni. 
3. A bibliai Dávid a filatelistákkal harcolt. 
4. A nemzetiségi iskolákba több ajkú diákok járnak. 
5. Aki korpa közé keveredik, azt megeszik a disznók. 
6. Nyáron nõ a kalapos gomba, télen a kucsmagomba. 
7. Móricz Zsigmond hét krajcáért írta meg a gyermekkorát. 
8. Spanyolország legnagyobb hegyei a Piramisok. 
9. Lincoln anyja már csecsemõkorában meghalt. 
10. A Bibliát Gutenber találta fel. 
11. És akkor a költõ megírta Szundi két apródja címû versét. 
12. A Magna Charta kimondta, hogy ugyanazért a bûnért sen-

kit sem lehet kétszer megölni. 
13. Ádám evett a tiltott fa gyümölcsébõl, ezért büntetésül fe-

leségül kellett vennie Évát. 
14. Kálvin János a szószéken kelt ki. 
15. Egyiptom õslakói a múmiák. 
16. Julius Caesart a márciusi Idusok ölték meg. 
17. A Szentlélek postagalamb képében szállt az apostolokra. 
18. Beethoven Bonbonban született. 
19. Amint a költõ írta, ha férfi vagy, légy férfi, ne hitvány dé-

libáb. 
20. A víz 100 Celsius-fokon olvad. 
21. A farkas felfalta Piroskát, de belebetegedett, mert Piroska

romlott volt. 
22. Petõfi Sándornak Petrovics Emil volt az édesapja. 
23. István királyt a pápa felkente a trónra. 
24. A harangvirág a bimbambuszok családjába tartozik. 
25. Többféle kerek számot ismerünk, de a legkerekebb szám a

nulla. 
26. Az emberiség nem gyõz hálát adni Edisonnak, akinek láng-

elméjébõl kipattant a villamos, amely szikrájával hajtja a
kocsit és benne az utast. 

27. A végek vitézei többnyire nem éltek haláluk napjáig, mert
már korábban elestek. 

28. Barbarossa seregében kitört a pestis, amely elõl maga a
császár is csak álruhában tudott menekülni. 

29.A modern lakásokban távfûtésû gladiátorokkal fûte-
nek. 

SVÉDASZTAL
IDÉZETEK, AFORIZMÁK, GONDOLATOK, KLASSZIKUSOKTÓL
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Redõnyök
reluxák, szunyoghálók, har-
monikaajtók. Hagyományos

és új típusú redõnyök 
szerelése, javítása.

Fa nyílászárók javítása, szigetelése.
Minõség, megbízhatóság, garancia.

Költõ József 
06-70/503-97-09

Pillangó Szalon
Kéz- és lábápolás, mûköröm

építés, hennafestés

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

Szatymaz, Dózsa Gy. u. 49.
Szolgáltatóház

Üvegezés
Szilágyi László

Szatymaz, 
Dózsa Gy. u. 13.

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

Németh Melinda Gyógymasszõr

MASSZÁZS SZATYMAZON!
Izomlazító masszázs, nyak, hát,

gerinctáji panaszok kezelése.

Fogyasztó, méregtelenítõ

nyirokmasszázs.

Bejelentkezés telefonon:

20/33-14-072

TEGYE BIZTONSÁGBA

ÉS ÉRTÉKÁLLÓVÁ

PÉNZÉT!

GONDOLJON A JÖVÕJÉRE!

KÉPEZZEN SAJÁT
ARANYTARTALÉKOT!

CÉGÜNK 17 ÉVE A LAKOSSÁG

SZOLGÁLATÁBAN

FÖLDI ZSUZSA  TEL:20/9287-791

KIÁRUSÍTÁS a
SZOLGÁLTATÓHÁZBAN!

A divatáru boltban folyama-
tos akciók, az üzlet árukész-
lete egyben is eladó, mege-

gyezés alapján.

Erdeklõdni a helyszínen,
illetve a 30/9-156198 

telefonszámon.

ANGOL, HORVÁT,
SZERB NYELVOKTATAS

EGYÉNI ÉS /KIS/ CSOPORTOS
ANGOL, HORVÁT ÉS SZERB

NYELVOKTATÁS SZATYMAZON
ÉS KÖRNYÉKÉN- IGÉNY ESETÉN
INTERNETEN KERESZTÜL- MIN-

DEN SZINTEN, EGYÉNRE
SZABOTT MÓDSZERTAN ÉS

HALADÁSI TEMPÓ. FELKÉSZÍTÉS
FELVÉTELIRE, ÁLLAMI ÉS

NEMZETKÖZI NYELVVIZSGÁRA
OKTATÁSBAN TAPASZTALT

NYELVTANÁRRAL.
GUELMINO ERZSÉBET

www.egida.hu; egida1@invitel.hu
+3630/5359063; +3662/283295

Nõi-férfi, gyermek fodrászat

HOSSZABBÍTOTT 
NYITVA TARTÁS

H-P-ig 7 -1630-ig; 

Szo. 7 - 12 ig

06-30-255-55-93
Kasza Ibolya

Szatymaz Petõfi u.3

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

Különleges választék, egyedi
darabok, övek, táskák, lakberen-

dezési apróságok.

