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A szárny megnőtt, üresen áll a fészek,
Csak álom volt a régi jó világ,
És mint a fecske alkonyati szélnek,
Ma szárnyat bontott egy sereg diák.
Wass Albert

A tartalomból:
2.o.: Helytörténet
3.o.: Önkormányzati hírek
6.o.: Hírek bölcsődéből,
óvodából, iskolából
7.o.: Egyesületi hírek

Kiállták a csapatok a Tanyasi 10 próbát (cikk a 9. oldalon)
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HELYTÖRTÉNET
Még néhány mondat. . .
Aligha vonható kétségbe,
hogy Dankó Pista, Szegedfelsőtanyán született. /Írás
is csak ezt igazolja./ A
problémát legtöbbször az
okozza, hogy nem tudják,
hogy a "Szegedfelsőtanya"
soha nem volt egy tanya
/legtöbbször azt keresik/,
vagy egy ház, nem volt egy
település, hanem egy hatalmas, a Fehér-tótól egészen
a megyehatárig terjedő terület. Ez a nagykiterjedésű
és aránylag nem széles terület a nevét, a rajta lévő és
egyre szaporodó tanyáktól
örökölte. Ezt az 1950 előtt,
jó kétszáz évig használt
névvel jelölt területet, kapitányságokra
osztották,
majd 1950 előtt mintegy 60
évvel egy "központtal"
/Szegedfelsőközpont/ is ellátták. Ebből a hatalmas területből alakult azután három község l950-ben,
Szatymaz, Balástya, Csengele.
A korabeli írások Dankó
Pista apósát, Joó Ferencet
/1821-1880/ gyakran mint
"bortszerető" embert, emlegették. Azonban, ha beletekintünk a festő nem könnyű
életébe, hamar rájövünk,
hogy bizony nyomós oka
volt annak, hogy időnként a
borhoz menekült. 1848
szeptemberében vette feleségül Némedy Etelkát, aki
1863-ban, 32 éves korában
elhunyt, férjét Joó Ferencet
négy leánnyal és egy fiúval
hátrahagyva. Az 5 gyermek
közül a legnagyobbik, a fiú,
éppen hogy elmúlt 12 éves,
a legkisebb Ilonka 2 éves
volt. Öt kisgyerekkel özvegyült meg Joó Ferenc, öt
kisgyerek gondját kellett
viselnie a festői munkája
mellett.. Nagyon nem lehet
csodálkozni azon, hogy az
apja Joó István után megörökölt szatymazi szőlejében időnként az átlagosnál
többet fogyasztott az általa
megtermelt borból. Arról
már nem is beszélve, hogy
számára a gyermekek később is sok gondot jelentettek. A Ferenc névre hallgató
fiú felnőve kiment Amerikába és hír felőle többször
nem érkezett. A körülötte
felnövekvő négy lány /Etelka, Irén, Rozália és Ilona/ is
okozott életében némi aggodalmat.
Sokan Joó Ilonkát, Dankó

Pista későbbi feleségét is
egy kicsit rosszalló szemmel nézték és nézik. Fölvetik, hogy mit keresett egy
14-15 éves fiatal lány a
kocsmában? Hogy lehet az,
hogy ott a fogadóban üldögélve hallgatta a muzsikus
zenéjét, majd később csatlakozott szereplőnek a különböző előadásokba? Ma
már világosan látjuk, hogy
Joó Ilonka nem ment be a
Báló fogadóba zenét hallgatni. Nem kellett bemennie /akkor még a Petőfi utca
sarkán lévő később megépített vendéglőnek nyoma
sincs/, hisz bőven elég volt
neki, ha testvéreivel lesétált
a szatymazi szőlejük végébe, mert ott zavartalanul
hallgathatták, a mintegy
10-12 méter távolságban
lévő vendéglőből /ma Kossuth Lajos út 33./ kiáramló
muzsikát. Nem csoda, hogy
Dankó Pista hegedülése
időnként nekik is szólt. A
kiáramló és a szőlőtőkék
felett elszálló zene a lányok
közül a legfiatalabb- és talán a legszebb Ilonkát elvarázsolta.
Valamikor, az 1941-es évben, Jávor Pál főszereplésével,
megfilmesítették
Dankó Pista életét. A korabeli filmek közül kiemelkedett ez az alkotás. A"regényesen" átírt izgalmas életrajz, a sok felcsendülő
Dankó-nóta, maradandó
hatással volt a nézőkre,
többször is megnézték egymás után. A külfödieket is
lenyűgözte. Nem egy orosz
ember, még az 1970-es
években is, ha Szegedre
látogatott, Dankó Pista sírjára virágot vitt. A filmben
felvázolt életrajz természetesen eltér a valóságtól.
Talán most csak a menyaszszony szöktetésével foglalkozzunk. Az elkészült filmet még 1941-ben, az akkor 80 éves Dankó Pistáné,
Joó Ilonka is megtekintette.
Kijelentette, hogy bizony őt
„nem szöktették meg, mert
ment magától”. Való igaz.
A szegedi nagyárvíz 1879ben Dankó Pistát is kiüldözte Szatymazra. Csónakon érkezett nagybátyjával
és aki kihozta őket, ott
kötött ki a "Cserepes- csárda" mellett. /Ma Postakocsi-csárda./ A vasúti sorompóig együtt ballagtak a ro-

konnal, aki azután Király
asztalos házához igyekezett
/később Frányó János hentes tulajdona/, míg Dankó
Pista a Báló fogadót célozta
meg. A következő évben,
1880 tavaszán azután minden tiltás ellenére Dankó
Pista és Joó Ilonka egymásra talált. A nyár elején már
látszott, hogy a házasságkötést sem lehet elkerülni.
A rokonság is kezdte az
esküvőt mind jobban sürgetni. Június közepén, amikor Joó Ferenc apósnak
"éppen" Szegeden akadt
munkája, Dankó Pista a
szatymazi szőlőből elvitte
Ilonkát édesanyjához Szegedre. A házasságkötésre
hamarosan sor került, háromszori hirdetés után,
1880. július 13-án történt
meg. Az első rövidéletű fiúgyermekük augusztus elején született.
A közhiedelem úgy tudja,
hogy az ifjú pár többet
Szatymazon nem jelent
meg, Dankó Pista itt azután
már soha többet nem muzsikált, mert Joó Ferenc
apósa kitiltotta. A "tiltás"
igaz. Amikor augusztus elején a búslakodó és betegeskedő Joó Ferenchez hír érkezett arról, hogy Ilonkának fia született, tudósítást
kapott arról is, hogy a lánya
elég nyomorúságos körülmények között fekszi gyermekágyát, elindult értük és
kihozta Szatymazra őket.
Keményen megparancsolta
akkor, hogy az új férj,
Dankó Pista, a lábát a szőlőbe be nem teheti. A tiltás
érvényes volt mindaddig
amíg Joó Ferenc élt. Másfél
hónapig! Mert Joó Ferenc
1880. szeptember 20-án
meghalt. Sokan azután ezt a
másfél hónapos tiltást egy
életre kiterjeszti. Pedig to-

vábbra is sokszor és sokat
muzsikált Dankó Pista
Szatymazon, ezt a visszaemlékezések alátámasztják,
igaz már nem a Báló fogadóból kellett a zenészt kihívni, mint korábban, hanem Szegedről. Továbbra
sem volt olyan nyári fogadás a Zsótérék vendégházában, ahol nem Dankó Pista szolgáltatta a zenét. A
Török tanyába /később Falcióne-tanya/ évente, csaknem menetrend szerint Pozsonyból megérkező Fadrusz János szobrászt, jórészt Dankó Pista hegedűjének hangja csábította viszsza.
Dankó Pistáról egy olyan
"betyáros" fénykép került
elő, aminek hátoldalán ez
olvasható: "Benke Rozikának nagy szeretetem emlékéül D Pista 1881 6/2."
Benke Rozika, a fehértói
birtokos Benke Ferenc ügyvéd lánya volt, egyben
Dankó Pistáné első unokatestvére. Az anyja, Joó Katalin, Dankó Pista apósának
testvére. A képen lévő dátum /milyen jó, ha valaki a
féyképeit megjelöli/, árulkodó. Hol találkozhatott
Rozika Pistával? Csak
Szatymazon, a fehértói birtokon, ahol a nagy gazdasági udvartól nem messze
létezett egy vendégtanya,
úgynevezett "virágos" tanya, ahová a meghívottakat
elszállásolták, /nem csak
szegediek/, és ahol az ünnepélyeket, összejöveteleket jó idő esetén, különösen
a nyáron, megtartották. Itt
zenélhetett ezen a júniusi
napon a rokonoknál Dankó
Pista is.

