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MEGHÍVÓ FALUGYÛLÉSRE
Szatymaz Község Képviselõ-testülete tisztelettel meghívja a község
lakosságát 2009. március 19. napján (csütörtök) 18 órától a mûvelõdési
házban tartandó falugyûlésre, melyen tájékoztatást adunk az önkormányzat
2008. évi munkájáról és a 2009-ben tervezett fõbb feladatokról. 
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt.

Dr. Kormányos László
polgármester

" Nem elég mai idõkben törvényeket
írni, de azok iránt szimpátiát is kell
gerjeszteni."

(Széchenyi István)

Tavaszváró vigasság
Március 21-én (szombat)

a mûvelõdési házban
1400 Gulyás László vándor-

muzsikus elõadása
1530 A Csigla mezõ népe László

Péter elõadása és kiállítása
1630 Nagy Anita napéjegyenlõségi

hagyományõrzõ mûsora (õsi
hagyományokat felelevenítõ -
dobokkal és énekkel kísért
elõadás)

1730 Vadászok íjászversenye
1900 Medicine Roxx koncert

A zenekar három éve alakult,
példaképük a Guns N Roses.
A stílusukat meghatározó
világhírû együttes számai mel-
lett saját dalok is hallhatók
lesznek.

Barackvirág napok
M E G H Í V Ó

A Csongrád Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal, az MTA Kertészeti
Bizottság Gyümölcstermesztési Albizottsága, a Debreceni Egyetem AMTC Kutatási
és Fejlesztési Intézet, Kecskeméti Fõiskola Kertészeti Fõiskolai Kar, Újfehértói
Gyümölcstermesztési Kutató- Szaktanácsadó KHT., Mórakert TÉSZ., Szatymaz
Község Önkormányzata, a Szatymazi Gazdakör, valamint a Dél-Alföldi Õszi-
baracktermesztõk Szövetsége tisztelettel meghívja Önt és munkatársait:

" Az õszibaracktermesztés fejlesztésének lehetõségei 2009."
címû szakmai tanácskozásra és bemutatóra.

Helye: Szatymaz, Dankó Pista Mûvelõdési Ház (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.)
Idõpont: 2009. március 26. (csütörtök) 9.00 óra.
Program:
900: Megnyitó

Szakáll Sándor igazgató, Csongrád Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatóság     

915: A biogyümölcs-termesztés jelene és jövõje az EU-ban
Dr. Soltész Miklós egyetemi tanár, rektor-helyettes, Kecskeméti Fõiskola
Dr. Nyéki József egyetemi tanár, igazgató, Debreceni Egyetem AMTC
Dr. Szabó Zoltán egyetemi tanár, Debreceni Egyetem AMTC

945: Biogyümölcsök termesztésének és értékesítésének tapasztalatai
Magyarországon Takács Ferenc tudományos munkatárs, szaktanácsadó,
Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató- Szaktanácsadó KHT.

1015: A biotermesztés helyi tapasztalatai  Dóczi Ferenc növényvédelmi szak-
mérnök, a Dél-Alföldi Õszibaracktermesztõk Szövetségének elnöke Papp
László családi gazdálkodó, Zákányszék 

1045: Szünet-büfé Szünetben erõ-és munkagép bemutató,
Vezeti: Görög Zoltán kereskedelmi vezetõ, AUDITKER KFT

Luciáno Zagatto ügyvezetõ igazgató, DAP KFT
Korsós Péter területi gépértékesítési vezetõ, IKR ZRT.
Öntözési berendezések bemutatója

Vezeti: Siket Ákos ügyvezetõ igazgató, CARBOTECH MAGYARORSZÁG KFT.
Metszési eszközök vására
Oláh Gábor ügyvezetõ igazgató, INTERFRUIT KFT.

1115: A biológiai védekezés lehetõségei az õszibarack kártevõi ellen
Kõrös Tamás területi képviselõ, BIOCONT KFT.

1135: Az okot kezeljük! Kormányos Ferenc területi vezetõ,
CHEMINOVA MAGYARORSZÁG KFT.

1155: Az õszibarack növényvédelme Syngenta növényvédõ-szerekkel.Törõcsik
Éva területi vezetõ, SYNGENTA KFT.

1225: A BAYER ajánlata a csonthéjasok növényvédelmében.
Égetõ István területi vezetõ, BAYER CROPSCIENCE KFT. 

1245: A Summit Agro növényvédelmi ajánlata a hatékonyság jegyében!
Dr. Mándoki András területi vezetõ, SUMMIT AGRO HUNGÁRIA KFT. 

