
a Mi Lapunk

Március 22-én a Tavaszi  Nap-
éjegyenlõség  ünnepén végérvé-
nyesen elbúcsúztattuk a telet
idén elsõ alkalommal hon-
foglaló õseink “megidézésével”
és õsmagyar szertartásaink
megismerésével, felelevenítésé-
vel köszöntöttük a tavaszt

folytatás a 8. oldalon.

Március 27-28-án immár tizen-
egyedik alkalommal került
megrendezésre a Barackvirág
napok, ahol a jó idõ ellenére is
nagy érdeklõdés övezte a gaz-
dák részérõl  a szakmai elõadá-
sokat, bemutatókat. 

Írásunk az 5. oldalon

A tartalomból:
2. o. Egy kis múlt

3. o. Önkormányzati közlemények

4. o. Újdonságok, aktualitások

5. o. Intézményi hírek

14. o. Szatymazdakar

SZATYMAZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA               2008. április XI. évf. 4. szám

Az elmúlt hetekben kerültek
kiültetésre azok a rózsatövek,
és Spirea bokrok a Kossuth
utcában, melyeket egy tavaly
nyert LEADER pályázat
keretében vásárolt meg Szaty-
maz. A növények kiválasztá-
sánál az önkormányzatnak az
volt a célja, hogy lehetõleg
minél kevesebb gondozást i-
génylõ, ugyanakkor látványos
dísznövények kerüljenek a
község fõutcájára.

Amire nem vagyunk büszkék..

Olvasóink megszokhatták már,
hogy címlapon adunk hírt a-
zokról a fejlesztésekrõl, beru-
házásokról, amelyek által
Szatymaz szebbé, élhetõbbé
válik, és amelyek a lakosság
komfortérzetét növelik. Az u-
tóbbi idõben megszaporodtak a
vandál cselekmények, céltalan
pusztítások, amelyek  joggal
keltettek felháborodást a köz-
ségben. Úgy érezzük, hogy a
pozitívumok mellet ezekrõl is
szólnunk kell, nem mehetünk
el közömbösen melletük.  A
mellékelt képek önmagukért
beszélnek.

Folytatás az 5. oldalon 

Ez a tábla legalább megmaradt

Ilyen  lesz  ha  vigyázunk  rá

Munkában a rózsaültetõ brigád

“Innen már nem lehet leesni”

““HHoonnffooggllaallóó  õõsseeiinnkk””
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Egy kis múlt…II.
Amikor az elsõ szerelvények végig-
futottak a megépült vasúti pályán
Pestrõl - Szegednek és vissza, bi-
zony megváltozott a korábban év-
századokon keresztül folyó teherfu-
varozás is. A sok-sok kocsi, szekér,
málhás állat, ami a község területén
áthaladt korábban a kijelölt, de soha
meg nem épült utakon, egyszerre
elvesztették feladatukat, munkáju-
kat. Az utak mentén élõk csak azt
vették észre, hogy egycsapásra
megszûnt a hatalmas ökrös szekerek
vonulása, a könnyû  lovaskocsik fu-
tása. Nem volt már hajnalban kez-
dõdõ és sötétedésig kitartó ló,- és
ökörbiztatás. A nehéz szekereket,
amelyek több terhet vittek, járomba
fogott ökrök húzták. A sószállító
hatalmas vasalt szekereket például,
rendszeresen hat ökör húzta. Fönn, a
jármûvön bak nem volt, a hajtók
oldalt kísérték napokig is gyalog a
szekereket és hasított szíjból készí-
tett ostorukkal biztatták a barmokat.
Minden irányváltásnál szóban adták
ki az ökröknek a parancsot. Jobbra
tartás “csáj” vezényszóra, a balra
fordulás “hajsz”-ra történt. Az ökrös
szekerek Pestig tartó útja 10 napig
tartott, kedvezõ idõjárás mellett, a
lovaskocsik egy hét alatt odaértek.

A megindult személyszállító vona-
tok a delizsánszokat is megállították.
A stafétának is nevezett, gyorsfor-
galmú személyszállító postakocsik
hámfáiról végleg ledobták a lovak
istrángját. Pedig még alig múlt 20
éve annak, hogy Auslönder Lõbl és
Bach Sándor megszervezte a
gyorskocsin való személyszállítást.
A Szegedrõl Pestnek tartó postako-
csi itt Szatymazon cserélt elõször
lovakat, az akkor már régen megé-
pült csárdánál. Ezt a postakocsi ál-
lomást Vedres István építette, amit
azután 1830-ban veje: Korda János
örökölt meg. 1854-ben, amikor a
vasúton a forgalom megindult, a
posta fõnöke Korda István volt,
Vedres István unokája, aki az l848-
49-es szabadságharc után két évet
bujdokolt, hogy a császári bíróságot
elkerülje. Abban az utolsó idõszak-
ban a gyorskocsiutazást kézben tar-
tó társaság részvényeinek nagy ré-
szét Sina György Simon birtokolta,
de az is igaz hogy jelentõs vagyont
fektetett be az új  Pestet Szegeddel
összekötõ vasútvonal építésébe is.
Amikor az utasok vonatra szálltak, a
postakocsi, a delizsánsz tovább nem
üzemelt. A postatársaság /nem álla-
mi/ a küldeményeket is kénytelen
volt a vasútra átirányítani. A reggeli
személyvonat mozdonya után követ-
kezõ paklikocsi ajtajában ott állott
akkoriban a vonatvezetõ, aki rézbõl
készült fényes kürtjével adott indu-
lásra parancsot. Õ adta le a postatár-
saság által zsákolt leveleket és cso-
magokat. Így fordult az elõ, hogy a
vasúton érkezõ küldeményeket az
akkor még mûködõ postaállomásra
naponta kivitték. Ezen hamarosan
változtattak és a mai Petõfi utca az

akkori köz, bal elsõ házát, Botka
Pálné tulajdonát, kibérelték. Ebbõl a
házból /ami még ma is megvan/,
költözött át a postahivatal Kovács
Dánielné házába akkor, amikor a
Botka -féle ingatlant  Báló István
megvette. A postahivatal innen köl-
tözött át a Kovács Dánielné házából
azután a mai orvosi rendelõ akkor
még üres épületébe, onnan azután
eggyel tovább, az elkészült újba, ami
most üzlethelyiséggé van átalakítva.

Amikor az idõs Báló István, az
18oo-as évek végén elhunyt és az
örökösök a vagyont elosztották, Já-
nos nevû gyermekének jutott a volt
hajdani borkimérõ épülete, amely
ma a Kossuth útra néz. Itt lakott a
vasútnál dolgozó Báló János, Erzsé-
bet nevû feleségével, aki nagy tisz-
teletnek örvendett, sokáig özvegyen
maradt.

Ekkor, a kapott örökségbõl vásá-
rolta meg a Botka -féle házat Báló
István, István nevû fia, aki a kes-
keny telekre, annak is a sarkára,
felépíttette az l9oo-as évben vendég-
lõjét úgy, hogy az új épülethez hoz-
záragasztották a saroktól távolabb
lévõ régit és így egy  hosszú épüle-
tet kaptak. Az új és jó helyen álló
vendéglõ, ami késõbb a falu köz-
ponti részének is számított, nem ren-
delkezett udvarral. Késõbb vásá-
rolta meg Báló István azt a másik
régi épületet, amit mostanában bon-
tottak el és helyére egy díszes kõ-
kerítést emeltek, kapuval. A hajdani
Vasút utca telkeit /összesen 6 volt/
hamar felvásárolták. Aki tehette töb-
bet is vett, épített rá, majd eladta.
Grünfeld Rudolf mindjárt 3-at is
vásárolt. A felhúzott házakban kivé-
tel nélkül kereskedés céljából, végig
az utcával párhuzamosan, üzlethelyi-
ségek sorakoztak. 
A mai Vasút utca legrégebbi épüle-
tében a Spiller -féle bolt található. A
vele egykorúakat már régen lebon-
tották. Ez a jelenlegi épület is csak
több átalakítás után nyerte el mai
formáját. Eredetileg nem volt száraz
bejárója, fedett kapuja, de hiányzott
és késõbb épült a közé esõ házrész
is. Legtovább Király Mátyás lakott
benne. Kezdetben mint bérlõ asz-
taloskodott az utcára nézõ mûhely-
ként használt helyiségben, késõbb
azután megvette és akkor már oda is
költözött. Õ készítette a felsõtanyai
lakosság elhunyt tagjai részére a ko-
porsót. Jó asztalos lehetett, mert mi-
nõségi hibát a használók azóta sem
találtak. Azt is tudjuk, mivel írás van
róla, hogy a kevés pénzû átutazó
emberek nála ingyen megaludhattak.
Olyankor a falnak támasztott kopor-
só alsó részét a mûhelyként használt
helyiség padozatára fektették, forgá-
csot szórtak bele és már meg is volt
ágyazva. Így járt az 1879-es "Nagy
víz" idején Dankó Jakab, Dankó Pis-
ta apjának öccse, valamint Dankó
Jóska prímás, Pista unokaöccse,
amikor csónakon hárman megérkez-
tek Szegedrõl Szatymazra. A Csere-
pes csárdánál kötöttek ki, /akkor már

így hívták a Postakocsi csárdát/,
majd a sorompóig mentek, ott Dan-
kó Jakab és Jóska, Király Mátyás
asztalos mûhelye felé vette az i-
rányt, Dankó Pista pedig a Báló -féle
vendéglõbe sietett. Király Mátyásnak
volt egy különös "baja", betegsége:
ha valamin feldühödött, a kezeügyé-
be került tárgyat a földhöz csapta.
Néha azonban úgy elhatalmasodott
felette a harag, hogy kereste is, mit
vágjon a földhöz. Ezért azután dr.
Kalas József Fölsõtanya elsõ orvosa,
aki ott rendelt a mai Petõfi utcában,
a méhészkedést ajánlotta Király Má-
tyásnak idegcsillapító gyanánt. Asz-
talosunk csípést kapott, de nyugal-
mat nem a méhektõl. Azért érdekes
módon a méhészkedésben is hama-
rosan jeleskedett, mert a Monarchia
területén megrendezett terménykiál-
lításokon, ahová a mézét elküldte,
rendszeresen dicséretet kapott. A po-
zsonyi oklevél ott volt a mûhely fõ
helyén berámázva, kifüggesztve. 
A másik, ma már nem létezõ korai
épület, a sorompó közelében lévõ
Bures-féle borkimérõ volt. Ebben
volt " iccés",  kiszolgáló, a kezde-
tektõl Tóth Molnár István és felesé-
ge. A vendéglõt késõbb a bormérõ
házaspár megvette, az épületet bõví-
tették, és a két fiú részére átalakítot-
ták. József kapta a kocsmát, Ferenc
a szatócs üzletet. A "Kula-féle" ven-
déglõ és kocsma mindenki által  jól
ismert volt. Hogy ki ragasztotta rá-
juk a csúfnevet, ma már nem tud-
hatjuk, de hogy sokan másként nem
ismerték õket, az igaz. József kora
hajnalban kelt, még sötét volt, ami-
kor kinyitotta a kocsma ajtaját, a
pulton lévõ kerek fényes réz pin-
cértálcát telerakta pálinkával  töltött
féldecis poharakkal és várta a vendé-
geket. Jöttek is a napszámosok siet-
ve, majdnem sorban, hogy a szoká-
sos reggeli italukat felhajtsák és a
napkeltét már a föld szélén köszönt-
hessék. A felkelõ Nap, Tóth Molnár
Józsefet a bejegyzésén munkálkodva
lepte meg, húzta a nevek után a ro-
vátkát, mert a napszámosok hitelre
ittak. Csak ezután következett az ivó
felsöprése, a poharak elmosása, a
köpõládák kiürítése. 
Ferenc szatócsüzletében az édesany-
ja, Tóth Molnár Istvánné segédke-
zett. A kereskedõ Ferenc két szeme
nem egy irányba figyelt, ami olyan
huncut kinézetet kölcsönzött arcá-
nak. No, más se kellett a szatyma-
ziaknak, eltalálták, hogy úgy ad
össze: "három meg négy az kilenc,
maradt az egy ...” stb. Persze ebbõl
egy szó sem volt igaz, hiszen állandó
vevõik voltak, akik soha nem
panaszkodtak, nem mentek át más
boltjába vásárolni. Ferenc ilyenkor
húsvét táján mindig nagy élmény-
beszámolót tartott arról, hogy õk az
ünnepre "ó-sonkát” fõztek. Az
egyéves gõzölgõ arany-sárga szalon-
na /avas/ rezgõ kinézetére úgy
emlékezett vissza, hogy a szájában
még elbeszélés közben is összefutott
a nyál. /Akkor még nem volt
KÖJÁL../ . . .