Dankó Pista kézírása

Pálmai József
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ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNYEK
Szennyeseink
Sajnálatos módon az elmúlt
napokban olyan jelzést kaptunk a szennyvíz csatornaépítő cégtől, hogy egy ingatlan tulajdonos a már kiásott házi tisztítóaknába
(fordító akna) beleszivatytyúzta kommunális szenynyvizét. Ennek apropóján

szeretnénk az ingatlan tulajdonosok figyelmét felhívni arra, hogy minden
ilyen cselekménnyel a
szennyvíz beruházás megvalósulását hátráltatják, illetve szabálysértést követnek el. A kivitelező cég ún.
kamerázás módszerrel egyértelműen ki tudja szűrni
azt, hogy az épülő csatorna-

rendszerbe melyik ingatlantulajdonos engedte bele
szennyvízaknájának tartalmát. Cikkünkben említett
ingatlantulajdonos ellen
szabálysértési eljárást elindítottuk.
A csatornahálózatra való
rákötések időpontjáról, illetve az egyéb technikai
feltételekről, tudni valókról

a későbbiekben fogjuk tájékoztatni a lakosokat.
Tisztelettel kérjük a csatorna építésével érintett belterületi lakosokat, hogy a
végleges használatbavételig
a hasonló cselekményektől
tartózkodjanak!
Mákos Istvánné
jegyző

Tájékoztató a május havi képviselő-testületi ülésről
Szatymaz Község Képviselőtestülete 2013. május 14én megtartott testületi ülésen minden szavazati- és
négy tanácskozási joggal
rendelkező személy jelent
meg. Az ülésen elhangzottakból 3 fő pontot emelnék
ki a tisztelt szatymazi lakosoknak:
1.) SZKTT Egyesített Szociális Intézmény Szatymazi
feladat-ellátási hely munkájáról szóló tájékoztató
Makra Sándorné egységvezető és Király Endréné az
SZKTT ESZI részéről elmondták, hogy az írásban
kiküldött anyagot csak anynyiban kívánják kiegészíteni, hogy néhány pontot
nyomatékosítanak abból.
Elmondták, hogy a feszített
létszámkeret miatt a szabadságolást, helyettesítést
nehezen tudják megoldani,
továbbá hogy az intézményben megfelelő szintű
szakmai munka folyik és a
dolgozók maximális hozzáállással látják el a napi feladatokat. Szó volt a jelzőkészülékek üzemeltetésének tapasztalatairól is. A
képviselők is arról számoltak be, hogy a lakosság is
nagyon meg van elégedve a
az intézmény munkájával.

A testület a tájékoztatót változatlan formában egyhangúlag fogadta el.
2.) Az ALFÖLDVÍZ Zrt.
víziközmű szolgáltatóhoz
történő csatlakozás
Mákos Istvánné jegyző előjárójában elmondta, hogy
2011. december 30-án fogadta el a parlament a víziközmű szolgáltatásokról
szóló 2011. évi CCIX törvényt. A törvény alapján víziközmű szolgáltatást csak
működési engedély alapján
lehet végezni. Településünkön jelenleg a kisteleki
Vízközmű Kft. végzi a
szolgáltatást. A törvény
alapján azok a cégek kaphattak működési engedélyt
a jövőben akik, első alkalommal (2012. május 30ig) 50 ezer felhasználói
egyenértéket értek el.
Amennyiben 2013. május
30-ig nem rendelkeznek
legalább 150 ezres felhasználói egyenértékre vonatkozó üzemeltetői megállapodással, akkor 2016. december 31-vel a működési
engedélyt visszavonják. A
jövőben a Víziközmű Kft.
nem felel meg a törvényi
előírásoknak, ezért a jogszabály kimondja, hogy
vagy önkéntes társulás

alapján, vagy ha ez nincs
kényszerkijelöléssel, lehet
a közszolgáltatást ellátni. A
képviselőtestület
szinte
minden ülésen kapott tájékoztatást arról, hogy milyen egyeztetések, előzetes
szervezések történtek ebben a témában. A jelenlegi
közműszolgáltatóval egyetértésben azt a javaslatot fogalmazták meg, hogy a
szolgáltató érdekkörébe tartozó településekkel együtt
az ALFÖLDVÍZ Zrt-hez
csatlakoznak. A csatlakozás
tényéről már a képviselőtestület döntött. Az elmúlt
testületi ülésen megtörtént
az ALFÖLDVÍZ Zrt-ben 10
db részvény jegyzése is,
mellyel az önkormányzat
tulajdonrészt szerzett a Zrtben, a további lépések érdekében az alábbi testületi
döntéseket kell meghozni:
∙ bérleti üzemeltetési szerződés megkötésére felhatalmazás
∙ szerződéses okirat megkötése
∙ vagyonértékelés elkészítése, auditálása
∙ jelenlegi közszolgáltatási
szerződés közös megegyezéssel való megszüntetése

Mivel kérdés nem hangzott
el, a határozati javaslatok
egyenként lettek feltéve
szavazásra. A képviselőtestület felkérte a polgármestert, hogy a változásokkal
kapcsolatos intézkedések
megtételéről a képviselőtestületet folyamatosan tájékoztassa.
3.) Utcanév változás
A polgármester ismertette,
hogy az elmúlt hetekben kiküldött kérdőívek kiértékelése alapján megállapítható,
hogy a legtöbb javaslatot a
Barackvirág utca elnevezés
kapta. Elhangzott az is,
hogy sokan valószínűleg
azért nem küldték vissza a
kérdőívet, mert nem értettek egyet a változással. A
jegyző elmondta, hogy a
kapcsolódó törvényi változás nem tesz lehetőséget
mérlegelésre: annak melléklete alapján az elnevezésnek meg kell változnia
záros határidőn belül. A
képviselő-testület döntése
alapján a Hámán Kató utca
elnevezése 2013. június 30.
napjával megszüntetésre
kerül, az utcanév 2013. július 1-jétől Barackvirág utca elnevezésre módosul.

Tisztelt Lakosság!
Szatymaz Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben
foglalt kötelezettségének eleget téve Szatymaz közterületeinek elnevezését felülvizsgálta.
A testület májusi ülésén úgy határozott, hogy a Hámán Kató utca elnevezést 2013. június 30. napjával megszünteti, az
utcanév 2013. július 01-jétől Barackvirág elnevezésre módosul.
Az utca elnevezésének módosítása miatt az érintett lakosok valamennyi lakcímet tartalmazó okmányának kicserélése
szükséges. A lakcímet igazoló hatósági igazolvány és a forgalmi engedély cseréje illetékmentes. A lakcímet igazoló
okmányok cseréjét az okmányirodákban és a Polgármesteri Hivatalban a járási ügysegédnél (ügyfélfogadása: szerda
8-16, pénteken 8-12) is intézhetik, míg a forgalmi engedélyek cseréje az okmányirodákhoz tartozik.