1330: Metszési bemutató Vezeti: Szél István agrármérnök, a Dél-Alföldi
Õszibaracktermesztõk Szövetségének alelnöke 

Március 27. péntek
1530 Grimm- Busz Színház: Rigócsõr Király címû elõadása
1730 Slama Zsófia zongoraestje - meghívó a hátoldalon
A rendezvényen megtekinthetõ Simon Ferenc festõmûvész kiállítása.
A rendezvény támogatói: Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Szatymaz Község
Önkormányzata, CHEMINOVA MAGYARORSZÁG KFT., BIOCONT KFT., SUMMIT-
AGRO HUNGÁRIA KFT., SYNGENTA KFT., BAYER CROPSCIENCE,  INTERFRUIT
KFT.    
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Az 1848-49-es évekre
emlékezünk
Újra eljött március hava és vele be-
kopogott a várva várt tavasz. Ilyen-
kor szokták feleleveníteni ünnepé-
lyes keretek között a magyarság
összejövetelein az l848-as év márci-
usának eseményeit, a szabadsághar-
cot. Ilyenkor hangzik fel Petõfi Sán-
dor lelkesítõ szózata, a "Talpra ma-
gyar.." Nem volt ez mindig így. A
Neszûrjhegyi iskola látogatási napló-
jából tudjuk, hogy a tanulók elõször
"Hazafias emlékünnepet " Tóth An-
tal felügyelõ jelenlétében, csak 1898.
március 15-én tarthattak. Igaz, hogy
a szatymazi gazdakör már 1891-ben
megemlékezik a szabadságharcról,
de azt kevesen tudják, hogy a sok-
sok -Szatymazon házzal, birtokkal is
rendelkezõ- szegedi polgár tevékeny
részese volt a 48-as szabadságharc-
nak. Tömörkény úgy írt róluk, hogy
a kinti tanyákon "vidám élet folyt",
és gyakran fölhangzik még a " Kos-
suth - nóta." - Nézzünk körül és leg-
alább említsünk meg név szerint o-
lyanokat, akikre az író gondolhatott.

Babarczy József ügyvéd /l820-
l909/. A Szeged-rókusi I. nemzetõr-
század kapitánya és egyben parancs-
noka is volt. Felesége az a Bérczy
Vilma, akirõl azt a vasúti megállót
nevezték el, amely közel volt a
"minta" szõlõbirtokukhoz, a nyaraló
épületükhöz.

Benke József ügyvéd /1822-
1895/ A Szeged-fölsõvárosi nemzet-
õrszázad századosa volt. Szõleje,
birtoka a mai  Fehértóban terült el.
Védõje volt Rózsa Sándornak, aki-
vel együtt hadakozott Szenttamási-
ban a császárhoz hû szerb csapatok
ellen.

Dáni Ferenc fõispán, /1816-
1883/ Jó szónok volt. A forradalom
érdekében kifejtett tevékenységéért
az aradi hadi-vésztörvényszék távol-
létében halálra ítélte. Bujdosás, majd

kegyelem után elfogták és néhány
évre a pesti "Új-épületbe" zárták.
Felesége az a Korda Terézia, aki ap-
ja halála után /1857/ megörökli a
Postakocsi megálló épületét a mel-
lette lévõ birtokkal. 1878-tól haláláig
itt élt feleségével.

Keméndy Nándor rendõrbiztos
/1815-1895/. Világos után eljárás in-
dult ellene és a pesti Új-épületbe zár-
ták. Tanyája ott állt a mai szatymazi
Kossuth L. utcán, az önkormányzat
oldalában, amit 1950 után lebontot-
tak.

Korda János /1788-1857/ A vá-
ros egyik legtekintélyesebb polgára
volt. 1848. aug. 24-tõl nemzetõr õr-
nagy és térparancsnok Szegeden,
1849. március l5-tõl alezredes u-
gyanabban a beosztásban. A sorozó
térparancsnok vállalta két vitéz évi
szolgálati díjának megtérítését. A ka-
tonaság felszerelésének gyarapítását
gyûjtéssel támogatta. Világos után a
Neugebaudébe /Új-épület/ zárták
(más források szerint Aradon volt
elzárva) majd néhány hónap után (62
évesen) kegyelemben részesült. Az a
szerencsénk, hogy Korda Jánost még
halála elõtt csaknem természetes

nagyságában festette le Joó Ferenc,
mégpedig teljes nemzetõr ezredesi e-
gyenruhájában. A festmény ma a
szegedi múzeumban látható, itt egy
képet mutatunk be róla. A festõ pe-
dig az a Joó Ferenc, aki Dankó Pista
apósa volt, háza pedig a mai Dózsa
György utcába esett. Korda János fe-
lesége, Vedres István elsõszülött
gyermeke, Rozália volt, aki apja ha-
lála után /1830/ megörökölte a szaty-
mazi Postakocsi megálló épületét a
hivatallal és a mellette lévõ birtok-
kal. Korda János - haláláig-27 éven
át birtokolta és irányította a postát,
az itteni gazdaságot .