Pálmai József

Helytörténet
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Önkormányzati közlemények
Emlékeztetõ!

Önök ez évben is dönthetnek személyi
jövedelemadójuk egy százalékának köz-
hasznú felajánlásáról. 
Önkormányzatunkat és intézményeinket
érintõen három alapítvány részére ajánl-
hatják fel adójuk egy százalékát.
-" SZATYMAZÉRT ALAPITVÁNY "
adószáma: 18456420-l-06

-"SZATYMAZ KÖZSÉG TERÜLETÉN
ÉLÕ IDÕS EMBEREK GONDOZÁ-
SÁÉRT "
adószáma: 18452213-l-06
-A MI ÓVODÁNKÉRT ALAPÍTVÁNY
adószáma: 18465789-1-06
-A TELEHÁZAT üzemeltetõ
FEHÉRTÓI GAZDAKÉPZÕ ÉS
INNOVÁCIÓS ALAPÍTVÁNY
adószáma:18454404-1-06
Közhasznú  egyesületeknek pedig a
következõ adószámokon:
SZATYMAZI NYUGDÍJASOK
EGYESÜLETE: 
adószáma: 18464812-1-06
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SZATY-
MAZI EGYESÜLETE: 
adószáma: 18463718-1-06
SZATYMAZI FATALOK
TÁRSASÁGA EGYESÜLET: 
adószáma: 18472606-1-06
SZATYMAZI POLGÁRÕR
EGYESÜLET: 
adószáma: 18462580-1-06
KÖZMÛVELÕDÉSI ÉS
CSALÁDSEGÍTÕ EGYEÜLET:
adószáma: 
18472754-1-06
Ezúton szeretnénk megköszönni minden-
kinek a segítségét, akik tavalyi adóbeval-
lásuk 1 %-ával támogatták a közhasznú
szervezetek mûködését.

Szatymaz Község Képviselõtestülete
2008. március 18. napján tartotta
rendes ülését. Dr. Kormányos Lász-
ló polgármester - napirend elõtt - be-
számolt a képviselõtestület tagjai ré-
szére a zárt ülésen hozott, illetve a
lejárt határidejû határozatokról és a
két ülés között eltelt idõszakban vég-
zett munkájáról.
Napirend elõtt a képviselõtestület
meghallgatta a Gondi Márton Ok-
tatási Kulturális és Érdekvédelmi E-
gyesület képviselõjének ajánlatát,
mely Dankó Pista születésének 150.
évfordulója tiszteletére a községben
megrendezendõ ünnepségre vonatko-
zott.
A képviselõtestület határozatban fel-
hatalmazta a polgármestert arra,
hogy az egyesülettel további tár-
gyalásokat folytasson és annak ered-
ményét a soron következõ képvi-
selõtestületi ülésen  terjessze elõ.
A képviselõtestület elsõ napirendi
pont keretében a kötelezõ közokta-
tási feladatok többcélú közoktatási
intézmény keretében történõ ellá-
tásáról, majd második napirendi pont
keretében a szociális alapszolgáltatás
és gyermekjóléti alapellátás, vala-
mint a tanyagondnoki szolgálat több-
célú társulás keretében történõ el-
látásáról szóló tájékoztatót tárgyalta
meg és fogadta el. Mindkét elõter-
jesztést elõzetesen szakbizottságok
véleményeztek.
Harmadik napirendi pont keretében
Dr. Kormányos László számolt be a
kistérségi együttmûködések tapaszta-
latairól. Az elõterjesztést egyhan-
gúlag elfogadta a képviselõtestület
azzal, hogy célszerûség miatt a köz-
oktatási feladatok kistérségi együtt-
mûködés keretében történõ ellátá-
sáról szóló beszámolót szeptember e-
lejére, a szociális feladatok kistérsé-
gi együttmûködés keretében történõ
ellátásáról szóló beszámolót február
elejére tûzik ki megtárgyalásra. 

Az elõterjesztések napirendi pont ke-
retében módosításra került a szoci-
ális igazgatásról és szociális ellátás-
ról, illetve a közmûvelõdésrõl és a
nyilvános könyvtári ellátási felada-
tokról szóló rendeletek. 
A képviselõtestület megtárgyalta és
elfogadta a 
- Dél-alföldi térségi hulladékgazdál-
kodási, társulási megállapodás mó-
dosítására,  

- Homokháti Önkormányzatok Kis-
térségfejlesztési Társulása, társulási
megállapodás módosítására, 

- Szegedi Kistérség- és Gazdaság-
fejlesztési Kht társasági szerzõdése
módosítására, 

- valamint a Szegedi Kistérség Több-
célú Társulási megállapodás mó-
dosítására

vonatkozó elõterjesztéseket. 
A képviselõtestület egyetértett azzal,
hogy a Dankó Pista Mûvelõdési Ház
és Könyvtár - mint részben önálló
intézmény - érdekeltségnövelõ pályá-
zatot nyújtson be "technikai, mûsza-
ki eszközállományának, berendezési
tárgyainak gyarapítása" érdekében,
melyhez az önkormányzat a 2008. é-
vi költségvetésében 500 eFt önerõt
biztosít. Az intézmény egy másik pá-
lyázaton is részt vesz, a melynek ne-
ve "Tengertánc". A pályázat benyúj-
tásához az általános tartalékalap ter-
hére 80 eFt önerõt biztosít. 
A képviselõtestület zárt ülés kere-
tében megtárgyalta az önkormányzat
bankszámlavezetésére beérkezett a-
jánlatokat, és úgy határozott, hogy
2008. július 1-jétõl az önkormányzat
számláját a K&H Bank Rt. vezeti. 
Döntött még a képviselõtestület épí-
tési telekingatlan elidegenítési és jel-
zálogjog törlésérõl.

Pályázati felhívás
Szatymaz Község Képviselõ-testülete pályázatot hirdet az alábbi, tulajdonában levõ önkormányzati költségelvû bérlakásokra.

Lakás címe Alapterület m2 Szobák száma Komfortfokozat Bérleti díjFt/hó

Ady E. u.34/F 58.85 1+2 Összkomfort 19.421,-

1. A pályázaton részt vehetnek:

a. Önálló lakástulajdonnal, lakásbérleti joggal nem rendelkezõ,
keresõ tevékenységet folytató, 35 év alatti fiatal házaspárok,
élettársi kapcsolatban élõ, egyedülálló személyek, akik vál-
lalják, hogy:

- A lakásbérleti szerzõdés megkötését követõ 6 éven belül a
községben saját tulajdonú lakást szereznek.

- lakás-elõtakarékossági szerzõdést kötnek valamely pénzin-
tézetnél. 

b. Az önkormányzat, vagy intézményeinél alkalmazásban, vagy
azokkal szerzõdéses jogviszonyban állók, akik önálló lakás-
tulajdonnal nem rendelkeznek és vállalják bérleti jogvi-
szonyuk határozott idõre, vagy munkaviszonyuk fennállásáig
történõ létrejöttét. 

2. A pályázatok során elõnyben részesülnek azok, akik:

a. 6 havi bérleti díj egy összegben történõ megfizetését vál-

lalják,
b. lakásbérleti szerzõdés meghatározott idõtartamának lejárta

elõtt saját tulajdonú lakást szereznek, vagy lakásprob-
lémájukat más módon megoldják,

c. minimum egy 4 éves futamidejû, legalább 10.000 Ft/hó
lakás-elõtakarékossági szerzõdéssel rendelkeznek,

d. állandó lakóhellyel, vagy ideiglenes tartózkodási hellyel ren-
delkeznek a községben, vagy életvitelszerûen itt tartózkod-
nak,

e. minimum 6 hónap folyamatos munkaviszonyt igazolnak,
f. építési telektulajdonnal rendelkeznek a községben,
g. pénzintézeti igazolás önerõ meglétérõl,
h. gyermeket nevelnek,

3. Pályázni csak a Polgármesteri Hivatalban beszerezhetõ
pályázati adatlap kitöltésével lehet.

4. A pályázat benyújtásának határideje: 2008. április 29.



ELKÉSZÜLT A
HULLADÉKUDVAR

Régóta várt beruházás kerül átadásra
április 15-én Szatymazon. Az újon-
nan felépült hulladékudvar és hul-
ladékgyûjtõ sziget a falu lakossága
számára május 1-jétõl válik elérhe-
tõvé. Az elõzményekrõl is érdemes
szólni pár szót. A Szegeden kialakí-
tott Regionális Hulladékgyûjtõ 33
település (köztük Szatymaz) konzor-
ciumi együttmûködése -és a hozzá
kapcsolódó ISPA pályázat- eredmé-
nyeként valósult meg 2007-ben. A
pályázat a központi lerakóhely kia-
lakítása mellett tartalmazta az érin-
tett településeken zárt hulladékudva-
rok és hulladékgyûjtõ szigetek kiépí-
tését.  A megvalósítás idõpontjára
több ígéret is elhangzott a gesztor ré-
szérõl, amit fõleg a hulladéklerakónk
tavaly szeptemberi végleges bezárása
tett sürgetõvé. Mivel nem rajtunk
múlott a folytatás, ezért több alka-
lommal kértük a lakosság türelmét.
Most végre elégedetten nyugtázhat-
juk, hogy elkészült a beruházás.  E-
zek után már csak a felhagyott hul-
ladéklerakó-test rekultivációja ma-
radt hátra, amely valószínûleg 100
százalékos uniós támogatással, 2009-
re valósul meg.