FELHÍVÁS!
Bontott cserép akció
az önkormányzatnál!
Érd.: 20/404-2024
(Csányi Imre)

A Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete az idei
évben pályázatot nyert, melynek témája:
„MOZGI” – Megváltozott munkaképességűek munka-hálózatának létrehozására.
A pályázatunk egyik legfőbb célja, hogy a megváltozott munkaképességűnek,
akik szeretnének dolgozni -

és ehhez tanulni is akarnak
- lehetőséget biztosítsunk
a jövőbeni elhelyezkedésükhöz.

Csongrád megyei szinten
80 főre van szükségünk, de
több ezer emberhez szeretnénk eljuttatni az alábbi in-
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formációkat, mivel a jövőbeni terveink között szerepel, minél több érdeklődőnek, szakmával rendelkezőnek munkát keresni.
A célcsoport, akiket keresünk:
- érettségivel, vagy magasabb iskolai végzettséggel rendelkező
- 18 év feletti, aktívkorú
álláskereső vagy inaktív

(Fenti táblázatunk segítséget nyújt a résztvevők képzésének eloszlásában.)
Amit a pályázat nyújtani
tud:
- a munkaerőpiacon keresett szakmai képzések
- a képzési ideje alatti anyagi támogatás (képzési támogatás és uti.ktg. térítés)
- tanulást támogató eszközök
- családi, csapatépítő programok
- vállalkozói klubok – ahol

személyek
- Csongrád megyében élő,
megváltozott munkaképességű
Képzéseink:
- helyi fejlesztési tanulmányok
- közbeszerzési referens
(OKJ)
- webmester (OKJ)
- pályázatkészítő

segítséget kaphatnak a
mai vállalkozásokhoz
szükséges tudnivalókról:
pénzügyi, jogi, marketing
stb.
Nem két évre, hanem hoszszútávra gondolkodunk, és

- projektek finanszírozása,
szakmai, pénzügyi elszámolása
- projektek marketingje
- személyi segítő
- és operátorképzés
Tréningek:
- Tanulástechnikai és módszertani tréning,
- Személyiségfejlesztő és
önismereti tréning

szeretnénk, ha ennek a későbbiekben a munkát kereső, megváltozott munkaképességűek és részesei lehetnének.
A képzéssel kapcsolatos
kérdéseket az alábbi elér-

2013/6.
- Konfliktuskezelési tréning
A kiválasztás után a 80 fő
részére személyiség fejlesztést és csapatépítő tréningek szervezését is vállaltuk.
Ezen kívül, azok a „tanulóink”, akik angol tudásukat
szeretnék fejleszteni erre is
lehetőséget biztosítunk.

hetőségeken tehetik fel az
érdeklődők:
E-mail:
mentor.manyi@gmail.com,
ritu.mentor@gmail.com
Telefon: 06-70-330-61-35,
06-70-395-48-47
Segítségedet ezúton is
nagyon szépen köszönöm!
Tóth Margit
Egyesületi elnök

DANKÓ PISTA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Faluház + kondi terem
Szatymaz,
Dózsa Gy. u. 42.
Tel/fax: 62/583-520
Igazgató: Kálmán János

A pünkösdi írisz
Parasztorchidea, Nőszirom,
Írisz egy és ugyanazon virág
neve egy virágnak, melynek
nem csak az elnevezése ilyen
változatos, hanem a megjelenése, színei is. Erről bizonyosodhatott meg az, aki a
pünkösdi hétvégén ellátogatott Faluházunkba.

Hétfő:
7:30-19:00
Kedd:
7:30-19:00
Szerda:
7:30-19:00
Csütörtök:
7:30-19:00
Péntek:
7:30-19:00
Szombat: rendezvénytől függően
Vasárnap:
zárva
Május 18-19-én a Faluházba
belépőket különös érzés lepte meg, erős virágillat, halk
zene, csodálatos virágok,
festmények és az egyedi
tiffany lámpások látványa
mindenki számára maradandó élményt nyújtott. Reményeink szerint minden látogató feltöltődve és jó érzéssel
távozott kiállításunkról. A

Könyvtár:
Hétfő:
szünnap
Kedd:
9:00-17:30
Szerda:
13:00-17:30
Csütörtök:
9:00-17:30
Péntek:
13:00-17:30
falubeli élmények után pedig
Börcsök Attila virágkertész
külterületi portáján „élőben”
is meg lehetett tekinteni ezt a
változatos virágkavalkádot.
A kompozíciók megalkotásáért Jójárt Imrénét és segítőit illeti a dicséret, ők az
egész napos, lelkes de fárasztó munkával varázsolták
nagytermünket egy másik

Szombat:
9:00-13:00
Vasárnap:
zárva
Könyvtáros:
Feketéné Bárkányi Ilona

dimenzióba.
Akik nélkül nem jöhetett volna
létre a kiállítás: Börcsök Attila
virágkertész, Jójárt Imréné virágkötő. Technikai segítség:
Bondor Irén és Ábrahám Tandari Andrea; Kardosné Pesti
Mária és Domonkos István
festőművészek. Külön köszönet Gáspár Józsefnének a
tiffany lámpákért.
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Dobos Katalin estje
Új színfolttal bővült az elmúlt évadban az igényes
programok köre. Két alkalommal került sor Dobos
Kati színésznő irodalmi estjeire.
Novemberben versekből állított össze egy gyönyörű
ívű válogtást a művésznő,
melyeken egy Arany-vers
volt a címadó, melyet több
Juhász Gyula és más magyar költő versei követtek.
Nagyon bölcs mondanivalójú, filozófikus tartalmú,

az embert mélyen megérintő gondolatiságú versek
hangzottak el olyan előadásban, amely elvitte a hallgatóságot a katarzis felé. A
jelenlévőknek felejthetetlen
élményben volt részük. (Erről az estről írt a Délmagyarország c. lap is akkor,
az ország egyik legszebben
beszélő színésznőjének nevezve Dobos Katalint.)
A másik est áprilisban, még
inkább a vájt fülűeknek
szólt. A Sárospatakon élő
katolikus pap, Kuklai Antal
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könyvéből válogatott részleteket a művésznő. Kuklai
atya könyve tulajdonképpen Pilinszky János költő
versei kapcsán felvetődött
gondolatait tartalmazza.
Pilinszky versei gondolatáradatokat szabadítottak
el, s ezekből válogatott a
művésznő olyanokat, amelyek megértése megérintette a hallgatóságot és arra
ösztönözve, hogy ki-ki maga is olvasója legyen a
műnek.
A művésznő, aki 2012-ben

egy szatymazi tanyára költözött, gyarapította azon
művek sorát, akik szatymazivá válva a falu életébe bekapcsolódnak, pezsgőbbé,
egyben mélyebbé téve annak kulturális életét.
Hálás köszönet a szervezőknek, a művésznőnek,
hogy lehetőségünk volt
ilyen felejthetetlen élmény
részesévé válnunk ebben a
kereskedelem-, pénz- és érdekközpontú világban.
Csányiné Üveges Mária

NYÁRI TÁBOR
a „Gyarapodó Tudás Fejlődő Közösség” TÁMOP3.2.3/A-11/1-2012-0053 pályázatban résztvevő gyermekek részére!
Időpontja: 2013. június zenés műsorok, játékos
vetélkedők stb.
17-22. (8.30-16.00)
Helyszín: Dankó Pista Továbbá biciklis kirándulást teszünk a Fehértói TájFaluház
Körzetben (túraveA délelőtti programokat védelmi
Albert András), elláelsősorban a pályázatban zető:
a Vadasparkba,
megvalósuló szakkörök te- togatunk
buszos kirándulást teszünk
vékenysége adja, tehát a Bugacra, illetve a 12 éven
gyerekek betekintést nyer- felülieknek lehetőségük
nek a fazekasság, kézmű- van elmenni a makói Mavesség, népzene, néptánc és rosparti Kalandparkba.
a fotózás rejtelmeibe. Minden gyermek kipróbálhatja Ellátás: napi háromszori
magát a fenti tevékenysé- étkezés.
gekben kötetlenül, játékos A táborozás díjmentes!
módon.
A délutáni programok
abban az esetben, amikor a
csoportok nem utaznak sehová: solymász-bemutató,
lovas kocsikázás, íjászat,