Korda István, az elõbbi fia
/1825-1885/. A harcokban tevékeny
fiatal Világos után bujdosni kénysze-
rült. Néhány év után kegyelemben
részesült és hamarosan az apja birto-
kát képezõ szatymazi Postakocsi
megálló épületében mûködõ postá-
nak vezetõje lett. Ezt a munkáját a
vasút megindulásáig /1854-ig./ ellát-
ta.

Tary Pál /1803-1855/ A Szeged-
fölsõvárosi III. nemzetõr gyalogszá-
zad kapitánya volt. 1851-tõl a szaty-
mazi szõlõbirtokára visszavonul.
Gazdasági épülete a "Retek-faluban"
állt.

Zsótér Andor birtokos /1824-
1906/. Iskolái mellett kadét /hadap-
ród/ kiképzésben is részesült. 1849.
április 3-án már a szenttamási ütkö-
zetben harcolt, fõhadnagyi rangban..
Szatymazon elterülõ birtokairól és
házairól volt nevezetes. A király
1892. április 21-tõl, a "szatymazi"
elõnév használatára feljogosította.
Az itt felsorolt néhány név is igazol-
ja, hogy amikor az 1848-49-es
szabadságharcra emlékezünk, nem
hallgathatunk azokról, akik a forra-
dalom katonái voltak és életük hát-
ralévõ részében a szatymazi földet is
taposták.

Pálmai József

Helytörténet

Önkormányzati közlemények
Aláírásra került a szennyvíz-
beruházás elsõ fordulós tá-
mogatási szerzõdése.
Az utóbbi néhány hétben többen je-
lezték irányomba a szatymazi belte-
rületi lakosok közül, hogy a Délma-
gyarországban megjelent, szennyvíz-
zel és a Ro-Ba Millenium Kft-vel
kapcsolatos cikkek félreérthetõ infor-
mációkat tartalmaznak a Sándorfal-
vával közös beruházásunkról. Elol-
vasva - az egyébként korrekt tájé-
koztatást nyújtó-, cikkeket, néhány
gondolatot kívánok annak a szatyma-
zi lakosságot érintõ részéhez hoz-
záfûzni, mintegy kiegészítve az ott
közölt tényeket. Teszem mindezt an-
nak ellenére, hogy az ezzel kapcso-

latos tudnivalókról 2007 év elején - a
Víziközmû Társulat megalakulásakor
-, már kimerítõen tájékozatva lettek
a lakosok. Úgy gondolom a minden-
kori pontos, tényszerû információk
szolgáltatása miatt inkább kétszer te-
gyük meg ezt, mint egyszer sem. 
A két település 2004-ben került kap-
csolatba a Ro-Ba Millenium Kft-vel,
akik 100 %-os támogatottságú, nyu-
gat-európai humanitárius segély
megszerzésére és az ahhoz szükséges
pályázat megírására vállalkoztak.
Mivel az ígéretükbõl két éven ke-
resztül sem lett semmi, az elõzõ kép-
viselõtestületek egyhangú döntése
nyomán megszûnt a velük kötött
szerzõdés. Szatymaz és Sándorfalva

a befizetett 20 millió forintjának
80%-át visszakapta. Továbbá arról is
döntés született, hogy a fennmaradó
rész visszaszerzésére jogi úton te-
gyünk lépéseket. A 2006. októberi
választások után a cég még tett egy
kísérletet a két település megújult
képviselõtestületeinél, hogy azok
"forráskutatásra" kössenek vele ú-
jabb szerzõdést. Mivel alaposan le-
szerepeltek már korábban, ezért az
egyhangú elutasítás mindkét telepü-
lés részérõl szinte borítékolható volt.
A döntést követõen rögtön el is in-
dultunk más, kézzelfoghatóbb irány-
ba. A Környezetvédelmi Operatív
Program (KEOP) pályázati feltéte-
leinek megfelelõen megkezdtük a Ví-
ziközmû Társulat megszervezését,
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melynek célja az önrész összegyûj-
tése. Mivel mindkét településen a
belterületi lakosság több mint kéthar-
mad része igent mondott a társulat
megalakulására, ezért mindenkire
kötelezõ érvényû lett az érdekeltségi
hozzájárulás fizetése. 2007 novem-
berében adtuk be a pályázatunkat a
két fordulós rendszer elsõ forduló-
jára. A pályázati dokumentáció 2008
folyamán többször került átdolgozás-
ra és végül decemberben kaptuk kéz-
hez a pozitív elbírálásról szóló okira-
tot. A támogató szerzõdés ünnepé-
lyes aláírására 2009. március 05-én
Budapesten került sor a Környe-
zetvédelmi- és Vízügyi Minisztéri-
umban, melyre Kakas Béla sándor-
falvi polgármesterrel együtt utaztunk
fel. Az okirat alapján elsõ körben
126 Millió Ft támogatást kaptunk,
melyhez 22 Millió Ft önrészt kell
hozzátennünk. Ebbõl az összegbõl
valósulnak meg a részletes kiviteli
tervek, ebbõl finanszírozzuk a pro-