polgármester

A Környezetgazdálkodási Nonprofit
Kft-tõl  kapott részletes tájékoztatást
az alábbiakban adjuk közre:

A HULLADÉKUDVAR
MÛKÖDÉSI RENDJE

A rendezett mûködés szempont-
jából az alábbiak betartását kérjük
a lakosságtól:
A hulladék mennyiségérõl, és az azt
beszállító személyérõl forgalmi nap-
lót vezetnek.
1. A hulladékudvar területén dohá-

nyozni tilos

2. Vállalkozóknak tilos hulladékot
lerakni a hulladékudvarban.

3. Veszélyes hulladékok csak ki-
sebb, háztartási mennyiségben
vihetõk be!

4. A hulladékokat, egyéb anyagokat
mindig a részükre feliratozott
konténerbe, tároló edényzetbe kell
rakni.

5. Az udvarban guberálni tilos.
6. Nyitva tartási idõ:
Április 1-jétõl október 31-ig :

Hétfõ - Szombat: 700 - 1900

Vasárnap: 700 - 1200

November 1-jétõl március 31-ig:
Kedd - Szombat: 800 - 1600

Vasárnap: 800 - 1200

A hulladékudvar ünnepnapokon
zárva tart!
7. Napi bevihetõ mennyiség maxi-
mum 1m3, mely nem lehet háztartási
hulladék, csak a mellékelt csoporto-
sítás szerint szelektált hulladékfajta.  
Kivételt képeznek a következõ hul-
ladékok: építési törmelék és a lom
hulladék, melyeknek maximum be-
hozható mennyisége 5 m3/háztartás.
A hulladékok átvétele ingyenes min-
denki számára, aki Szatymaz község
területén hulladékszállítási szerzõ-
déssel rendelkezik és azt igazolja is
az átadáskor.
A fentiekkel kapcsolatban érdeklõdni
lehet a Szegedi Környezetgazdálko-
dási Nonprofit Kft-nél az alábbi tele-
fonszámon: (62)777-266

HULLADÉKFAJTÁK
CSOPORTOSÍTÁSA
Papír hulladék:
Írólapok, iratok (mûanyag iratfedél
nélkül), újságpapír, rajzlapok, cso-
magolópapír, hullámpapír, kartonpa-
pír, papír anyagú csoki papír külsõ
része, tönkrement könyvek, szóró-
lapok, prospektusok, kartondoboz
széthajtogatva (hungarocell betét

nélkül).
Nem tartalmazhat: használt papír
zsebkendõt, használt törlõkendõt,
használt szalvétát, szennyezett pa-
pírt, csoki papír alufólia részét.
Mûanyag hulladék
Üdítõs- ásványvizes flakonok, nylon
zacskó, nylon szatyor, PE és PET
feliratú üdítõs flakonok, többrétegû
italos dobozok (üdítõs, kimosott te-
jes, tejszínes dobozok), mûanyagku-
pakok, mûanyag csomagolófólia.
Nem tartalmazhatja: festékek és
veszélyes háztartási vegyszerek fla-
konjait (veszélyes hulladék), egyéb
veszélyes anyagok flakonjait. 
Üveg hulladék:
Üvegpohár, ablaküveg, háztartási
üveghulladék, üvegváza, nem vissza-
váltható italos üvegek, befõttes üveg-
ek, egyéb nem veszélyes anyagot
tartalmazó üvegek.
Nem tartalmazhat: Tükröt, izzókat,
fénycsöveket (ezek veszélyes hulla-
dékok) 
Fém hulladék:
Fém italos doboz, konzervdoboz,
fém háztartási eszközök, egyéb nem
veszélyes fém hulladék.  
Építési törmelék:
Építésbõl, bontásból származó be-
ton, tégla, kõ törmelék.
Nem tartalmazhat: Földet, semmi-
lyen egyéb hulladékot.
Komposztálható hulladék:
Zöldséget, gyümölcsöt, annak szá-
rát, levelét, növényi szárakat mad-
zag nélkül (pl.: rózsa-, kukorica-,
paprika-, paradicsomszár, stb.), le-
vágott füvet lenyesett ágakat, zöld-
séget, gyümölcsöt, lehullott falevelet
Nem tartalmazhat: kötözõ anyagot,
fólia és egyéb mûanyag hulladékot,
papírt, üveget, fémet, követ, törme-
léket, egyéb háztartási hulladékot, e-
gyéb ismeretlen anyagot, szemetet.
A hulladékok fenti csoportosítása
a Szegedi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft. jelenlegi technoló-
giájának megfelelõen került össze-
állításra.
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Újdonságok, aktualitások a hulladék kezelésében
Tisztelt Lakosság!
Településünkön a hulladékszállítást a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi. A Kft. kéréssel fordult
a polgármesteri hivatalhoz, melyet ezúton szeretnék tolmácsolni Önöknek. 
A Kft. jelezte, hogy jelentõsen megemelkedtek a települési szilárd hulladékszállítási díjhátralékok, ezért a tartozó
ügyfelek felszólító levelet kapnak a díjhátralék megfizetésére.
Kérem a díjhátralékkal rendelkezõket, hogy tartozásukat egyenlítsék. Aki a felszólítás ellenére díjhátralékát határidõ-
re nem rendezi, azzal szemben a követelés adók módjára behajthatóvá válik. Ekkor elsõsorban a polgármesteri hiva-
tal intézkedik a követelés behajtása érdekében, de ha ez sem vezet eredményre, az ügyet átadja a végrehajtónak,
aki végsõ esetben ingó és ingatlan árverés útján hajtja be a tartozást, de ekkor már a végrehajtás tetemes költségét
is az adós viseli.
Fentieken túl még arra szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy aki még nem kötötte meg a Szegedi Környezet-
gazdálkodási Nonprofit Kft-vel a hulladékszállítási szerzõdést minél elõbb tegye ezt meg. Amennyiben az ingatlan
tulajdonosa szerzõdéskötési kötelezettségét nem teljesíti, szabálysértést követ el és 30 000 Ft pénzbírsággal
sújtható.
Kérem, hogy mindezekre figyelemmel az érintettek szíveskedjenek a Kht-val együttmûködni, a fennálló hátralékot
rendezni, illetve a hulladékszállítási szerzõdést megkötni.
További tájékoztatást kérhetnek a Kft. Ügyfélszolgálati Irodájától a 62/777-211  telefonszámon, illetve képvi-
selõjüket személyesen felkereshetik minden hónap 3. szerdáján 10-12 óra között a  Szatymazi Polgármesteri
Hivatalban. 

jegyzõ
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ÉRTESÍTÉS
a sárga zsákos 

szelektíven gyûjtött 
újrahasznosítható anyagok

begyûjtésének heti 
rendszerességérõl 

történõ átállására kéthetire
Tisztelt Ügyfelünk !
A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. az Ön
lakókörzetében is folytat szelektív hulladékgyûjtést. Tár-sasá-
gunk szeretné megköszönni, hogy eddig is aktívan részt vállalt
ebben a hulladékgyûjtési formában. Az el-múlt évben
begyûjtött mennyiség alapján feltehetõen vannak olyan ház-
tartások amelyek  önhibájukon kívül ki-maradtak a szelektív
hulladékgyûjtés folyamatából. A szelektív hulladékgyûjtés
fontossága érdekében, most is-mét biztosít Társaságunk ingat-
lanonként egy darab sze-lektíves sárga  zsákot, valamint
tájékoztatót arra vonat-kozóan, hogy mi kerüljön, és mi ne
kerüljön a szelektí-ves zsákba.
Kérjük, hogy a megtelt zsáko(ka)t ürítési napon  helyez-ze ki
hulladéktárolója mellé, minden páros héten ( elsõ ürítési nap:
2008. április 29. kedd 600-tól  )
A  kihelyezett tele zsákért cserezsákot biztosítunk, az ingat-
lantulajdonos postaládájába, vagy a  Tisztelt Ügyfe-lünk által
biztosított egyéb  tárolóba helyezünk el.

Ü V E G  hulladékot soha ne tegyen a sárga zsákba, azt
szíveskedjék az Önhöz legközelebb esõ szelektív hulladék-
gyûjtõ szigetre, illetve hulladékudvarra szállítani.

...folytatás az elsõ oldalról

Elég fonák az a helyzet, hogy
míg az önkormányzat azon fára-
dozik, hogy településünk egyre
szebb és élhetõbb legyen, addig
néhány "erõs legény" mindent
megtesz azért, hogy felhívja ma-
gára a figyelmet, tettével megká-
rosítva az egész falut. Amíg hét-
végenként rendszeresen kidobál-
ták a közlekedési táblákat az utak
mentén, addig “csak” az önkor-
mányzat dolgozóinak munkáját
szaporították meg. Azzal viszont
már tetemes anyagi kárt is okoz-
nak, hogy a  községtáblát össze-
törik és ellopják, a játszótér ele-
meit szétverik és használhatatlan-
ná teszik, a középületek és a
buszmegállók üvegeit beverik.
Ezekkel a cselekményekkel nem
csak az a gond, hogy az ideláto-
gatónak már rögtön a Szatymaz
táblánál "meg van a véleménye"
rólunk, hanem az is, hogy a hely-
reállítás költségei jelentõs mér-
tékben elvesznek a falu fejlesz-
tésre fordítható mûködési és be-
ruházási keretébõl. Az onnan hi-
ányzó pénzt máshonnan nem tud-
juk pótolni, és ezáltal más beru-
házások megvalósítása kerülhet
veszélybe. Külön problémát je-

lent, hogy  a (mindössze három
éve átadott!) játszótér a sorozatos
rongálások és az összetört sörös-
üvegek miatt kifejezetten baleset-
veszélyessé vált. Az önkormány-
zat -azon kívül, hogy a rendõr-
ség és a polgárõrség hathatós se-
gítségét kérte- egyetlen dolgot te-
het még: ez úton is felhívni a falu
közösségének figyelmét arra,
hogy a jövõben közösen próbál-
junk fellépni a hasonló esetek
megelõzésére!  

polgármester

Barackvirág
A sok éves hagyományhoz híven
idén tavasszal is megrendezésre
került a Barackvirág napok, ahol
szakmai elõadásokon, bemutató-
kon tájékozódhattak a gazdák a
gyümölcstermesztéssel kapcso-
latos újdonságokról. Az elõadá-
sok közti szünetben a Szatymazi
Gazdakör részérõl Somogyi
György, az önkormányzat képvi-
seletében a polgármester úr he-
lyezte el a megemlékezés koszo-
rúit Kamenszky Béla -a szatyma-
zi baracktermesztés meghono-sí-
tójának - emléktáblájánál. Ebben
az évben az életmûdíjat Dr. Tóth
Mihály nyugalmazott megyei fõ-
kertész vehette át a szatymazi

Papír hulladék Fém hulladék Mûanyag 
hulladék

Amit a
SÁRGA

zsák 
tartal-
mazhat

Újságpapír,
hullámpapír,
kartondoboz

széthajtogatva
(hungarocell
nélkül), cso-
magolópapír,
tönkrement
könyvek,

szórólapok,
prospektusok

Fém sörös,
üdítõs és

energiaitalos
dobozok,

konzervdobo-
zok kiöblítve,

fém
zárófedelek,
kupakok.