Közös beszélgetés a szatymazi Rehabilitációs Központ
életéről 2013.május 23-án a könyvtárban

KERÁMIA FOGLALKOZÁS
FELNŐTTEKNEK
minden csütörtökön 14 órától a Faluházban.
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BÖLCSŐDEI HÍREK
A nyílt napon a bölcsődében
Az érdeklődés meghaladta
várakozásainkat. Igaz nem

mindenki
látogatott
deklődés
gyerekek

a nyílt délutánra
el, hiszen az érfolyamatos. A
többsége – még

szülőkkel – láthatóan jól
érezte magát, bár akadtak
akik megszeppentek a számukra ismeretlen környe-

zetben.
Továbbra is szeretettel várjuk az érdeklődőket.
A bölcsőde dolgozói

ÓVODAI HÍREK
Mackó csoport
2013. május 9-én délután
elmentünk a Faluházba, az
Idősek Egyesületének felkérésére. Elvittük a kis táncos, dobos, verses műsorunkat, hogy köszönthessük
a nagymamákat „anyák
napja” alkalmából.
Nagyon jó a kapcsolatunk
az Idősek Egyesületével is,
és az ÖNO-val is. Rendszeresen szoktunk fellépni
mind a két helyen, ami arra
is jó, hogy áthidaljuk a
nemzedékek közötti generációs különbségeket és
tanulják meg tisztelni és
szeretni az idős korosztályt
is a gyerekek.
Május 15-én az ÖNO-ban
köszöntöttük a nagymamákat talán az év egyik legszebb ünnepe alkalmából,
anyák napján. Sok csemegével és szörppel hálálták
meg mindkét helyen a köszöntésüket.

Méhecske csoport
Május 18-án vonattal a
Kecskeméti Planetáriumba
látogatott el a Méhecske
csoport. A gyerekek csodálattal ámulva nézték a kivetített csillagos égbolt képeit. Fagyizással zárták a
kirándulást. Nagyon nagy
élménnyel tértek haza, és
hétfőn örömmel mesélték a
látottakat az oviban.
Gyereknap az óvodában
Május 24-én kezdetét vette
az egész napos móka és kacagás az óvodában. A délelőtt folyamán a gyerekek
különféle kézműves tevékenységben vehettek részt,
meghallgatták Tengeri Attila dobművész zenés, interaktív műsorát. Lehetőség
nyílt a különféle hangszerek kipróbálására, a közös
zenélésre és táncolásra.
Amíg a lurkók élvezték a
színes programokat, addig
a szülők a bográcsban rotyogó paprikás krumpli körül tüsténkedtek. A kiscso-

Iskola, iskola, ki a csuda jár
oda…
Április 24- én rendhagyó
óralátogatást szerveztünk a
leendő első osztályosoknak. Az óra érdekességét az
adta, hogy egyszerre foglalkoztunk a harmadik
osztályosokkal, és az iskolába készülő óvodásokkal. Zsanett néni matematika feladatokkal, Kati néni
nyelvi játékokkal kötötte le

a gyerekek figyelmét. Nagy
örömünkre szolgált, hogy
sokan érdeklődtek a munkánk iránt. Szülők és gyerekek egyaránt élvezték a
foglalkozásokat és jó hangulatban teltek az órák.
Szeretettel várjuk a leendő
első osztályosokat!
Veres Tiborné 1.a
Pölösné Rovó Zsanett 1.b

portosokra a szülőkkel való
közös ebédet és a délutáni
pihenőt követően a Csiga
Duó előadása várt. A nap
végén a gyerkőcök elcsigázva, kimerülten mutatták
az értük érkező felnőtteknek a különféle alkotásaikat, ajándékaikat. Ezúton
is szeretnénk megköszönni
mindenkinek az együttmű-

ISKOLAI HÍREK

ködést és a fáradhatatlan
munkát, mely nagyban hozzájárult a gyereknap sikerességéhez.
Külön köszönetet szeretnénk mondani a Szatymazért Alapítványnak, a Mi
Óvodánk Alapítványnak és
a Jégvirág Cukrászdának az
anyagi támogatásért, amit a
gyermeknapra nyújtottak!
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EGYESÜLETI HÍREK
Mesevár
Szatymazi Gyermekekért Közhasznú Egyesület
“ TÁBOROZZ
VELÜNK, INGYEN ”

nagy figyelmet fordítunk, a

nehéz sorban élő iskolás

Lezáródott egy újabb tanév,
ami egyben egy újabb megérdemelt pihenés kezdete
is. A kemény munka után
jöhet a megérdemelt lazítás, ezért kívánom, hogy a
vakáció minden gyermeknek szép és örömteljes legyen. A Szatymazi Gyermekekért
Közhasznú
Egyesület szeretne segíteni
abban, hogy minden gyermeknek, szép, élményekben gazdag nyara legyen,
ezért általános iskolásoknak, nyári tábort szervezünk Szatymazon. Külön

gyermekekre, akiknek ingyenes táboroztatási lehetőséget biztosítunk. A kedvezményeket az alábbi pályázatban leírtak alapján
lehet igénybe venni.
Engedjék meg, hogy ez
úton mondjak köszönetet a
Szatymazért Alapítvány
minden tagjának és támogatójának, hogy az általuk
felajánlott 80.000,- Ft öszszeggel lehetővé tették,
hogy segíthessük a szatymazi nehéz sorban élő
gyermekek táboroztatását.
Köszönjük.
Csúri Gábor
elnök

Pályázat
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, a szatymazi nehéz
sorban élő* gyermekeknek, az egyesület ingyenesen tudja biztosítani, az alábbi feltételek mellett. A fenti kedvezményben nem részesülő nehéz sorban élő* gyermekeknek, a tábort az egyesület támogatásával (5.000,- Ft),
kedvezményesen 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:
sület székhelye (Szatymaz, Rózsa utca 35.) Csak személyesen! (megbízott személy)
Pályázhatnak: 6-14 éves gyermekek, akik rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban részesülnek és életvitel- Pályázni, a “Táborozz velünk 2013” nevű adatlappal
(2 példány) és a mellékelt, érvényes, rendszeres gyerszerűen Szatymazon élnek.
mekvédelmi támogatás másolatával lehet. Az adatlap
A táborok időszaka: 2013. július 1-től július 12-ig.
beszerezhető az egyesület székhelyén (Szatymaz, Rózsa
A táborok időtartama: heti ciklusokban 5 munkanap (hét- utca 35. csak munkaidőben, hétfőtől csütörtökig 8-18
főtől- péntekig)
óráig, pénteken 8-14 óráig) vagy letölthető a www.mesevar.szatymaz.hu honlapról.
A tábor helyszíne: Szatymaz, Rózsa utca 35.
A tábor teljes költsége: 10.000,-Ft/hét/fő (támogatás nélkül) Pályázatok elbírálása: A pályázatokat az egyesület által
választott bizottság érkezési sorrendben bírálja el.
A nyertes pályázók 0,- Ft/hét/fő részvételi díjért vehetA tábor lemondása: a tábor indulása előtt 5 nappal.
nek részt a táborban!
Egy pályázó csak egy hétre veheti igénybe a kedvezmé- Az egyesület a változtatás jogát fenntartja, a nyertes pányes lehetőséget. Több gyermek esetén minden gyermek- lyázatokban szereplő gyermekek táboroztatásának időnek külön pályázatot kell benyújtani, a pályázat beadásá- pontját a kiírt időszakban egyénileg ütemezi.
A pályázati döntésekről 2013. június 28-ig minden pának részletei az adatlapon találhatók.
lyázót telefonon értesítünk. A pályázati döntésekről előA pályázat benyújtásának:
zetesen telefonon nem adunk felvilágosítást.
Határideje: 2013. június 24. 16 óra, a határidőn kí- Bővebb információ: Csúri Gábor Tel: 06-20/533-4965
vül, pályázatokat nem tudunk fogadni.
(csak munkaidőben, hétfőtől csütörtökig 8-18 óráig,
Helye: Szatymazi Gyermekekért Közhasznú Egye- pénteken 8-14 óráig).
* Azok a gyermekek, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek és életvitelszerűen Szatymazon élnek.