jekt-menedzsment és a tervezési köz-
beszerzés költségét és ebbõl fog a
részletes megvalósíthatósági tanul-
mány is elkészülni. A fenti feladatok
megvalósítására körülbelül egy é-
vünk lesz, ezután fogjuk majd be-
nyújtani a második fordulóra az el-
készült anyagot. Optimális esetben
2010 év végéig megszülethet a vég-
leges támogatásról szóló döntés. Per-
sze még akkor sem lesz vége a meg-
feszített munkának, hiszen maga a
kivitelezés megközelítõleg két éve is
rengeteg türelmet kíván majd mind-
annyiunktól. 
Úgy gondolom a fentiekbõl egyér-
telmû mindenki számára, hogy 2006.
õsze óta a Ro-Ba Millenium Kft-vel
lezártnak tekintjük a kapcsolatunkat,
és látszik, hogy azóta komoly lépé-
seket tettünk a szennyvízhálózat gya-
korlati megvalósításának irányába. A
közeljövõben minden elmaradással
rendelkezõ ingatlantulajdonos levelet

fog kapni a Társulattól. Tisztelettel
felhívnám azok  figyelmét, akik ed-
dig nem, vagy nem elégségesen tel-
jesítették fizetési kötelezettségüket,
hogy vegyék komolyan az abban le-
írtakat. A Társulat Küldöttgyûlé-
sének korábbi döntése értelmében az
elmaradt összegek befizetéseknél ké-
sedelmi kamattal kell számolni, a
tartozás meg nem fizetése esetében
pedig a jegyzõ fog intézkedni a köz-
tartozásnak minõsülõ elmaradt hoz-
zájárulás adók módjára történõ be-
hajtásáról.
A szennyvíz-beruházás jelenlegi ál-
lásáról elõreláthatólag április hónap-
ban mindkét településen fórumot fo-
gunk tartani a megfelelõ lakossági
tájékoztatás érdekében.
Szatymaz Község Képviselõ testülete
nevében:

Dr. Kormányos László
polgármester

Ingatlan tulajdonosok figyelem!
A 2009-es év során a Polgármesteri Hivatal építéshatósága fokozott ellenõrzéseket tart a község kül- és belterületén. 
Az ellenõrzések kiemelt célja a meglévõ digitális adatállomány és a természetbeni állapot egyezõségének vizsgála-
ta, melynek során helyszíni bejárás és adatrögzítés után adategyeztetés fog történni a  mûszaki nyilvántartásban
meglévõ dokumentációkkal. 
Amennyiben eltérés tapasztalható, úgy az érintett ingatlan tulajdonosokat levélben fogjuk kiértesíteni a további el-
járásról.
Kérjük önöket, hogy segítõkész közremûködésükkel tegyék lehetõvé kollegáink számára a munka mielõbbi befe-
jezését.

jegyzõ

Õstermelõ vagy vállalkozó vagyok?
Bizonyára sokakban felmerült ez a
kérdés azok közül, akik a napokban
vették kézhez a Polgármesteri Hiva-
tal által kiküldött iparûzési és vállal-
kozók kommunális adója nyomtat-
vány-garnitúráját. 
Ennek a kérdésnek az eldöntéséhez
szeretnénk egy kis segítséget nyúj-
tani az alábbiakban:
A mezõgazdasági õstermelõ is vál-
lalkozónak minõsül, ha az éves ár-
bevétele a 600.000 Ft-ot meghalad-
ja. Mivel ebben az esetben vállal-
kozónak tekinthetõ az õstermelõ is,
ezért adóalanynak minõsül az õs-
termelõ az adótörvény alapján.
Az adóalanyoknak bevallást kell ki-
tölteniük, mely esetünkben a helyi
iparûzési adó és a vállalkozók kom-
munális adóbevallását jelenti. 