Üdítõs-
ásványvizes
flakonok

(PET), nylon
zacskó és

szatyor, több-
rétegû italos

dobozok
(üdítõs és
tejes dobo-

zok), 

Amit a
SÁRGA

zság 
nem 

tartal-
mazhat

Használt
papírzseb-

kendõ- törlõ-
kendõ, szal-
véta, egyéb
szennyezett
papír pl.:
csokis,

jégkrémes,
chipses 

csomagoló-
anyag, stb.

Festékkel,
vegyszerrel és

egyéb
mérgezõ
anyaggal

szennyezett
fémhulladék,

Festékek és
veszélyes ház-
tartási vegy-

szerek flakon-
jai (veszélyes

hulladék),
hungarocell,
vajas, tejfö-
lös, stb. PS
pohár, egyéb
szennyezett
mûanyag

“Sakk-matt”

“Szellõztetés kéretlenül”
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A tízparancs
(bevezetõ)

Törvény és élet
Tóth Tihamér bécsi papnövendék volt,
amikor egyszer az utcán  egy töpörö-
dött koldusasszony nyújtotta felé kezét
franciául szólva: "Könyörülj meg raj-
tam..." A meglepett kispap megszólí-
totta: "Beszél ön franciául?" Kifo-
gástalan francia kiejtéssel válaszolt:
igen, sõt angolul is! Növekvõ csodál-
kozással kérdezte tovább a koldust
"Komolyan beszél angolul is? Nahát"
így elkezdetek beszélgetni s követke-
zett egy szomorú történet  visszaemlé-
kezése a fiatalságról, a jómódról, ide-
gen nyelvek tanulásáról. A vége ez
volt: fiatal voltam, sok pénzem volt,
szép és okos voltam... ezek juttattak
ide. Ennnek az öreg koldusasszonynak
az életét jellemezte a kifosztottság.
Fiatalság, szépség, pénz... a bûn 
zsoldjában felemésztõdik, mert a bûn
jellegzetessége a kifosztás. Világjelen-
ség a ma emberének ez a kifosztottsá-
ga, pedig technikája úgy néz ki, hogy
mennyi mindent nyújt: rádiót, tv-t,
elektrifikált háztartást: a zene, amely
mindenütt szól, hangjára általánosan
vonaglik mindenki, strandok, hullám-
fûrdõk simogatják testét: a színház és
a filmpaloták reklámjai el nem múló
élményekkel csalogatják: a kultúra
kincsét nyújtják a múzeumok, könyv-
tárak, egyetemek és iskolák... Va-
lóban, mi kell még, mi kell még? Hát
ez sem elég a boldogsághoz? S mégis
a mai ember mindezek ellenére bete-
gen vergõdik. Feje fölött lóg saját tu-
dásából született technikájának kardja:
az atomkorszak esetleges pusztító há-
borúja. A mai ember azt hitte, hogy
ez minden! - Erre lehet építeni em-
beries életet, nyugodt földi életet, em-
berhez méltó társadalmat. A csõd té-
nye egyre jobban bontakozik az egyén
életében épp úgy, mint a társadalom-
ban, a nemezetek életében s a csõdbõl
nincs más kiút, mint visszatérni a nél-
külözhetõnek gondolt, hûtlenül elha-
gyott régi alapokhoz: az Isten 10 pa-
rancsolatához.

A törvény és élet összefüggése.
A régi és a mai kultúra városképe jól
szimbolizálja a régi és mai ember
lelkülete közötti különbséget. Ha a
régi városok felé megy az ember, már

messzirõl feltûnik a város templomá-
nak monumentális tornya és épülete.
Kiemelkedik a maga építészeti nagy-
szerû kiképzésével. Isten uralkodott a
városon!
Ha a mai világvárosokat nézzük, a fe-
lettük terpeszkedõ sûrû köd és porfel-
hõbõl, hatalmas gyárkémények, eget
verõ daruk uralják a teret. A mai vi-
lágvárosokban a templomok lassan
észrevétlenek lesznek. Ami még lát-
ható, az idegenforgalmi látványosság
lesz csupán a tömegek számára. Az
ember uralkodik a városon.
Ez mutatja az elõzõ és a mai kor em-
berének mentalitásbeli különbségét.
Pedig az évezredekkel ezelõtt meghir-
detett program ma is érvényes.
"Az Úr a mi Istenünk egy Úr! Szeresd
a te Uradat Istenedet teljes szívedbõl,
teljes lelkedbõl és teljes erõdbõl.
Legyenek ezek az igék, melyet ma pa-
rancsolok neked a szívedben, beszé-
dedben, mondd el õket fiaidnak, el-
mélkedj róluk ha házadban üldögélsz,
ha az úton jársz, ha lefekszel, ha fel-
kelsz, kösd õket jel gyanánt kezedre,
legyenek és függjenek szemeid között
s írd rá õket házad ajtófélfáira és ka-
puira." (Deut. 6,6-9)
Ennek a programnak titka az, hogy ha
az ember azt megtartja, akkor a tör-
vény és az élet között harmónia lesz.
Ha nem tartja meg, folytonos ütközés
s az ütközésbõl elõbb-utóbb katasztró-
fa bontakozik ki. Ennek a programnak
a-lapja tehát az Isten 10 parancsolata,
amit ha megtartunk, akkor az ember
megtalálja önmagát, az élet visszatalál
rendes medrébe,  mint ahogy a med-
rébe visszatért folyó sem rombol to-
vább, hanem hullámain újra az áldást
hordozza.

A 10 parancsolat korszerûsége.
Közel 4 évezrede, hogy az Úristen
Mózesen keresztül adta az emberi-
ségnek az élet azon 3. törvényét, amit
alapjában az ember teremtésével, beírt
az emberi szívbe is! Az élet gyakorla-
ta mintha azt mutatná, hogy nagy ál-
talánosságban az emberek figyelmen
kívül hagyják a tízparancsolatot, vagy-
is mintha nem lenne korszerû, mintha
elavult volna. Ha ezt kifejezetten nem
is mondják ki, de úgy élnek, mintha
ez nem lenne érvényben. Bár az élet
gyakorlata valóban így fest nagy átlag-
ban, ez mégsem jelenti azt, hogy a tíz-

parancsolat elavult, sõt! Marad min-
den idõben az aminek a Teremtõ Isten
szánta: a mindenkori társadalom
rendíthetetlen alapkövének, ami azt je-
lenti, hogy nyugodt, békés, boldog
emberi élet csak ezen az alapon lehet-
séges.
Egycsapásra megváltozna a Föld arcu-
lata, ha minden ember pl. holnaptól
komolyan venné a tízparancsolatot.
Képzeljük csak el: kora reggeli ó-
rák.... mindenfelé az ágyból kilépõ és
térdre hulló emberek, akik szívbõl jö-
võ imával köszöntik a szeretõ Istent és
a új napot - mert ma érvényben van a
tizparancsolat. A reggeli újságokban
sok fehér folt van... Ja, hiszen ma
nem közölnek botrányokat, vagy olyat
ami nem igaz! Ma érvényben van a
tizparancsolat. Ma feleslegessé válik a
pénztáros a boltokban, rendõrök az
utcán, tanárok az iskolában, minden
megy a maga útján, legfeljebb csak
segíteni kell, de ellenõrizni egyáltalán
nem, mert ma érvényben van a tízpa-
rancsolat. A statisztika szerint az
USA-ban 10 millió törvénycikk van.
Ez nem kellene, ha mindenki megtar-
taná a tízparancsolatot. Hogy a föld
nem mennyország, hanem siralom-
völgy, az nem Istenen múlik, hanem
rajtunk embereken. Ennek titka a tiz-
parancsolat megtartása. Bárcsak meg-
értené ezt mindenki, akkor tárgyalá-
sok nélkül is béke lenne a földön.
Hogy ez valóság lehessen a tízparancs
megtartását mindenekelõtt magunkon
kell kezdeni. Ha el akarjuk kezdeni,
akkor meg kell ismerni, s ezt szolgál-
ja a következõkben cikksorozatunk.
Fogadják szeretettel. 

I. parancs.
Uradat, Istenedet imádd! (1)

Bár ma sem könnyû államfõk közelébe
jutni közönséges halandónak, de ez
össze se hasonlítható azzal, ami az
emberiség történelmének különféle
korszakaiban volt az uralkodók körül.
A királyok, fejedelmek elõtti hódolat
kifejezése fellépésben, viselkedésben
egyaránt külön tudományt képezett, és
a szabályok meg nem tartása akár
diplomáciai bonyodalmakat, akár e-
gyéni büntetéseket vonhatott maga u-
tán. Közönséges embernek egy ural-
kodót megszólítani szigorúan tilos
volt. Felszólítása és engedélye nélkül
jelenlétében megszólalni szinte felség-

Egyházi gondolatok

GGééppmmuuss tt rraa ÓÓvvooddáássookk    mmûûssoorraa

tájkörzet és általában a délalföldi
gyümölcstermesztésért végzett o-
daadó munkájáért. A szakmai to-
vábbképzés résztvevõi -az eddigi
hagyományokhoz híven- Simon
Ferenc festõmûvész képeiben
gyönyörködhettek az elõadások
közötti szünetekben.
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sértés számba ment. Micsoda fönséges
és örök demokrácia az I. pa-rancsolat
felszólítása: Uradat, Istene-det imádd!
- azt jelenti, hogy én  a je-lentéktelen
porszem a teremtett világban, a
Királyok Királyánál, a mindenek
Teremtõjénél, és az egész világmin-
denség Uránál bármikor, bármilyen
ügyemben kihallgatást kaphatok,
megszólalhatok és Õt közvetlenül meg
is szólíthatom.