-KULTURKA-
ARANY JÁNOS UTCA 11.

Nyitva: 
minden nap délután 3-tól 

Szo., vas. egész nap.
Szeretettel várom a "turi mániásokat"

Kormosné Marika.

KÚTFÚRÁS
Megbízható, gyors, 

pontos!

Kormos Imre
Szatymaz, Arany J. u. 11.

Tel.:

06/20/9477-140

KONDÁSZ KÁLMÁN
SZOBAFESTÕ

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

Vállalok:
Lakásfelújítást, szobafestést, mázolást,

tapétázást, hõszigetelést, burkolást,
szeletelt tégla ragasztást, tetõjavítást,
kõmûves átalakítást, fürdõkád zomán-

cozást, cipõ sarkalást 
és egyéb munkákat.

Egyedi kályhacsempék gyártása:
-hagyományos kézi készítésû precíz

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
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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:
Szeptember
3-4. Dr. Huszár Péter
06/20-936-4208
10.-11 Dr. Martinek vilmos
06/30-9451-386
17.-18. Dr. Gombos László
62/278-502
24.-25. Dr. Sikter András
06/20-936-4208
Október
1.-2. Dr. Sipos Attila
06/30-487-8382
8.-9. Dr. Szigeti Gábor
06/30-2974-435

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

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

06-20/209-5307
Csóti József:

06-20-209-5302

Polgárõrség:
Telefonszáma: 

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

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

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

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

tel.: 06-30-5000-532
Csányi András:

tel.: 06-20/497-0040
Vidácsné Lukucza Éva

tel.: 06-30/229-7123
Kapcsolat Integrált Szociális
Alapszolgáltatási Központ
Tel.: 283-169
Makra Sándorné
Tel.: 06-30- 3034-487
Családsegítõ Szolgálat
Tel.: 06-62/283-169
Radeczkiné Draskovics Márta 
Ügyfélfogadási idõ
Hétfõ: 900-1300

Kedd: 1300-1600

Szerda: 1300-1600

Csütörtök: 900-1300

Péntek: szünnap
Ügyeleti idõ  kedd: 1600-1800

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

Kedd: 900-1300

Szerda: 900-1300

Csütörtök: 1200-1600

Péntek: szünnap
Vízmû hibabejelentés
Csúri István: 
Tel.: 06-70-270-0552

Temetéssel kapcsolatos 
teljes körû ügyintézés:
Patak János
Tel.: 06-30-278-0017
Teleház
Nyitva tartás
Hétfõtõl péntekig  900-1900

Szombat 1000-1530

Vasárnap zárva
Tel.: 283-115
Közvilágítási hiba bejelentés a:
mozesr@demasz.hu

Felelõs kiadó: Dankó Pista Mûvelõdés Ház és Könyvtár. Fõszerkesztõ: Bérczi Tamás. Szerkesztõbizottság tagjai: Barna
Károlyné, Kasza Ágnes, Pálmai József. A szerkesztõség címe: Dankó Pista Mûvelõdési Ház és Könyvtár Szatymaz, Dózsa
György utca 42. E-mail:milapunk@szatymaz.hu ISSN 1789-7165 (Nyomtatott) ISSN 1789-7173 (Online) Következõ lapzárta: okóber 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

Nógrádi János 
(Ady. u. 48.)
Kónya Jánosné 
(I. körzet 139.)
Seres Mihály 

(IV. körzet 279.)

Közérdekû információk

Víz, központifûtés,
klíma szerelés

- Családi házak épületgépészeti
kivitelezése 

- Meglévõ rendszerek javítása,
átalakítása 

- Lakás klímák telepítése,
beüzemelése, beszerzése 
- Hidroforos vízellátás

kialakítása 
Gyors, pontos munka,

anyagbeszerzés 
Szûcs Attila Szatymaz 

06-30/263-90-30 

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.

Durkó Gábor ezüstérmes Márta Feri a VB-n

I. osztályba indulók

Emlékhely Pecázik a Csipet Csapat

B/4 korsztály Diákolimpia bajnokai