Az adóbevallás alapján kell az adót
megfizetni, az alábbiak szerint:
1. Vállalkozók kommunális adója:

1500 Ft/év/fõ (ezt az összeget
az õstermelõnek, vállalkozónak
nemcsak a foglalkoztatottja,
hanem saját maga után is meg
kell fizetnie)

2. Helyi iparûzési adó: 2008. év-
re az adóalap 1,5 %-a (ha a
400.000 Ft-ot nem haladja meg
a vállalkozó, õstermelõ adó-
alapja, akkor nem kell ipar-
ûzési adót fizetni) 

Ha az õstermelõ éves árbevétele a
600.000 Ft-ot nem haladta meg,
úgy a kiküldött bevallási csomagban
található nyilatkozatot, vagyis "NY"
jelzésû nyomtatványt kell kitöltenie.
A kitöltött bevallási nyomtatvá-

nyokat és nyilatkozatokat kérjük
2009. május 31. napjáig visszajuttat-
ni a Polgármesteri Hivatalba (cél-
szerû személyesen elhozni, mivel ha
van kérdés, vagy valamit nem ért az
õstermelõ, akkor azt át tudjuk be-
szélni). 
Fontos, hogy minden bevallást és
nyilatkozatot írjanak alá, mert
anélkül érvénytelen a kitöltött
nyomtatvány!
Ügyfélfogadás: Hétfõ: 8-12,
Szerda: 8-16 óráig, Péntek: 8-12
óráig:
Természetesen a postai úton vissza-
küldött bevallási nyomtatványok és
nyilatkozatok is feldolgozásra kerül-
nek. 

jegyzõ

Az képviselõ-testület 2008. évben
döntött arról, hogy pályázatíró refe-
renst alkalmaz a települési fejlesz-
tések forrásainak elõteremtésére. A
pályázatíró közremûködésével az
elmúlt idõszakban az alábbi pályáza-
tokat nyújtotta be az önkormányzat:
Az Új Magyarország Vidékfejlesz-
tési Program (UMVP) támogatási
rendszere keretében két településfej-

lesztésre irányuló pályázat került be-
nyújtásra január elején:
1) Falumegújításra és fejlesztésre
"Szatymaz központi parkjának fej-
lesztése" címmel adtunk be pályáza-
tot, melynek keretében a Dankó Pis-
ta Mûvelõdési Ház elõtti park ke-
rülne felújításra: parkosítással, dísz-
burkolat és díszkivilágítás kiépíté-
sével. Az igényelt támogatási összeg

22 millió forint. 
2) Ugyancsak az UMVP keretében
egy másik pályázat is benyújtásra ke-
rült a vidéki örökség megõrzése
jogcímre. A pályázatot az önkor-
mányzat készítette el, a pályázó a
Szatymazi Plébánia volt. A projekt
keretében a templomkert felújítására
kerül sor: gyalogút építés, padok,
kerékpártárolók kihelyezése, díszki-

Tájékoztató az önkormányzat aktuális pályázatairól
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Községünk képviselõ-testületének
február 11-ei ülésérõl
Figyelemmel kísérve a napi történé-
seket és híradásokat akár a magyar
gazdaság helyzetérõl, akár az önkor-
mányzati finanszírozás problémáiról,
sejtettem, hogy nem egy átlagos
költségvetési vita várható ezen az
ülésen. Elsõ napirendi pontként a
testület elfogadta a szociális alap-
szolgáltatás és gyermekjóléti alapel-
látás, valamint a tanyagondnoki szol-
gálat többcélú társulás keretében tör-
ténõ ellátásáról szóló tájékoztatót.
Második napirendi pontként a 2009.
évi költségvetés került terítékre. Is-
mertetésre kerültek a fõösszegek, a-
melyek megállapításánál a 2008. évi
teljesítéseket és a csökkentett állami
normatívákat is figyelembe vették. A
tervezetben a költségvetés 477 millió
forint fõösszegben volt beállítva, ám
a Pénzügyi Bizottság ezt tovább