Az Isten imádásának lélektana.
Isten imádása tehát nem más, mint õt
legfõbb Úrként elismerni és tisztelni.
Ez nem jelent soha semmiféle félel-
met, rettegést, de nem is jelent meg-
hunyászkodást, szolgalelkûséget. Isten
ezt az imádást egyformán értékeli akár
kunyhóból, akár luxusvillából emelke-
dik fel hozzá csak egy számít elõtte:
milyen szívbõl jött!
Minél jobban megismeri valaki az Is-
tent, annál inkább szükségszerû a lel-
kébõl feltörõ imádás, vagyis a te-
remtett világban látható isteni böl-
csesség, szépség, átgondoltság, terv-
szerûség, összhang nyomán fakadó
elismerés és tisztelet Az iránt, Aki
mindezt alkotta, létrehozta, fenntartja.
Mikor egyszer Ozaman, aki a sze-
gények segítségére egyesületet alapí-
tott, találkozott a híres fizikussal, Am-
pére-val és beszélgettek, a tudós kezé-
be temette arcát és elgondolkozva
mondta: Ozaman, Ozaman, milyen
nagy az isten, milyen nagy az isten!
Valóban az Isten imádására szólít fel
mindenkit az egész világ, ahogy azt a
18. zsoltár mondja:
Isten nagyságát hirdeti az ég 
a mennybolt vallja kezei mûvét.
Egy nap a másnak ezt harsogja át
erre tanítja éj az éjszakát.
Nem olyan hanggal, nem olyan be-

széddel, hogy szavukat ne érhetnéd el.
Végig a földön szárnyal õ szavuk,
világ végéig szózatuk.
Az értelmes és jóakaratú embernek ez
a felismerése, majd következõleg Is-
tennek ebbõl való elismerése képezi az
imádás lélektanát. Az Isten imádása
tehát természetesen tör fel az ember-
bõl., de hogy ez állandósuljon, azt kö-
telességként írja elõ az elsõ parancs.

Az imádás gyakorlata.
Az imádás csúcspontja az áldozat, ami
legtökéletesebben az Istenember szün-
telen feláldozásában, a szentmisében
történik.
Az istenhívõ embernek lelkébõl az
imádság oly természetesen fakad mint
a beszélgetés gyermekei szívvel szü-
leivel. Ezért minden nép történetében
fogalmazott és ismert imádságokat.
Az ember magától is megsejtette,
hogy az imádsághoz nem kell más,
csak egyszerûség és közvetlenség.
Az ima kapcsolattartás Istennel és a
természetfeletti világgal. Sokan pa-
naszkodnak, hogy nincs idejük imád-
ságra. Csak azok tehetik ezt akik azt
hiszik, hogy az ima lényege a sok szö-
veg. A Szentírás legszebb imái azok a
szívbõl jött rövid imák, amiket aposto-
lainál olvasunk. Ilyen volt amikor a
háborgó tengeren Jézushoz fordultak,
vagy a hitetlenkedõ Tamás meggyõzõ
fohásza, vagy magának Jézusnak a
haldokló imája:"Atyám kezeidbe aján-
lom az én lelkemet!"
Aki megérti, hogy az ima lényege
nem a szószaporítás, hanem a kapcso-
lat Istennel, az megérti, hogy minden
idõben és minden helyen lehet imád-
kozni

Az imádság jutalma. 
A hívõ ember igaz ismertetõjele a
lelkierõ! A kisértés és megpróbáltatás

minden ember osztályrésze, de ezt a
keresztény embernek viselni és
legyõzni kell. Ennek az erõnek a for-
rása az imádságban van! A mintát erre
maga Jézus adta az Olajfák hegyén. A
mennyei Atya adott neki erõt, hogy
áldozatát beteljesíthesse, de nem vette
el tõle a szenvedést. Ezt kell a ke-
resztény életben megtanulnunk Krisz-
tustól.

Sokak számára az imádság problema-
tikája abban áll, hogy imádásuk tárgya
láthatatlan: az Isten. Vagy amivel hoz-
zá fordulunk, nem talál meghallgatás-
ra. Igen! Ez nagy nehézség s ezt csak
a hit tudja áthidalni. Ezért kell a hitet
erõsíteni magunkban és kérni is, mert
imádkozni valóban csak hittel lehet.
Isten minden imádságot meghallgat,
de csak azt teljesíti, ami az örök éle-
tünk szempontjából számunkra szük-
séges.

Beköszöntõ
E hasábokon elsõ alkalommal jelent-
kezve, tisztelettel köszöntöm Szaty-
maz lakóit! Engedjék meg, hogy be-
mutatkozzam: Sípos Ete Zoltán va-
gyok, hazánk második legnagyobb lét-
számú történelmi egyházának, a Ma-
gyarországi Református Egyháznak
lelkipásztora. Jelenleg a Szeged-Új-
szegedi Református Egyházközségben
teljesítem szolgálatomat.  Abban az
egyházközségben, amelyikhez egyház-
szervezetileg az Önök települése is
tartozik, több más Szeged környéki fa-
luval, várossal együtt. 

Címünk és elérhetõségünk: 
Szeged, Szent-Györgyi Albert utca 6-
8. tel: 62/430-807, 
honlapunk: www.ujszeged.ref.hu - 
e-mail: ujszeged@ref.hu
Egyházközségünk eddig nem fejtett ki
rendszeres tevékenységet Önök kö-

zött. Ez év elején azonban gyüleke-
zetünk vezetõsége arra az elhatározás-
ra jutott, hogy felajánljuk Önöknek
szolgálatainkat! Szeretnénk lehetõsé-
get biztosítani arra, hogy rendszeresen
helyben találkozva még alaposabban
megismerhessék a Bibliát és azon ke-
resztül Jézus Krisztust, református ke-
resztyén hitünket, szeretetközösséget
alkothassanak és a következõkben más
egyházi szolgálatokban is részesül-
hessenek. (pl. gyermekek hitoktatása,
személyes lelki segítségnyújtás, eskü-
võ, temetés) Találkozóink, istentisz-
teleteink központjában a Szentírás ma-
gyarázata ill. üzenetének a mai viszo-
nyokra, élethelyzetekre való alkalma-
zása áll. 

Családias és nyitott református keresz-
tyén közösséget szeretnénk építeni. E-
zért szeretettel hívunk és várunk min-
den, magát reformátusnak valló helyi
lakost, de minden õszintén érdeklõdõ,

Istent keresõ embert is! Várjuk minda-
zokat, akik szeretnék elmélyíteni kap-
csolatukat Istennel, de azokat is, akik
szeretnék megismerni Istent és az Õ a-
karatát, ami  - meggyõzõdésünk és ta-
pasztalatunk szerint - a boldog élet a-
lapját képezi! Várjuk azok jelentke-
zését is, akik szeretnék, ha mint refor-
mátusokat számon tartanánk õket, hi-
szen a legutóbbi népszámlálási adatok
szerint Szatymazon 159 honfitársunk
vallotta magát reformátusnak, akikbõl
jelenleg, alig néhányat ismerünk sze-
mélyesen.

Terveink szerint heti rendszeresség-
gel- vasárnaponként 1700-tól találkoz-
nánk az általános iskola régi ebédlõ-
jében.

Áldást, békességet kívánok kedves
Mindnyájuknak, a közelebbi megis-
merkedés reménységével

Sípos Ete Zoltán

Megalakulóban a szatymazi református gyülekezet
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Március 13-án lezárult a Do-
maszék és Szatymaz telepü-
lések jövõképe projekt. Ezen a
napon a mûvelõdési házban ke-
rült bemutatásra a szatymazi
jövõképet bemutató véglegesí-
tett  dokumentum. A két éves

munka során
elkészített jö-
võkép minden
érdeklõdõ szá-
mára hozzáfér-

hetõ a település honlapján
(www.szatymaz.hu), illetve a
mûvelõdési házban. Ezúton kö-
szönöm meg a település lako-
sainak és vezetõinek támogató
hozzáállását, mellyel nagymér-

tékben segítették a projekt
gördülékeny megvalósítását.

Kálmán János

TÉLBÚCSÚZTATÁS
Március 22-én tavaszváró
vigasság keretében elbúcsúztat-
tuk a telet. (Úgy tûnik azon-
ban, hogy errõl a Tavasz nem
értesült) A rossz idõ miatt a
szabad térre tervezett program
a mûvelõdési házban került
lebonyolításra, így sajnos el-
maradt az íjászverseny, és a
máglyarakás , de a jelenlévõket
kárpótolta Gulyás László ván-
dormuzsikus fergeteges, az e-
gész közönséget megmozgató
mûsora. Ezt követõen egy õs-

magyar szokásokat felelevenítõ
napéjegyenlõségi szertartás ré-
szesei lehettünk Nagy Anita és
barátai jóvoltából. Az algyõi
sasíjászok korhû öltözetükben
megelevenítették a honfoglalás
korát. A télbúcsúztatás alkal-
mából a talpalávalót a Dél-Al-
földi Nyenyere egylet  "húzta",
akik igényes muzsikájukkal
derítették jókedvre a hallgató-
ságot. Reméljük, hogy jövõre
kegyesebb lesz hozzánk az i-
dõjárás, és minél többen része-
sei lehetnek a vigasságnak.

Dankó Pista Mûvelõdési Ház és Könyvtár

Húsvéti kézmûvesfoglalkozás

““““KKKKiiii rrrráááá llll yyyy iiii     ppppaaaa llll aaaaccccssss iiiinnnnttttaaaa””””MMuunnkkaa    kköözzbbeenn
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Programok április hónapban

Nyugdíjas Klub
Minden hó utolsó szerda
1700 óra

Sakk foglalkozás
Minden vasárnap 900-1300 óra
Helye: Mûvelõdési Ház

Kerámia foglalkozás- korongolás
Minden csütörtök 1500-1800

óráig
Helye: Mûvelõdési Ház
Vezeti: Veréb Judit

Kórus próba
Minden hétfõ, csütörtök
Helye: Mûvelõdési Ház
Vezeti: Kónya Géza

Pilates torna
Hétfõ, péntek: 1800

Helye: Mûvelõdési Ház
Vezeti: Kovácsné Bán
KrisztinaGulyás László vándormuzsikusGulyás László vándormuzsikus

TToojjááss ff ee ss tt éé ss
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Szeszélyes Április
Végre megérkezett a tavasz!
Bár az idõjárás nem mindig ezt tük-
rözi, azért az ébredezõ természet
csalhatatlan jelei már mindenütt lát-
hatóak. Egy-egy séta alkalmával mil-
liónyi felfedezést tehetnek gyerme-
keink a természetes környezetük cso-
dáinak köszönhetõen. Nem csak ta-
pasztalataik, hanem érzékszerveik,
szókincsük is fejlõdik. Tapasztalato-
kat szereznek, következtetéseket
vonnak le, megállapításokat tesznek.