NYUGDÍJASOK közleményei

Május 1-jén megünnepeltük a Munka ünnepét,
főzéssel a templomkertben,
melyen jól szerepeltünk.
Május 8-án megtartottuk

az Anyák-apák napját. Köszönet a szép virágokért a
Bartucz-családnak!
Május 24-én Szőregen lépett fel a FICÁNKA tánccsoport a Szőregi Sárga Rózsa Nyugdíjas Találkozón.
Május 29-én megtartottuk
a 2012. évi közgyűlést.
További híreink:
Június 7.: Békés Táncfesztivál.

Június 11.: palacsinta parti
az iskolában.
Június 26. (utolsó szerda):
18 órakor gyűlés, melynek
keretében bűnmegelőzési
előadás lesz.
Június 29.: KI-MIT-TUD
Palicson a Ficánkáknak.
Július 9.: Gyopárosi Humorfesztivál, melyre szeretettel meghívjuk a tagtársainkat. (Előleg 900Ft) Jelentkezés:
Horváthné:

20/213-9534
Július 20.: meghívást kaptunk a sándorfalvi Őszikék
Nyugdíjas Egyesülethez,
szintén várjuk a jelentkezőket!
Szeretettel várjuk tagjainkat május 26-án 18 órakor,
hogy megbeszélhessük a
további programokat!
Tisztelettel,
Horváth Istvánné
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KATOLIKUS EGYHÁZ hírei
Elmélkedés Jézus
Szent Szívéről (3.)
(ünnepe: Pünkösd utáni 2.
vasárnapra következő péntek)
Jézus Szent Szívének ünnepén Isten emberszeretetét
ünnepeljük, ami abban érte
el csúcspontját, hogy Egyszülöttét adta nekünk, aki
“emberi szívvel” szerette a
világot. Isten szeretetből
hív létbe, szeretettel kormányozza és irányítja minden
teremténye életét, mivel részesíteni akarja örök boldogságában. Mivel Isten
szeretet, minden műve szeretet. Szeretetét legjobban
azzal mutatta meg, hogy
elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk.
Krisztus Szíve testesíti meg
és fejezi ki Isten emberek
iránti jóságát.
Isten Szíve! Az Újszövetségben ez már nem metafora, hanem valóság! Hiszen
Jézus, a megtestesült Ige
Szíve igazi ember-szív, igazi Isten-szív. Jézus Szíve
nem csupán az emberi szeretet szimbóluma, hanem
Isten szeretetének jelképe
is, amit Ő az Igével való
személyi egysége által bír.
Krisztusban megvan az
Atya, a Fiú és a Szentlélek
egész örök és végtelen szeretete. Ő a szentség, aki ezt
kinyilatkoztatja és kiosztja
az embereknek.
Szent Pál kapta azt a küldetést, hogy hirdesse a világnak az egyetemes üdvösség
örök tervét, amelynek Jézus
Krisztusban, a mi Urunkban kell megvalósulnia.
Krisztus a közvetítő Isten
és az emberek között. Ő
viszi az embereknek Isten
szeretetét, és e szeretet
szándékának megfelelően ő
üdvözíti és vezeti őket Istenhez. Az apostol, aki a
damaszkuszi úton megsej-

tette Krisztus minden értelmet meghaladó szeretetét,
nem talál szavakat ennek
kifejezésére, de mégis szeretné, hogy mindenki megismerje, hogy beteljenek Isten egész teljességével. Ez
a teljesség Krisztus szeretetének misztériuma által jut
el az emberekhez.
A Jézus Szívéből előtörő
vér és víz az áldozat teljes
fölemésztését bizonyítják.
A vér és a víz által születik
újjá az emberiség Krisztusban, és találja meg benne
biztonságos útját az Atyához. Ahogy egykor Izrael
nem értette meg Isten szeretetét és hűtlen lett, ma is
sokan nem értik Krisztus
szeretetét, elutasítják, kicsúfolják. Jézus Szívének
tisztelete tehát az engesztelés kötelességére figyelmeztet minket.

Jézus ígéretei Szent Szíve
tisztelőinek
1. Megvigasztalom őket
szenvedéseikben.
2. Megadom nekik mindazokat a kegyelmeket, amelyekre állapotuk szerint
szükségük van; minden
szükségükben segítségükre
sietek.
3. Egyesítem a megosztott

családokat, családjukban
békességet szerzek.
4. Biztos menedékük leszek
életükben, de főképpen haláluk óráján.
5. Minden dolgukat, vállalkozásukat megáldom.
6. A bűnösök szívemben az
irgalom forrására, tengerére
találnak.
7. A lanyha lelkek buzgókká válnak.
8. A buzgó lelkek még nagyobb tökéletességre emelkednek.
9. Azoknak, akik a lelkek
megmentésén dolgoznak,
olyan erőt adok, hogy még
a legmegrögzöttebb bűnösöket is megtérítik.
10. Megáldom a házakat,
melyekben szívem képét
felfüggesztik és tisztelik.
11. Szívem mindenható
szeretete megadja a végső
töredelem kegyelmét mindazoknak, akik kilenc egymásután következő hónap
első péntekén megáldoznak. Nem halnak meg kegyelmem nélkül, sem a nekik szükséges szentségek
vétele nélkül. Isteni Szívem
biztos menedékük lesz az
utolsó pillanatban.
12. Nem engedem elveszni
azokat, akik ezen ájtatosságot terjesztik és buzgóságuk mértéke szerint megszentelem őket.

Plébániánk hirdetései:
Május hónapban templomunkban megtörtént az elsőáldozás és a bérmálkozás. Május 5-én 11 elsőáldozó járult e szentség felvételéhez. Május 12-én 11
bérmálkozónak szolgáltatta
ki a püspök atya a bérmálkozás szentségét.
A szentmisék rendje nem
változik. Hétköznap este 6
órakor csendes szentmisék,
vasárnap reggel fél 9-kor
orgonás szentmisék, este 6
órakor gitáros szentmisék
vannak templomunkban.
Június 23-án vasárnap délután 3 órakor ismét családi
beatmise lesz templomunkban, melyre szeretettel hívjuk a kis- és nagygyermekes családokat. A szentmisét dr. Thorday Attila
szentmihályi plébános mutatja be. A szentmisét követően alkotóházra várjuk a
családokat szerény agapé
kíséretében. A meghívó az
újság hátoldalán látható.
Az elmélkedést Gabriele de
Vos gondolatai illetve Jézus
Fausztina nővérnek adott
üzenetei alapján összeállította Szunyogné Icu (egyházközségünk médiareferense)
Hivatalos órák a plébániai irodában:
Hétfő, szerda, péntek 10-12-ig
A plébánia telefonszáma:
283-170, a szegedi kórházlelkész éjjel nappal hívható
száma: 20/368-13-31

MOZGÁSKORLÁTOZOTT EGYESÜLET közleményei

Júniusban, júliusban és
augusztusban - a nyári
szünetre tekintettel - a

fogadó órák szünetelnek.
Természetesen, ha valakinek segítségre van szüksége, hívjon bátran bennünket:
Telefonszám:
Szilasiné Julika: 30/4336119
Tóth Zsuzsa: 30/856-0288