csökkenteni javasolta a mintegy 15
millió forintnyi mûködési hiány eny-
hítése céljából. Ennek magyarázata a
polgármester és a bizottság szerint
az, hogy az önkormányzat saját be-
vételei a kibontakozó válság miatt túl
vannak tervezve, legfõképp a helyi i-
parûzési adó tekintetében, ugyanak-
kor a kiadási oldalon vannak még
tartalékok, például a dolgozói adható
juttatások vonatkozásában. Az ezt
követõ vitában két részre szakadt a
testület. A borúlátóbbak a polgár-
mesterrel az élen egy egyre inkább
elmélyülõ válság közepette azért kí-
vánták volna radikálisan csökkenteni
a mûködési hiányt, hogy a fejlesz-
tésre elkülönített pénzekhez ne kell-
jen hozzányúlni. A másik oldal sze-
rint viszont nem a fejlesztés az el-
sõdleges, hanem sokkal inkább a
mindennapi mûködés, és a válságra
az önkormányzat nem tud eléggé fel-

készülni a megszorításokkal. Hall-
gatva az érveléseket, számomra úgy
tûnt, a jó szándék kézzel fogható és
minden képviselõ a község javát né-
zi, csak a megszorítások nagyság-
rendjében van eltérés. Azt gondo-
lom, hogy az alapkérdésre a választ
a jelenlegi helyzetben senki nem tud-
hatja biztosan. A vita után a Pénz-
ügyi Bizottság által elfogadott csök-
kentési javaslatokat egymás után tet-
te fel a polgármester szavazásra. Je-
lentõs költségmegtakarítást fog ered-
ményezni a falunapi kiadások radiká-
lis csökkentése és az egyéb rendez-
vények összevonása illetve elhagyá-
sa. A civil szervezetek támogatásáról
szóló napirendi pontnál is élénk vita
bontakozott ki. A többség véleménye
az volt, hogy az elõzõ évi össztámo-
gatást 2009-ben sem lépje túl az ön-
kormányzat. Ennek megfelelõen a
civil szervezetek ez évi támogatását

Tudósítás a testületi ülésrõl

világítás korszerûsítése. A támogatá-
si összeg várhatóan: 6,7 millió forint.
3) A mûvelõdési ház e-Magyaror-
szág Pont fejlesztésére 1 millió forint
támogatási igény került benyújtásra.
4) Szatymaz településközpontjának
kialakítását célzó tervdokumentáció
tavaly õsszel készült el, melyben le-
fektetett elképzelések egy része az 1-
es pontban említett projekttel meg is
valósul. A tervezési díj 75%-ára a
Csongrád-megyei Önkormányzattól
nyertünk támogatást.
A tavalyi évben benyújtott, még meg
nem valósult pályázatok jelenlegi ál-

lapota:
- Dél-alföldi Operatív Program
(DAOP) keretében az Egészségház
akadálymentesítésére vonatkozó pro-
jekt megvalósítása várhatóan április
elején kezdõdik, az elnyert támoga-
tás összege: 9,9 millió forint, mely-
hez az önkormányzatnak 1,1millió
Ft önrészt kell biztosítania.
- Ugyancsak az Egészségház felújí-
tását, fertõzõváró kialakítását céloz-
za a szintén DAOP keretében be-
nyújtott pályázat. A támogatási in-
tenzitás 90%-os, az igényelt összeg:
29 millió forint. Támogatási döntés a

következõ hetekben várható.
- A szatymazi Szociális Alapszol-
gáltató Központ akadálymentesítésé-
re és bõvítésére, valamint gépjármû
beszerzésre 56 millió Ft támogatás
igénylésére került sor. Errõl a pro-
jektrõl sem született még döntés.
- Az általános iskola központi épü-
letegyüttesének fejlesztésére (a beru-
házás költsége 90 millió forint) idén
nyáron kerül sor és reményeink sze-
rint a szeptemberi iskolakezdésre
meg is fog valósulni.

Kószóné Molnár Cecília
pályázati referens

FELHÍVÁS
Felhívjuk a tisztelt Szatymazi lakosok figyelmét a Szaty-
maz Község Képviselõ-testületének 17/2005. (V.26.)
rendelete értelmében:
"16.§ (1) Az ingatlan-tulajdonos köteles gondoskodni
az ingatlannal közvetlenül érintkezõ járdaszakasz
tisztán tartásáról, ideértve a hó- és síkosság-mentesítést
is. 
(2) Az ingatlan-tulajdonos köteles végezni az ingat-
lannal közvetlenül érintkezõ járdaszakasz melletti
zöldsáv úttestig terjedõ teljes (de legfeljebb az ingatlan
10 méteres körzetén belüli) területének gondozását,
tisztántartását illetve gyommentesítését. E rendelkezés
vonatkozik az ingatlanok melletti nyílt árkok és mûtár-
gyaik tisztántartására és gyommentesítésére is.
Amennyi-ben az ingatlan két közúttal is érintkezik, a
fenti feladatok mindkét irányra vonatkoznak." 