Ebben a hónapban, mint minden év-
ben április 22-én,  ismét megemlé-
kezünk a Föld napjáról. A környe-
zettudatos nevelésre kitûnõ lehetõség
ez a nap, mindannyiunk számára
(bár a környezeti nevelés a minden-
napjaink része,- nevelési progra-
munknak megfelelõen), ez a nap mé-
gis más.
A csoportvezetõ óvónõk játékos fe-
ladatokkal bõvítik a gyermekek is-
mereteit, tapasztalataikat. Hisszük
azt, hogy a gyermekeken keresztül a
felnõttek környezettudatos életvi-
telére is hathatunk! A környezet vé-
delmére, megóvására neveljük óvo-
dásainkat, s ezáltal a szûkebb, tá-
gabb környezetüket is. (Szelektív
hulladékgyûjtés, gazdaságosabb e-

nergiafogyasztás, vízcsap helyes
használata, használt elemek gyûjtõ-
ládába dobása stb…)
Mindannyiunk érdeke, hogy környe-
zetünket megóvjuk  nem csak a ma-
gunk részére, hanem a következõ ge-
nerációk számára is!
Ez a hónap is számos lehetõséget
nyújt a tapasztalatszerzésre. Már a
hónap elsõ felében lehetõsége lesz
két csoportnak ellátogatni, és egy vi-
dám délelõttöt eltölteni a Játékdzsun-
gelben.
Kulturális programjaink valószínûleg
ismét megörvendeztetik óvodásain-
kat. Bábszínház látogatás április elsõ
hetében. Tizenegyedikén, vidám ze-
nés mûsor az óvodában, -utazó szí-
nészek elõadásában. 
Április 23-án a Mókus csoport nagy
csoportosai a Somogyi könyvtár ifjú
"olvasóiként"vehetnek részt egy é-
letkoruknak megfelelõ foglalkozá-
son. Az olvasóvá nevelés elsõ lépé-
sei közé tartozik ez a kezdeménye-
zés, mely minden pedagógus számá-
ra nagyon fontos.
A Méhecske csoportosok ellátogat-
nak az Egészségházba, ahol barátsá-
gos fogászati szûrésen vesznek részt.
Hagyományainkhoz híven, április u-
tolsó hetében ismét családi sport na-
pot szervezünk a családok részére,
az egészséges életmód  jegyében. 
Programjaink most is színesek. Re-
méljük, hogy minden gyermek ré-
szére tudunk olyan lehetõségeket
biztosítani, melyek pozitívan befo-
lyásolják személyiségfejlõdésüket!

A Mi Óvodánk Alapítvány
Szatymaz "Aprót az apróknak" eln-
evezéssel a bevonandó 1-2 Ft-osok-
ból gyûjtési akciót indított február
hónaptól kezdve boltokban illetve az
óvodában. A pénz lezárt, leragasz-
tott, aláírt üvegekben szaporodott.
2008. február  26-ig: 51.400 Ft
2008. február  29-ig: 28.400 Ft
2008. március 27-ig: 29.060 Ft
gyûlt össze.
……………………………………………
Összesen: 108.860 Ft
összeg folyt be a három alkalommal
tartott elszámolás során.
Összesítés 2008. február 26-tól
2008. március 27-ig
Törpi Diszkont 36.000 Ft
Spiller bolt 23.247 Ft
Óvoda 35.389 Ft
Papp Csaba 4.431 Ft
Pivárcsik 2.694 Ft
Ica bolt 4.698 Ft
Budai Bosch 1.891 Ft 
Sõreginé 510 Ft
………………………........……………
Összesen: 108.860 Ft
A befolyt összeget udvari játék vá-
sárlására fordítjuk.
Az "apróságok" nevében köszönet
mindenkinek, aki adományával hoz-
zájárult ezen akciónk sikeréhez!

Budainé Német Erzsébet
kuratóriumi elnök

Óvodánkból

Könyvajánló
Rejtélyes és csodálatos
igazság - Önmagunk gyó-
gyítása a saját tudatunkkal

"…Éltem az életem, mint min-
denki más, férjhez mentem,
gyermekeim születtek, dolgoz-
tam, gondjaim és terveim vol-
tak, látszólag olyan voltam, mint
más ember. De volt egy titkos
életem, amit nem meséltem sen-
kinek, mert ha mesélni szerettem
volna róla, vagy megijedtek,
vagy "rám csodálkoztak". Ha or-
vossal akartam megbeszélni,
akkor az elsõ pár mondat után é-
reztem a hitetlenséget, az odaadó
figyelmébõl pedig azt a szán-
dékát, hogy szavaim alapján épp
egyfajta diagnózist akar felállí-
tani. Így aztán leszoktam arról a
késztetésemrõl, hogy bárkivel
megbeszéljem a "másik éle-
tem"……… Cziháki Viktória
többek között az alábbi kérdé-
sekre próbál válaszolni könyvé-
ben:
Mi a lelkünk? Mi által lüktet az
élet? Mit jelent a valóság és mit
jelent a valóságon túli lét? Mi a
telepátia? Mi az Idõ? Létezhet é-
let Idõ és Tömeg nélkül?
A Rejtélyes és csodálatos igaz-
ság címû könyv bemutatóját
április 25-én (pénteken) 1700-
kor tartjuk a könyvtárban.
Szeretettel várunk minden ked-
ves nyitott lelkû érdeklõdõt.

Feketéné Bárkányi Ilona

Felhívás 
Régi fényképeket keresünk a
történetükkel együtt! Kérjük Ö-
nöket, hogy böngésszék át a csa-
ládi fotóalbumokat, a fiókokat, a
padlást és egyéb izgalmas helye-
ket, felkutatva az 1900-as évek
elsõ felében készült fotókat, és
ha sikerrel jártak, kérjük jelez-
zék azt a 06-20-566-7266-os te-
lefonszámon!

Szerdánként az Általános
Iskola tornatermében 1830-tól 

Társastánc
Minden csütörtök 1700-1900

óráig
Helye : Mûvelõdési Ház
Vezeti : Zsilák Zsuzsanna

Intim torna
Május 13-ig keddenként 1700-
1900 óráig

Kondi terem
Hétfõtõl péntekig 0730-1900
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Iskolánk hírei

Angol munkaközösség hírei:
2008. március 12-én tartották Üllésen
a Fontos Sándor Angol Szépkiejtési
Versenyt, melyen iskolánkat Kapás
Regina 6. a osztályos tanuló képvi-
selte, felkészítõ tanára Hódiné Csányi
Katalin.

2008. március 27-én tartottuk isko-
lánkban a Rókusi Általános Iskola ál-
tal meghirdetett Shakespeare Mûfor-
dító Verseny elsõ fordulóját.

Helyezettek:
I. Kálmán Gábor (8.a)
II. Csányi Sándor (8.a)
III. Tóth László (8.a)

A Mórahalmon megrendezett "Csiz-
mazia György Komplex Természetis-
meretei Emlékverseny" kistérségi
döntõjén iskolánk csapata második he-
lyezést ért el.

A csapat tagjai:
-  Zavoianu Viktória 8.b
-  Csányi Sándor 8.a
-  Ács Eszter 6. b
-  Barta Nikolett 6. b

Felkészítõ tanárok: 
Bitterné Benkó Ilona
Szûcsné Gera Julianna

2008. március elején rendezték Szege-
den a Hevesy György Kémiaverseny
területi döntõjét, ahol Zavoianu Vik-
tória (8.b) 5. helyezést ért el. Ered-
ményéhez gratulálunk.
Felkészítõ tanára: Kálmán Gáborné

Az SZKTT Közoktatási Intézménye
Területi Versmondó Versenyén isko-
lánkat négy tanuló képviselte. Ver-
senyzõink szép eredményekkel tértek
haza. Gratulálunk a helyezetteknek és
felkészítõ tanáraiknak!
1-2 osztályos kategóriában: 
4. helyezés - Balogh Sára
5. helyezés - Szanka Ákos

Felkészítõ tanáruk: Veres Tiborné

3-4. osztályos kategóriában: 
2. helyezés - Kálmán Zsófia 

Felkészítõ tanára: 
Nikolényi Miklósné

Varga Dorottyát a zsûri  külön elisme-
résben részesítette elõadásmódjáért.

Felkészítõ tanára: 
Dékányné dr Balogh Andrea

Iskolánkat a megyei döntõn Kálmán
Zsófia képviseli. Sok sikert kívánunk
neki!

Iskolánkból

Nyugdíjas Egyesület
Legközelebbi taggyûlésünket
április 30-án (szerdán) 18.00-kor
tartjuk a Mûvelõdési Házban.
Május 23-án (pénteken) kirán-
dulást tervezünk a mórahalmi
fürdõbe. Jelentkezni lehet Rácz
Istvánnál vagy Kakusziné Mari-
kánál május 10-ig. 
Részvételi díj: 1100 Ft.
Május 28-án 18 órai kezdettel
tartjuk évzáró közgyûlésünket a
Mûvelõdési Házban, melyre az
egyesület valamennyi tagját
elvárjuk .

Rácz István
elnök

Virágba borultak a fák, kivirult a
Mesevár. A lágy kellemes tavaszi
szellõ simogatja a gyerekek arcát az
udvaron. A homokozó megtelik élet-
tel és a csöppnyi alkotó kezek nyo-
mán készülnek a homoktorták, ho-
mokból formázott állatok. A hinta,
mint szélben vágtató paripa szeli a
virágillattal teli levegõt. Az udvar
másik sarkában két motor várja az
indulásra a jelet. Két gyerek neki-
feszül, megindulnak, a kerekeket,
mint apró újjak emelik ki a zsenge
fûszálak és szinte lebegve viharzanak
végig a kerítés másik oldaláig. Igen,
igaza van kedves olvasó, elkalandoz-
tam, talán, mert annyira vártam már
a tavaszt. Az elmúlt hónapok esemé-
nyével kellet volna kezdenem, hiszen
az egyik legjelentõsebb és egyben az

egyik legszebb ünnepünk a húsvét. A
Mesevárban is nagy izgalom és ké-
szülõdés volt. A gyerekek tojást fes-
tettek, majd az udvaron csoki tojás
kerestek. Nagy öröm volt látni az ar-
cokon felderülõ mosolyt, amikor
megtaláltak egy - egy fûben rejtõzött
tojást. Nehéz lenne eldönteni, hogy a
meglepetésnek, vagy a finom csoki
ízének volt e nagyobb sikere, de
mindenféleképpen elmondhatom
mindegyik gyermek arca ragyogott a
boldogságtól. Délutánra kellemesen
kifáradtak és pillanatok alatt el is a-
ludtak. Még békésen szenderegtek, a
nyuszi ajándékot hozott nekik, amit a
nap végén hazavittek.

Csúri Gábor
üzemeltetõ

További képek a honlapunkon:
www.mesevar.szatymaz.hu

A NYUGDÍJAS
EGYESÜLET  

SZERETETTEL
MEGHÍVJA TAGJAIT  

VACSORÁVAL
EGYBEKÖTÖTT 

APÁK-ANYÁK NAPI
RENDEZVÉNYÉRE, 

AMELYET

2008. MÁJUS 10-ÉN
18 ÓRAI KEZDETTEL

TARTUNK  A
MÛVELÕDÉSI HÁZBAN.

Rácz István
elnök
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Toborzó
A Szatymazi SE Labdarúgó
szakosztálya toborzót tart a-
zoknak a gyerekeknek, akik
1994 és 1997 között születtek,
és kedvet éreznek a foci-
záshoz.
Jelentkezni lehet: Baranyi Pé-
ter edzõnél kedden és csütör-
tökön 15

oo
órától a sportpá-

lyán.
Köszönet: A Szatymazi SE
Labdarúgó Szakosztály ezúton
köszöni meg a támogatást az
alábbi személyeknek:
Vrec-co-nak, a Kónya és Fiai
Vegyibolt-nak, Nagy Ferenc-
nek; és köszönet Terhes István
szertárosnak a több éves be-
csületes munkáért.
A vezetõség nevében:

Baranyi Péter

2008.május 1-jén Szatymazi
Öregfiúk Foci Találkozója !!!