SPORT
JUDOS
DIÁKOLIMPIAI ÉS
MAGYAR KUPA
ÉRMEK
Az elmúlt három hónapban
judosaink több versenyen is
részt vettek és szorgalmasan gyűjtötték az érmeket.
A legnagyobb sikereket Micziz Nóra mondhatja a magáénak, aki az összes versenyen, ahol elindult, dön-

tőt vívott és ezek közül többek között a Magyar Kupát
és a nemzetközileg is elismert Budapest Kupát meg
is nyerte! Emellett Kiss
Marco, Lénárt Benedek,
Dorn Csanád, Veszelovszki
Kevin és Kopasz Bence is
felállhatott a Magyar Kupa
dobogójára, míg az országos diákolimpiai döntőkön
Kiss Marco, Micziz Nóra,
Lénárt Benedek, Sándor
Péter és Dorn Csanád tudott

érmet szerezni, ezzel is
öregbítve iskolájuk és
egyesületük hírnevét.
A szeptemberben indult
kezdő csoport sportolói is
átestek a tűzkeresztségen,
életük első versenyéről, a
Szegeden
megrendezett
Napfény Kupáról Tetlák
Abigél, Makoviczka Máté,
Gyöngyi László, Árva
Krisztián és Farkas Ramóna is éremmel térhetett haza.

Eredmények:
03.03. Pajtás Kupa fiúlány regionális diákverseny, Baja
36 kg.. 1. Micziz Nóra
60 kg.: 3. Dorn Csanád
03.09. Junior férfi-női
MKK , Piliscsaba
73 kg.: 3.Kiss Marco
81 kg.: 3. Veszelovszki
Kevin
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03.10. Diák B-A fiú-lány
MKK, Piliscsaba
36 kg.: 1. Micziz Nóra
+66 kg.: 2. Lénárt Benedek
54 kg.: 3. Dorn Csanád
03.16. Tavasz Kupa diák
A-B-C, serdülő regionális
verseny, Solt
Diák B
36 kg.: 1. Micziz Nóra
+66 kg.: 2. Lénárt Benedek
Diák A
60 kg.: 1. Dorn Csanád
Serdülő
40 kg.: 1. Kopasz Fanni
52 kg.: 1. Balogh Sára
60 kg.: 2. Micziz Zoltán
03.23. Junior férfi-női
ORV , Budapest UTE
73 kg.: 3. Kiss Marco
04.07. Regionális
bajnokság diák A-B-C,
serdülő, Paks
Diák B
36 kg.: 2. Micziz Nóra

+66 kg.: 1. Lénárt Benedek
Diák A
60 kg.: 3. Dorn Csanád
Serdülő
40 kg.: 1 . Kopasz Fanni
52 kg.: 1. Balogh Sára
60 kg.: 2. Micziz Zoltán
04.13. Junior férfi-női
OB –Piliscsaba
73 kg.: 5. Kiss Marco
81 kg.: 5. Veszelovszki
Kevin
04.20. Junior férfi-női
diákolimpia, Budaörs
73 kg.: 5. Kopasz Bence
73 kg.: 3. Kiss Marco
81 kg.: 5. Veszelovszki
Kevin
04.21.Szentkirályi Kupa
diák A-B-C, Kecskemét
Diák B
+66 kg.: 1. Lénárt Benedek
36 kg.: 2. Micziz Nóra
Diák A

A Napfény Kupa indulói (állnak): Kovács Szabolcs edző,
Gyöngyi László, Tetlák Abigél, Makoviczka Máté,
térdelnek: Pölös Nándor, Árva Krisztián, Farkas
Ramóna, Tetlák Áron
203-2004
60 kg.: 3. Dorn Csanád
30 kg.: 1. Tetlák Abigél
05.04. Budapest Kupa
Ifjúsági (U18) MKK,
27 kg.: 3. Árva Krisztián
Budapest UTE
40 kg.: 2. Gyöngyi László
40 kg.: 4. Kopasz Fanni
06.01. Diák A-B-C fiú50 kg.: 7. Guba Levente
lány Diákolimpia, Baja
73 kg.: 3. Kopasz Bence
diák B
36 kg.. 2. Micziz Nóra
U13
35 kg.: 1. Micziz Nóra
45 kg.: 3. Sándor Péter
60 kg.: 5. Dorn Csanád
+66 kg.: 3. Lénárt Benedek
+66 kg.: 5. Lénárt Benedek diák A
U15
45 kg.: 7. Kovács Balázs
40 kg.: 3. Kopasz Fanni
60 kg.: 3. Dorn Csanád
05.11. Junior „B” férfi
06.02. Bácska Kupa
diákolimpia, Mogyoród
serdülő fiú-lány
73 kg.: 3. Kiss Marco
nemzetközi, Baja
5. Kopasz Bence
44 kg.: 1. Kopasz Fanni
05.25. Napfény Kupa
52 kg.: 1. Balogh Sára
gyermekverseny, Szeged
60 kg.: 7. Micziz Zoltán
2005
Edző:
Kovács Szabolcs
28 kg.: 3. Farkas Ramóna
+46 kg.: 2. Makoviczka
Máté

Micziz Nóra (középen)
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HAJRÁ SZATYMAZ!

Tanyasi tízpróba
Tízpróbás vitézek
Kónyapistabácsi intergalaktikus megamarketjében
világosodtam meg, miután
jól kiköltekezve zsebre raktam a tíz rejzercsavart.
> Nem volt a Tanyasi Tízpróbán… - jegyeztem meg.
> De hát mi az a Tízpróba? kérdez vissza az Öreg.
Na hát! Eddig azt képzeltem, hogy Szatymazon boldog, boldogtalan tudja, ösmeri, érdeklődik, szereti,
csak hát a munka, a kapálás
miatt szó sem lehet ezzel
tölteni május második
szombatját.
Ezen elgondolkodva arra
jutottam, lehet nem is baj,
hogy nem tudják milyen
nagyszerű eseményről maradtak le, mert mindannyi-

an tán el sem férnétek kinn
a tanyán, nem beszélve arról, hogy már én sem vagyok a régi s lehet nyűgös
lennék, ha reggel vagy harminc másnapos, gyógysörért epedező duhajt találnék
a házamban.
Így viszont a bő száz ember, aki megfordult az eseményen, nagyszerűen érezte magát. Bálópistabácsi
működtette a kocsmát, közben három bogrács alatt is
égett a tűz, Zacsokjanibácsi
készítette a maga felajánlotta marhát, Dorogizoli
ugyanígy a nyulait, Bagdánlaci barátom pedig
slambucot. Utóbbi körülbelül kétszázszor mondta
el, hogy ez topogó, nem
slambuc. Nagyon jó ötletnek bizonyult a három féle

étel, nemcsak a választék
miatt, hanem mert így három gócpont is kialakult
élénk társasági élettel. Itt
meg kell említenem a Vadászokat, akik most harmadszor is kitettek magukért, a versenyen úgyszintén,
mint a szabadidő hasznos
eltöltésében. Aki azért aggodalmaskodott, hogy a
túlzott alkoholfogyasztás
fogja jellemezni a rendezvényt – mint Erdeipista! –
az kellemesen csalódott.
Estére a sátor alatti nótázásnál jelentkezett ugyan némi
szalonspicc, de hát ez belefér…
Maga a verseny a szokásos
izgalmak és látványosságok
közepette rendben lezajlott.
Újdonság volt a Szivatal
néven induló Szatymaz Ön-

kormányzat csapata, ahol a
legnehezebb, első versenyszámnál, a szekértolásnál
Kormányoslaci állt a rúdnál, valamint a lányok elméleti vetélkedőjének – téma a vidéki élettér - kibővítése. Egy hibát elkövettem,
az igazoltan hiányzó Rampai – aki az előző két alkalommal volt közmegelégedésre bíró – helyett egy
pesti értelmiségi barátomat
jelöltem ki, akinek fogalma
sem volt, hogy mit csinál.
Ha nem Klárióvónéni lett
volna a segítője, aki fáradhatatlan intézte az adminisztrációt, nagy bajban vagyunk. De még csak be sem
rúgott, a verseny után pánikszerűen visszahúzott a
fővárosba…!
További újdonság volt,
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hogy fölismertük, mennyire
erős, vitézi karja van Juhászjaninak! A rúdtartás
versenyszámnál csak tartotta, tartotta, tartotta rendíthetetlen.