A fentiekre tekintettel kérünk minden ingatlan tulaj-
donost, hogy a belterületi lakóingatlana elõtti köz-
területen lévõ fákat, cserjéket és sövényeket a járdán
közlekedõk biztonságos közlekedése érdekében
gallyazza le.
Továbbá kérünk minden külterületi ingatlantulajdonost
is, hogy az utak fölé kilógó -a lakóingatlana elõtt lévõ-
fákat gallyazza le, ezáltal könnyítse meg a hulladékszál-
lítást végzõ gépjármû közlekedését.
Ahol az ingatlan tulajdonosa nem tesz eleget a felhívás-
nak, a vonatkozó rendeletnek megfelelõen fogunk el-
járni.
A levágott gallyakat a Szatymazi hulladékudvarban napi
1m3 -ig térítésmentesen elhelyezhetik a szelektív hul-
ladékgyûjtés szabályai szerint.

PM hivatal

Eladásra került a kábeltévé
hálózat
Február 16-án rendkívüli testületi ü-
lés keretében döntöttek a képviselõk
a szatymazi kábeltelevíziós hálózat
értékesítésére tavaly novemberben
kiírt pályázatról. A döntést megelõ-
zõen összefoglalásra kerültek az
elõzmények. Évek óta sok a minõsé-
gi panasz az elõfizetõk irányából, e-
zért már régóta függõben volt az el-
avult hálózat kapcsán a kérdés: "Fel-
újítás vagy értékesítés?" Mivel a 30-

40 millió forintba kerülõ rekonstruk-
cióra az önkormányzatnak nincs pén-
ze, a kérdés jelentõsen leegyszerû-
södött. Döntésükben megerõsítette a
képviselõket az a tény is, hogy az el-
múlt években Zsombó és Sándorfal-
va is értékesítette -a szatymazitól e-
gyébként sokkal jobb állapotban lé-
võ- hálózatát. Magáról az eladásról
szeptemberben született meg a hatá-
rozat. A kétfordulós pályázat kiírását
értékbecslés elõzte meg. Az elsõ for-
dulóra három pályázó adta be aján-
latát, melyeket az erre a célra felál-

lított bíráló bizottság értékelt. Javas-
latuk alapján egy pályázat kizárásra
került, a másik kettõ pályázó kapott
meghívást a február 16-ai verseny-
tárgyalásra, amely közjegyzõ jelen-
létében zajlott. Mivel a legjobb aján-
latot a Szélmalom Kábeltévé Zrt. tet-
te- vállalva az egy éven belül történõ
teljes felújítást is- ezért a pályázat
nyertesének a képviselõtestület õket
nyilvánította. A cég ígéretet tett ar-
ra, hogy a felújítást március folya-
mán elkezdi. 

polgármester
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illetõen az alábbi döntések születtek:
Sportkör részére: 2,4 m Ft, Polgár-
õrség: 200 ezer Ft, a Nyugdíjas E-
gyesület: 70 ezer Ft, Fehértói Ala-
pítvány: 800 ezer Ft, Szatymazi Fia-
talok Társasága: 45 ezer Ft, Család-
segítõ Egyesület: 40 ezer Ft, Sakk-
barátok köre: 130 ezer Ft, Szaty-
mazért Alapítvány: 100 ezer Ft, Rit-
mikus Sportgimnasztika: 350 ezer
Ft, V-8 Auto Motor Sportegyesület:
150 ezer Ft. A családi napközit mû-
ködtetõ közhasznú egyesület pedig a
kért támogatását idõarányosan kapta

meg és kidolgozásra kerül egy szo-
ciális alapon mûködõ támogatási
rendszer, melyrõl a márciusi testületi
ülésen döntenek a képviselõk.
A továbbiakban megtárgyalta és el-
fogadta a testület a Dankó Pista Mû-
velõdési Ház és Könyvtár 2008. évi
beszámolóját és 2009. évi munkater-
vét azokkal a módosításokkal, me-
lyek lehetõvé teszik az intézmény ki-
adásainak csökkenését. A testület a
háziorvosi ügyelet, a házi gyermek-
orvosi ügyeleti rendszer ellátásával
kapcsolatban úgy határozott, hogy e-

gyüttmûködik a szegedi kistérséghez
tartozó települési önkormányzatok-
kal annak érdekében, hogy a kistér-
séghez tartozó települések lakossága
azonos eséllyel juthasson hozzá az
egészségügyi alapellátáshoz. E dön-
tés értelmében az önkormányzat
2009. április 1. napjától átadja az e-
gészségügyi alapellátás házior-
vos/házi gyermekorvosi ügyeleti fe-
ladatait a Szegedi Kistérség Több-
célú Társulásának.