Gyülekezõ 1600-kor a sportpá-
lyán. 1900-kor marhapörköltes
vacsora lehetõség a Koccintó
Ivóban. Élõzenés mulatság.
Esõ esetén a találkozó a Báló-
kocsmában lesz

Mozgáskorlátozottak Szatymazi
Egyesületének közlendõi

Egyesületünk az idén is megrendezte a hagyományos
Nõnapi Jótékonysági Bálját, immár 10. alkalommal.
Most is örömmel tapasztaltuk, hogy zsúfolásig megtelt a
Mûvelõdési Ház, ami az összefogás jele, ha jótékonyság-
ról van szó.

Vannak, akik 10 éve rendszeresen visszatérõ törzsven-
dégek és örömmel fogadtuk új vendégeinket is.

Megtisztelték jelenlétükkel rendezvényünket: Vincze
László országgyûlési képviselõ, Dékányné dr Balogh
Andrea alpolgármester, Tóth János a Kisgazda Szövetség
képviselõje és a fiákeres lovascsapat minden tagja, to-
vábbi szegedi és szatymazi kedves vendégek, támogató-
ink.

Hajnalig kitûnõ hangulatban telt el az este, ami azt bi-
zonyítja, mindenki jól érezte magát. Ezúton mondunk
köszönetet mindenkinek, aki bármivel hozzájárult a ren-
dezvényünk sikeréhez, akár tombola támogatásával, vi-
rágokkal, munkájával.

Köszönetünket fejezzük továbbá ki Csányi Istvánnak,
Szél Józsefnek és Szúnyog Istvánnénak a sok gyönyörû
virágért. A Bordányi Népdalkörnek. A tombola felaján-
lásokért köszönet az Encián Bt-nek, Rácz Istvánnénak
(Kati butik), Bérci Bélának, Széll Józsefnek és családjá-
nak, Monostori Tibornénak (Szél Máriának), Ördögh
Antalnénak, Dékány Lászlónak, Nagy Lászlónak, La-
katos Máriának, Erdei Lászlónak, Böröcz Pálnak, Csáki
Józsefnek. 

Köszönet mindenkinek aki a kemény munkában elõtte és
utána is segített: Rácz Istvánnak, Dobó Józsefnek, Ba-
logh Józsefnek, Gyöngyi Józsefnek, Koza Lászlónak,
Pacsika Ferencnek, Péterfi Zoltánnak, Barátiné Zsuzsi-
nak, Kardosné Marikának. Köszönet az asszonyoknak,
akik részt vettek minden munkában: özv. Gera Istvánné,

Hódi Józsefné, id. Paragi Ferencné, Fenyvesi Ferencné,
Szász Jánosné, Rabi Flóriánné, Vékes Erzsébet, Kiss
Sándorné, Kiss Andrea. Köszönet Maróti Sándor zsom-
bói cukrászmesternek és Király Mihálynénak a sok-sok
finom süteményért.

Köszönjük a Postakocsi Csárdának a finom vacsorát és a
felszolgálást.

Mozgáskorlátozottak Figyelem!
Felhívjuk tagjaink figyelmét a közlekedési és gépkocsi
szerzési támogatási igénylés beadási határideje 2008. 04.
30-án lejár. Aki még nem adta be az önkormányzathoz
és jogosult, adja be. Nyomtatvány kitöltésében fogadó
óránkon szívesen segítünk.

A tagdíjakat mielõbb szíveskedjenek befizetni, aki még
nem fizette a fogadó órákon. Akit ortopéd szakorvos
rendelés érdekel szíveskedjen az elnöknek a  06-20-935-
2896 telefonon jelezni.

Május 1-jén egész napos majális a Mûvelõdési Háznál 10
órától. Bográcsos ebéd 800Ft/ fõ. 

Befizetni az elnöknél április 24-ig lehet.

Zenél Õze Imre

Május 3-án (szombat) de. 11 órától Édesanyák köszön-
tése, óvodások mûsorával. Aki tud, kérjük süteményt
hozzon.

Május 31-én (szombaton) du. 14 órától Gyermeknap, kö-
zös szalonnasütéssel.

Számítunk mindenki részvételére.

Mindenkinek jó egészséget, szép tavaszt kívánok.

Ui: Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindenkinek a
sok-sok gyönyörû virágért melyekkel édesanyámat és
engem nõnapra megtiszteltek.

Gera Anna 
elnök

Szaft kupa
Május 2-án kispályás foci baj-
nokság a szatymazi sportpá-
lyán!

Kezdés: 900

4+1 fõs csapatok jelen-
tkezését várjuk

Nevezés a helyszínen
Nevezési díj csapatonként 

2000 Ft.

SZAFT

Sport
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Gazdálkodók figyelem!
Nagyszerû, kedvezményes termelési

lehetõség!
A GABONA-KOMPLEX Kft. által integrált

kukorica-napraforgó termelése 
70 000 Ft/ha támogatás (mûtrágya, vetõ-

mag, gyomirtószer, biztosítás)
Garantált õszi magas felvásárlási árak.

Keresse Területi Menedzserünket!
Magyari László 

tel.: 06-20-531-0010

SAKK HÍREK

Februárban megkezdõdtek a Megye I-es
bajnokság fordulói. A mezõny a koráb-
biakhoz képest kisebb lett, mivel Deszk
csapata a csapatvezetõ távozása miatt a
jelek szerint megszûnt. Ennek ellenére
nem mondhatjuk gyengének a bajnoksá-
got, hiszen rajtunk kívül minden csapat-
nak van NBII-es (vagy jobb) csapata is
- tavaly Röszke is kivívta a magasabb
osztályban indulás jogát.
Elsõként Szentest fogadtuk. Vendégeink
ellenünk fõleg tanítványaikat hozták el,
akikre a jelek szerint még ráfér az okí-
tás, ugyanis mind az öt ifi játékosuk ve-
reséget szenvedett, ez nagyban hozzájá-
rult a 7-3-as végeredményhez. Még
kedvezõbb lehetett volna számunkra az
eredmény, hiszen a második táblán a
teljesen döntetlen állást látva a csapat-
vezetõk megegyeztek volna a remiben,
azonban mindkét játékos erõltette a 
játszma folytatását. Csapattársunk, Tóth
Péter mindenképp nyerni szeretett vol-
na, tisztet áldozott a gyõzelem remé-
nyében. Sajnos számításai pontatlannak

bizonyultak, így bukás lett a vége. Meg
kell említenünk tanítványunkat, Vass
Frigyest is, aki a felnõtt csapatban elõ-
ször ült asztalhoz. Felnõtt ellenfelével
szemben sokáig jól tartotta magát, végül
két egymást követõ gyengébb lépése
gyors vereségét okozta.
Pontszerzõk: Szabó Zoltán (1), id. Filep
Miklós (1), Jurasits Miklós (1), ifj.
Filep Miklós (1), id. Tóth Sándor (1),
Vajsenbek Péter (1), Ábrahám László
(1)
Ezt követõen Szegedre látogattunk.
Sajnos elsõ táblásunk nem tudott eljön-
ni az összecsapásra, ellenfelünknél vi-
szont NBI-ben játszó mesterjelölt volt
az éltáblás. Ennek tükrében értékes fél
pontot gyûjtött ellene Tóth Péter. Ismét
kiemelhetõ Vass Frigyes, aki újból fel-
nõtt ellenfelet kapott. Gyalogelõnyös
állásban döntetlent ajánlott, ellenfele pe-
dig örömmel elfogadta, így ifistánk fél
ponttal vette ki részét a csapat 4,5 pont-
jából.
Pontszerzõk: Tóth Péter (0,5), Jurasits
Miklós (0,5), ifj. Filep Miklós (0,5),
Vass Frigyes (0,5), id. Tóth Sándor

(0,5), Vajsenbek Péter (1), Ábrahám
László (1)
Március elején a népszavazás napján fo-
gadtuk a a szegediek második csapatát.
Eddigi eredményeik alapján a bajnok-
esélyes csapat jött el hozzánk ezen a na-
pon. Kiderült, hogy elég tartalékosan
tudtak csak kiállni ellenünk, mégsem
tudtunk élni a lehetõséggel, többünk jó
állásból veszített vagy "csak" döntetlent
ért el.
Pontszerzõk: Gera Mihály (0,5), id. Fi-
lep Miklós (0,5), Jurasits Miklós (1),
Vass Frigyes (0,5), sr. Tóth Sándor (1),
Ábrahám László (0,5)

ASZTALITENISZ HÍREK

Februárban két alkalommal rendezték
meg a megyei asztalitenisz amatõr ver-
senyt. 2008.02.03-án Szatymazról 4 fõ
indult. Ábrahám László vigaszágon 3.
helyezést ért el. 2008.02.17-én 6 fõ
indult községünkbõl, és Ábrahám Lász-
ló 1. helyezést ért el.

ifj. Filep Miklós

Vállalunk:
- szobafestést - mázolást - tapétázást
- lakásfelújítást - homlokzatfestést
Sári János szobafestõ, mázoló

Tel.: 06-20-595-5903

Felnõttképzés a "Lépj egyet
elõre!" program keretében!

Most hét hónap alatt 
elvégezheti a 7-8. osztályt ingyen,

akinek eddig erre nem volt lehetõsége,
a 9-10. osztályt, aki az 1998-99. tanévet
követõen fejezte be az általános iskolát.

Ezt követõen piacképes szakmát tanulhat.

A bejárók 90%-os útiköltség-térítést kapnak.
A képzés ideje alatt 150 óránként képzési

támogatást kap. 
(bruttó 69 000 Ft)!

50 év felettieknek bruttó  86 250 Ft!

A jelentkezés feltétele:
- 18 és 62 év közötti életkor

- bizonyítvány a már elvégzett osztályokról

Érdeklõdni lehet:
30/505-1406 telefonszámon napközben

Nagyné Csatlós Irén mentornál

REJTVÉNY
Április hónapban született és hunyt el Sze-
geden Juhász Gyula költõ (1883-1937). Az
egyik leghíresebb és talán legszebb versének
címe e havi rejtvényünk megfejtése. Az a-
lább felsorolt szavak megfelelõ helyre tör-
ténõ beírásával kettõ szónak nem jut hely, e-
zekbõl állítsa össze a megoldást. Jó szóra-
kozást!
Kétbetûsek: ác,án, bt, Mr, or, zl, zn
Hárombetûsek: aal, ata, ets, Eva, ILO,
ket, ned, Ózd, tsa
Négybetûsek: akié, amur, Anna, Euro,
kiad, mert, omac, örök, resa, sodó, szia
Ötbetûsek: Alvin, mokka, rudas 
Hatbetûsek: cókmók, emelet, idézet,
Sanoma
Hétbetûsek: álarcos, narancs, rakamaz
Kilencbetûs: természet Tízbetûsek: tanár
bácsi, titokzatos

PHD
Elõzõ havi rejtvényünk helyes megfejtése: Kellemes húsvéti ünnepeket! 
A helyes megfejtést beküldõk között kisorsolásra került egy értékes
könyv….melynek nyertese: Gera Andrásné

Garanciális számítógép
javítás és szervíz szolgálat
Kiszállási díj: 1.500 Ft
A homokhátsági tanyák és falvak egész területén!