Végezetül annyit még, ezt
mindig elmondom, hogy

azért csináltuk ezt a vetélkedést, hogy részt vegyetek
benne. Egy pici faladata
majd mindenkinek kell,
hogy legyen. Észrevettük,
hogy minden rendezvény
egyforma, hívják azt pörköltfesztiválnak, kakastaréjfesztiválnak, puliszkafesztiválnak, kolbászfesztiválnak, borfesztiválnak:
idióta, hangos zene, drága
ital, kevés és drága étel,
sörpadok, tömeg, zaj. Na
hát ez nem olyan volt. De
ha úgy látnátok eccör, hogy
ebbe az irányba mögy el,
azonnal csapjatok nyakon!
(Kopaszlacit az Istennek
sem bírom bevonni! Használható ötlet gazdája ha
lenne, jövőre vendégem,
2014. május második
szombatján a IV.Tanyasi
Tízpróbán!)

Mi rovatunk
Tisztelt Olvasók, Szatymaziak!
Szerkesszük, írjuk együtt ezt a rovatot!
Írásait, véleményét, receptjeit, Szatymazzal kapcsolatos
gondolatait szívesen olvassuk, vagy akár meg is jelentetjük!
Elérhetőségünk:
milapunk@szatymaz.hu
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár 62/583-520
Szerkesztőbizottság
Kormányos Sándor
Ha elalszol...
Moccan egy érzés a szem lecsukódva
nyílik a fény a mesék mosolyán
párna alá gyűrt tegnapok árnya
szürkül a vágyból szőtt nyoszolyán.
Álmokat ringat a test belerezdül
szárnyakat rajzol az éj odabent
s távoli tompa szívdobogáson
messzire szökni készül a csend.

KALENDÁRIUM
JÚNIUS
Szent Iván hava
Nyárelő hó
15. Vida: A nyarat jelenti: a
szántóföldi növények befejezték növekedésüket
és az érés időszaka következik. A rákok és a
halak is már teljesen kifejlődtek.
24. János: Virágos Szent János vagy Szent Iván a
nyári napforduló ünnepe.
Az év legrövidebb éjszakáját Európa nagy részén
ősi rítusokkal ünneplik.
Nálunk a fiatalok tűzugrását és szentiváni énekeit említhetjük. Sok helyen a tűzbe - gonoszűzés
céljából - gyógyfüveket,
gyümölcsöt,
egyebet
dobnak. Számtalan hie-

delem, babonás szokás
fűződik ehhez a naphoz.
Szent Ivánkor már megszakad a búza töve, nemsokára elkezdődhet az
aratás. Az őszi répa és retek vetőnapjaként is emlegetik.
29. Péter, Pál: Az aratás kezdőnapja. A halászok is e
napot ünneplik, mert
Szent Péter a védőszentjük. A nap előestéjén a
halászok rúdra kötözött
ponttyal végigjárják a falut. Másnap a vízparton
halpaprikással, túrós csuszával folytatódik az ünneplés. Ezen a napon van
a legjobb íze az epernek,
ezért ekkor tartják az
eperszüretet.
Forrás:
http://library.thinkquest.org
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Köszönet Ale-Pieter Boschnak társszervezőmnek, Klárinéninek, Zacsok Jánosnak,
Báló Pistának, a Szatymazi
Vadásztársaságnak, az Önkormányzatnak, a segítő
közmunkásoknak, a Faluháznak, Dorogi Zolinak,

Csányi Bandiéknak, Király
Ferinek, Fábián Tamásnak,
Szűcs Dávidnak, lányomnak, Bíró Attila bírónak is
és bocsánat, ha valakit feledékenységből kihagytam!
Görgényi Gábor

Pár sor az egészségről
MEMÓRIASZŰRÉS
2013. június 26-án memóriaszűrést szervezünk a Faluházban. A vizsgálatra 45
év feletti betegeket várunk
akik, úgy érzik, hogy feledékenyebbé váltak. A szűrés során teszteket fognak
kitölteni, illetve szakorvosi
vizsgálatra is sor kerül. A
vizsgálatot az egyetem Me-

mória Ambulanciájának
dolgozói fogják végezni
Dr. Pákáski Magdolna főorvosnő vezetésével.
Csak
ELŐJEGYZÉS
(62/283-101/13) alapján tudunk betegeket fogadni!!
A vizsgálatra TAJ kártyáját,
olvasószemüvegét feltétlen
hozza el!
Dr. Lengyel Andrea

Görgényi Gábor jegyzete
Az idők szaga
Egyszer Belgiumban járván,
magyar házigazdám ebédre
előre gyártott zacskós krumplipüré porból készítette a köretet a vákumcsomagolt húshoz.
Álmélkodásom csak akkor
volt nagyobb, mikor néhány
év múlva nálunk is megjelent.
De hát ez még hagyján, az igazi veszedelem az, mikor valamelyik termékhez hozzáfűzik,
hogy elengedhetetlen a helyes
táplálkozáshoz, az egészséges
élethez! Például ne almát
egyél, hanem cé vitamint.
Vagy néha az étolaj a megmentő, aztán elég néhány évtized és ellensége lesz valami
kimondhatatlan enzimnek, és
a mangalica zsírban lesz az
igazság.
Várom már, mikor kerül piacra például a kosz? Így van, a
kosz. Hisz’ mondják, mondogatják, a gyerek immunrendszerének szüksége van arra,
hogy valamennyi kosz jusson
a szervezetébe. Ez önmagában
helyes is, főleg, ha agyondédelgetett, szinte már laboratóriumi körülmények közt nevelkedő kicsinyekről van szó.
Ez utóbbiból igen sok van, va-

lahogy meg kell célozni üzletileg ezt a réteget is, mert e
szülők jó része konokul ragaszkodik elképzeléséhez: a
játszósruha nem azért van,
hogy piszkosra játszad, most
hideg van, most meleg van,
most esik, most fúj, jaj, göröngyös a talaj, fuj, kutya, úristen
hisz’ ez egy pók, jujde büdös…! Így hát itt a lehetőség a
szent sterilitásban hívő szülőknek: a koszkapszula! Mert
nem elég ám az, hogy koszt
kell juttatni a szervezetbe, a lényeg, hogy mennyit! Pontosan
ki lesz számolva, hány érthetetlen egység – mint a gázfűtésnél a MJ – kosz lesz ajánlott
napi fogyasztásra! Aztán lesz
majd játszótéri kosz – tehát le
sem kell menni játszani! –
buszmegálló kosz, sportesemény kosz – meccset is elég
tévében nézni – hétvégi kosz,
nyári szünet kosz, általános
kosz, kosz-light, kosz gazdaságos, kosz extra.
Csak egyfajta kosz nem lesz: a
gyógyszertári kosz – mert oda
azért be kell menjél, hogy
megvásárold.
Görgényi Gábor
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Közérdekű információk
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ÜGYELET
FELNŐTT:

Hétköznap: 1100-1600 helyi háziorvosok közreműködésével a
30/383-0237 telefonszámon
1600-730 a 104-es telefonszámon
Szombaton, vasárnap, valamint munkaszüneti napokon:
0730-0730
elérhetőségi telefonszám/lakásra hívás: 104-es ingyenesen
hívhat telefonszámon.
Rendelő helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. szám alatti felnőtt ügyeleti rendelőben /bejárat a Szilágyi utca felől/.