Óradíj: 3.000 Ft
- Hiba van a számítógéppel, de nem tudja mi okozza?
- Elavult és fejleszteni kellene a programokat,
alkatrészeket?
- Új számítógépet vásárolna de nem tud eligazodni
a kínálatban?
- Tönkre ment a meghajtó vagy leformázta és
elvesztek az adatok?
- Internetet kell megosztani több számítógépen?

Hívja a HOMOKHÁTPC garanciális mozgó szervizét!

Internet/E-mail beállítás | Operációs rend-
szer és programok telepítése | Vírusmentesí-
tés | Adatmentés, Archiválás | Hardver és
szoftver hibaelhárítás | Internet kapcsolat
megosztása, hálózat építés | Eszközök, tarto-
zékok házhozszállítása, beszerelése
Telefon: 284-026  
Mobil: Szabó Béla: 70/256-1751;

Balogh Ádám: 70/564-9644
A Homokhát PC mobil szerviz szolgálatra épül és
a várostól távolélõk számítógépes problémáinak
megoldására jött létre.

Homokhátsági képviselet
DOMASZÉK

Még közelebb Önhöz Dózsa György u. 46. (fõ utca)

- Internet és telefon csomagok akár 
2.000 Ft ingyen lebeszélhetõséggel!

- ADSL Internet már havi 3.490 Ft-tól
- Diák ADSL már havi 4.990 Ft-tól
Hívjon bennünket vagy jöjjön el személye-
sen és munkatársunk szívesen segít Önnek!
Telefon: 62/284-026;  Mobil: 70/39-88-516
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Orvosok rendelése:
Dr. Lengyel Andrea (tel: 283-
101) Hétköznap: 800-1100.
Egészségház, Szatmaz, Ady u.
32.
Dr. Lengyel Dezsõ (tel: 283-
130) Hétköznap: 800-1100.
Szatymaz, Kossuth u. 6.

Gyermekorvos rendelése:
Dr. Szilágyi Katalin (tel. ren-
delési idõ alatt: 283-101)
H,K,Cs,P: 800-1100, Szerda:800-
1000. Mobil: 06-30/905-3546.
Egészségház, Szatymaz, Ady
u. 32.

Csecsemõ tanácsadás:
Szerda 1200-1400. Egészség-
ház, Szatymaz, Ady u. 32.

Védõnõk fogadóideje:
Bérczi Sarolta fogadó óra: 800-
930. Tel: 06-30/536-7622
Igazné Herkó Mária hétköz-
nap 830-930 Egészségház,
Szatymaz, Ady u. 32. tel:
283-101
Csecsemõ- és gyermek tanács-
adás: Szerdánként: 1200-1400.
Terhes tanácsadás: Csütörtö-
könként: 1200-1400.
Általános iskola
Szatmaz, Petõfi S. u. 6.
(tel:283-149)
Fogorvosi rendelés
Dr. Brandl Erzsébet (tel.:283-
101) Egészségház, Szatymaz,

Ady u. 32. Hétfõ, szerda:
1400-1900, kedd (iskola
fogászat) csütörtök: 830-1400,
péntek: 830-1230.

Gyógyszertár:
Szatymaz, Ady u. 32. (tel.:
283-110) Hétköznap: 730-1530.

Állatorvosi ügyelet:
Április
12-13-án
Dr. Szigeti Gáborl
(06-30-2974-435)
19-20-án
Dr. Martinek Vilmos
(06-30-9451-386)
27-én
Dr.Kunstár Pál
(06-30-488-0267)
Május
1-2-3-4-én
Dr. Szigeti Gábor
(06-30-2974-435)

10-11-12-én
Dr.Huszár Péter
(06-30/487-4030)

Állatorvosi rendelés:
Dr. Martinek Vilmos (tel.:
06-30-9451-386) Szatymaz,
Rákóczi u. 50. Hétköznap:
730- 830, 

Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadása és az
elsõfokú építési hatóság
ügyfélfogadása:
Szatymaz, Kossuth u. 30.
(tel: 583-560) Hétfõ, péntek:
800-1200, szerda: 800-1600.
Elsõfokú építési hatóság:
szerda: 800-1600, péntek: 800-
1200

Polgármester: Dr.
Kormányos László telefon-
szám: 06/20-9571-128
Jegyzõnõ: Mákos Istvánné
telefonszám: 06-30-9670-850

Mûvelõdési Ház
Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.
(tel.: 583-520)
Nyitva tartás:
Hétfõ-péntek: 730-1900

Szombat: rendezvénytõl füg-
gõen

Könyvtár nyitva tartása:
Kedd, csütörtök: 900-1730

Szerda, péntek: 1300-1730

Szombat: 900-1300

(Hétfõ: szünnap)

Rendõrség:
Szatymaz, Kossuth u. 30.
Andódi Tamás: 06-20-2095-
307
Csóti József: 06-20/209-
5302

Polgárõrség:
Telefonszáma: 06-30-6234-
262

Falugazdász fogadóideje:
Halászné Ács Éva (tel.: 583-
520, 06-30-6189-788) 
Szatymazi 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)
Szatymazi Mûvelõdési Ház,
Dózsa u. 42.
Csütörtökönként: 1330-tól.

Mozgáskorlátozottak
egyesülete.
Fogadóóra: kedd, csütörtök,
péntek: 800-1200

Tel.: 06-20-9352-896

Tanya gondnokok:
Rózsa Zoltán tel.: 06-20-
260-0750
Tóth István tel.: 06-20-539-
4292
Gubáné Kovács Szilvia
tel.:06-20-533-5488

Kapcsolat Integrált Szociá-
lis Alapszolgáltatási
Központ
Tel.: 283-169
Makra Sándorné
Tel.: 06-30- 3034-487

Ezúton értesítjük tisztelt
ügyfeleinket, hogy a Csa-
ládsegítõ- és Gyermekjóléti
szolgáltatás ügyfélfogadási
ideje 2008. február 1-tõl a
következõképpen módo-
sult:

Családsegítõ Szolgálat
Tel.: 06-62/283-169
Radeczkiné Draskovics
Márta 

Ügyfélfogadási idõ
Hétfõ: 9.00-13.00
Kedd: 13.00-16.00
Szerda: 13.00-16.00
Csütörtök: 9.00-13.00
Péntek: szünnap
Ügyeleti idõ  kedd: 1600-1800

Gyermekjóléti Szolgáltatás
Tel. 06-62/283-169
Szüts Gabriella

Ügyfélfogadási idõ
Hétfõ: 12.00-16.00
Kedd: 9.00-13.00
Szerda: 9.00-13.00
Csütörtök: 12.00-16.00
Péntek: szünnap

Vízmû hibabejelentés
Csúri István: 06-70-270-
0552

Temetéssel kapcsolatos
teljes körû ügyintézés,
koporsó árusítással is!
Érdeklõdni. Patak János
sírásónál
Tel.: 06-30-278-0017

Teleház
Nyitva tartás
Hétfõtõl péntekig  1320-1900

Szombat 900-1530

Vasárnap zárva
Tel.: 283-115

Felelõs kiadó: Mûvelõdés Ház és Könyvtár. Fõszerkesztõ: Kálmán János. Szerkesztõbizottság tagjai: Barna Károlyné, Kasza
Ágnes, Kordásné Petrács Ágnes, Bácsi Antalné, Mákos Istvánné, Pálmai József. A szerkesztõség címe: Mûvelõdési Ház és
Könyvtár Szatymaz, Dózsa György utca 42. E-mail:milapunk@szatymaz.hu
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 fel-
nõtt 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 alatti
felnõtt ügyeleti rendelõben /bejárat a Szilágyi utca felõl/.

Közérdekû információk



a Mi Lapunk14 2008/4.

Ádok Amanda Laura 2008.03.16.
Szülei: Ádok Róbert és Varga Mónika

Bartók Miklós Dániel 2008.02.18.
Szülei:Bartók Miklós és Barna Anita

Kónya Ervin Zoltán 2008.02.11.
Szülei:Kónya Zoltán és Bokor Anita

Búcsúzunk tõlük

Bárkányi István József 
(Dózsa Gy.u. 59. )

Görbics Antal (IV. körzet 139.)
Horváth János (IV. körzet 141.)
Kormány Istvánné (I. körzet 11.)
Kocsis Jánosné (II. körzet 182.)

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

Gólyahírek

NYARALÁSI LEHETÕSÉG
A Közmûvelõdési és Családsegítõ

Egyesület a Mûvelõdési Házzal karöltve
2008. nyarán autóbuszos kirándulást
szervez Görögországba a festõien szép 
Toloba, 09. 12 - 21. légkondícionált,

(mosdóval, DVD-vel, hûtõvel, konyhával
felszerelt) luxus autóbusszal.

Program: Thermopülei-szoros (spártai
emlékmû), Korinthoszi-szoros Mükéné
(a Tróját elfoglaló akhájok õsi fellegvá-
ra), Nafplio (Fellegvár, középkori sétá-
lóutcás központ), Athén (Akropolisz,
Parlament, õrségváltás, Plakabazár- és
szórakozónegyed…)

Részvételi díj: 54 000 Ft/ fõ biztosítással
együtt

Érdeklõdni és jelentkezni lehet még ápr
30-ig (11 000,- Ft elõleg befizetésével)
Burkus Andrásnénál: a 06/ 20 539-4466
telefonszámon.

Kedves szülõk
Amennyiben szeretnék, hogy újszülöttjük belekerüljön a "Mi Lapunkba", kérjük értesítsék 

telefonon Bérczy Sarolta védõnõt. Tel.: 06/30-536-7622.

Szatymaz Község és Sándorfalva Város Önkormányza-
tának támogatásával

május 11-én Szatymaz IV. kerületének dûlõútjain
kerül megrendezésre a

SZATYMAZDAKAR AMATÕR RALLYE-
VERSENY

A versenyzõk motorral, quaddal, autóval és terepjáróval mérik
össze erejüket.
A verseny idõbeosztása:    

0700 Sándorfalva, Széchenyi utca: versenyzõk érkezése
nevezés, gépátvétel    

0930 csoportos fel/kivonulás a Szatymaz IV. kerületbe
1030 pályabejárás 
1200 Rajtol az elsõ autó  
1200-1600 verseny
1800 eredményhirdetés,

díjkiosztó.   

A rendezvény megközelíthe-
tõ az E-5-ös út 153-154 km
között a táblával jelzett úton
(a Török Csárdánál).

A verseny szabályairól, nevezé-
si feltételekrõl bõvebben a 
www.v-8amse.hu oldalon 

vagy a 
30/95-32-196 telefonon kaphat.

Kérjük a versenyre kiláto-
gatókat,
hogy a rendezõi utasításokat tartsák be!

Mindenkinek balesetmentes versenyzést kíván a V-8 AMSE.