GYERMEK:

Hétköznap: 1100-1600 helyi gyermekorvos közreműködésével
sürgősségi ügyelet a 30/622-9428-as telefonszámon,
1600-730 a mentőállomáson.
Szombaton, vasárnap, valamint munkaszüneti napokon:
0730-0730.
Elérhetőségi telefonszám /lakásra hívás: 104 ingyenesen
hívható telefonszámon.

Rendelő helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. szám alatti
felnőtt ügyeleti rendelőben /bejárat a Szilágyi utca felől/.
Orvosok rendelése:
Gyógyszertár:
Dr. Lengyel Dezső
tel.: 283-110
(telefon: 283-130)
Hétköznap: 730-1530
Hétköznap: 800- 1100.
Általános iskola
Szatymaz, Kossuth u. 6.
Szatmaz, Petőfi S. u. 6.
Egészségház:
tel:283-149
Szatymaz, Ady E. u. 32
Állatorvosi rendelés:
Dr. Lengyel Andrea
Dr. Martinek Vilmos
(telefon: 283-101/13)
(tel.: 30/9451-386)
Hétköznap: 800-1100.
Szatymaz, Rákóczi u. 50.
Csak rendelési időben
Hétköznap: 800- 900,
hívható mobiltelefon:
Állatorvosi ügyelet:
20/214-15-45
jún. 14-17.: Dr. Major József
Gyermekorvos rendelése:
Tel.: 30/938-3233
Dr. Szilágyi Katalin
jún. 21-24.: Dr. Haraszti Péter
(tel. rendelési idõ alatt:
Tel.: 30/943-3210
283-101/14)
jún. 28-júl. 1.: Dr. Tímár Béla
H, K, Cs, P: 800-1100,
Tel.: 20/956-6975
Szerda:800-1000.
A júliusi ügyelet a következő
Mobil: 30/622-9428.
honlapon lesz elérhető:
http://www.maok.hu/allatorVédőnők fogadóideje:
vosi_ugyeletek/csongrad_me
Igazné Herkó Mária
gye_2
tel: 283-101/15
Szatymazi Posta
30
30
hétköznap 8 -9
Dózsa Gy. u. 19/A.
62/283-150
Csecsemő- és gyermek
Nyitva tartás:
tanácsadás:
Hétfő-péntek 800-1600
Szerdánként: 1200-1400.
Polgármesteri Hivatal
Terhes tanácsadás:
Szatymaz, Kossuth u. 30.
Csütörtökönként: 1200-1400.
(tel: 583-560)
Ügyfélfogadás:
Várandóstanácsadás:
Hétfő, péntek:
800-1200,
hétfő 1200-1400-ig
szerda:
800-1600.
Csecsemőtanácsadás:
Polgármester:
Hétfő 1400- 1600-ig.
Dr. Kormányos László
20/242-2823
tel.: 20-9571-128
Fogorvosi rendelés:
Jegyző: Mákos Istvánné teleDr. Bandl Erzsébet
fonszám: 30/9670-850
(tel.: 283-101/12)
Elsőfokú építési hatóság:
Hétfő, szerda: 1400-1900,
Szegedi Polgármesteri Hivatal
kedd (Iskolafogászat)
Szeged, Széchenyi tér 11.
csütörtök: 830-1400,
Tel.: 62/564-364
péntek: 830-1230

szerda:
800-1600,
péntek:
800-1200
Rendőrség:
Andódi Tamás:
20/209-5307
Kazi Tibor:
20/209-5302
Polgárőrség:
Telefonszáma:
30/6234-262
Kábel-TV hibabejelentés:
Szélmalom Kábeltévé Rt.
Tel.: 463-444/101
Falugazdász fogadóideje:
Halászné Ács Éva
tel.: 30/338-0162
Faluház, Dózsa u. 42.
Szerda: 800-1600,
péntek: 800-1300
Sertésfelvásárlás:
Kiss István 30/974-8232
Mozgáskorlátozottak
Egyesülete.
Elnök: Szilasi Tiborné,
Tel.: (62) 583-520
Faluház: Dózsa Gy. u. 42.
Hétfő: 900-1100
Tanyagondnokok:
Rózsa Zoltán
tel.: 20/260-0750
Karácsonyi Gergely
tel.: 30/5000-532
Sarapka Irén Katalin
TEL.:30/498-8643
Vidácsné Lukucza Éva
tel.: 30/229-7123
Csányi Imre
tel.: 20/404-2024
Bérczi Tamás
tel.: 20/539-4370
Kapcsolat Integrált Szociális
Alapszolgáltatási Központ
Tel.: 283-169
Makra Sándorné
Tel.:30- 3034-487
Családsegítő Szolgálat
Tel.: 62/283-169
Radeczkiné Draskovics Márta
Ügyfélfogadási idő
Kedd:
1235-1700
Ügyeleti idő kedd: 1600-1800
Gyermekjóléti Szolgáltatás
Tel. 62/283-169
Ügyfélfogadási idõ
Csütörtök:
1200-1600
Bencsik Márta

Vízmű hibabejelentés
Csúri Gábor:
Tel.: 20/533-4965
Temetéssel kapcsolatos
teljes körű ügyintézés:
Patak János
Tel.: 30/278-0017
Teleház
Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig:
800-1900
Szombat: 1000-1530
Vasárnap: zárva
Cím: Dózsa György u. 42.
Tel: 583-520
Sándorfalvi Okmányiroda:
Cím:
Sándorfalva, Ady Endre u. 1.
Telefon: 62/572-046, 62/572-978,
62/572-979, 62/572-960
Fax: 62/572-046
Hétfő:
0800-1200
Kedd:
0800-1200
Szerda: 1300-1700
Csütörtök: 0800-1200 és 1300-1530
P : Szünetel
Démász hibabejelentés a:
40/822-000
kozvilagitashiba@edf.hu

Búcsúzunk tõlük
Budai Mártonné 1930.
Bagány József 1925.

Vízmű hibabejelentés
elérhetősége
megváltozott:
Csúri Gábor:

Tel.: 20/533-4965

Felelős kiadó: Dankó Pista Művelődés Ház és Könyvtár. Főszerkesztő: Rapcsák-Horváth Nóra. Szerkesztőbizottság tagjai: Barna Károlyné,
Kasza Ágnes, Pálmai József. A szerkesztőség címe: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár (Szatymaz, Dózsa György utca 42.)
E-mail:milapunk@szatymaz.hu ISSN 1789-7165 (Nyomtatott) ISSN 1789-7173 (Online); Következő lapzárta: július 1.
Nyomdai előkészítés: RRD Kereskedelmi és Marketing Vállalkozás. Nyomtatás: Tiszapress nyomda

12

a Mi Lapunk

2013/6.

Gólyahírek
Kívánunk az újonnan érkezett, cseppnyi szatymazi polgárainknak hosszú, boldog életet!!!

Kedves Szülők!
Amennyiben szeretnék, hogy újszülöttjük fotója megjelenjen a „Mi Lapunkban”, kérjük, az adatokat és a képet küldjék el a
milapunk@szatymaz.hu-ra, vagy hozzák be személyesen a szerkesztőségbe!

Csányi Dávid Sándor 2013. május 22.
Tornai Marianna, Csányi Sándor Zoltán

Kádár-Németh Gergő 2013. 04. 20.
Germán Rita, Kádár-Németh Péter

Az önerőből felújított vasútállomás előtti
buszmegállóhely

A természet körülöttünk élő csodái:

Készítette: Balog Antal (Fotográfia I-es csoport)

Készítette: Prágai Bíborka (Fotográfia II-es csoport)

Írisz kiállítás a Faluházban
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.