Feketéné Bárkányi Ilona

Az elmúlt hónapokban Csongrád me-
gyében a rendõrség az érintett társ-
szervekkel együttmûködve folyama-
tos, fokozott intézkedéseket tett az i-
dény jellegû illegális falopások és fa-
kitermelések megelõzésére, felderí-
tésére. Ennek érdekében a helyi köz-
rendvédelmi és bûnügyi szervek fel-
mérték a leginkább érintett terüle-
teket és ahol szükséges volt, fokoz-
ták a hatósági jelenlétet. 
A téli idõszakban több erdõs terüle-
térõl is fakivágás módszerével jelen-
tõs értékû fát vágtak ki, és tulajdoní-
tottak el ismeretlen tettesek. Ezen ü-
gyek nyomozása többségében ered-
ményre vezetett, kilenc esetben 15
bûnelkövetõt hallgatott ki gyanúsí-
tottként a rendõrség. Az adatokból
megállapítható az is, hogy az elmúlt
évekhez képest nem emelkedett az i-
lyen jellegû bûncselekmények szá-
ma.
Az illegális, jobbára idényjellegû fa-
kitermelésnek több módja is létezik,
és fõleg azokon a területeken jellem-
zõ, ahol hátrányosabb helyzetû em-
berek élnek. Megfigyelhetõ az is,
hogy adott esetben a kivágott faanya-
got továbbértékesítik. Csongrád me-
gye vonatkozásában a kivágott fát ál-
talában saját, fûtési céljaikra hasz-
nálták fel az elkövetõk. A kihallgatá-
sok alkalmával a gyanúsítottak val-
lomásaiból az is kiderült, hogy nem
voltak tisztában azzal, hogy az ilyen
jellegû tevékenység engedélyhez kö-
tött, errõl gyakran csak a velük
szemben intézkedõ rendõröktõl ér-
tesültek.
Az illegális fakitermelés azon túl,
hogy büntetõjogi szankciót von maga
után, egyéb károkat is okoz, hisz je-
lentõs környezetkárosítás keletkezik,
amivel sérül a terület ökológiája,
növény- és állatvilága. A fakiter-

melés szakszerûtlensége erdõvédelmi
problémákat von maga után, az er-
dõfelújítás feltételei pedig sokszor
csak nagyon nehezen biztosítottak.

Az ilyen jellegû bûncselekmények,
adott esetben szabálysértések vissza-
szorítása érdekében a területi hatósá-
gok továbbra is közös ellenõrzé-
seket, akciókat hajtanak végre. Több
esetben a fát szállító jármûvek el-
lenõrzésével sikerült - az egyébként
még a sértett által nem észlelt - bûn-
cselekményeket felderíteni és bizo-
nyítani. Fontos a szerepük a körzeti
megbízott kollégáknak, valamint a
polgárõröknek, vadõröknek, mezõõ-
röknek is, hiszen õk rendelkeznek a
hely- és személyismerettel.
Sajnálatos módon idõrõl-idõre bekö-
vetkeznek olyan bûncselekmények,
amelyben a tettes(ek) magukat hivat-
alos vagy közfeladatot ellátó sze-
mélynek adják ki: valamilyen szol-
gáltató vállalat alkalmazottjának, e-
setleg rendõrnek. Az álrendõröket
leggyakrabban a készpénz megszer-
zése motiválja. Fenyegetik, vissza-
tartják az autóst, a kiszemelt áldoza-
tot valamilyen ürüggyel mindaddig,
amíg a kért összeget át nem adta. A
legfontosabb amit tudni kell, hogy a
rendõr nem vehet át készpénzt! Ha a
szabálysértés miatt a helyszínen bír-
ságol, postai befizetési utalványt kell

adnia, vagy feljelentést tesz, az ille-
tékes rendõrhatóság pedig lefolytatja
a szabálysértési eljárást, amelynek
végén határozatot hoz.
Felhívjuk az állampolgárok figyel-
mét, hogy a valódi rendõrt intézke-
dése során az egyenruhája és az azo-
nosító jelvénye, vagy polgári ruhá-
ban szolgálati igazolványa és jelvé-
nye igazolja! A valódi rendõriga-
zolványon látható a tulajdonos arcké-
pe, neve és rendfokozata:
A hozzá tartozó azonosító jelvény
alsó részén a POLICE felirat helyett
egy ötjegyû AZONOSÍTÓ SZÁM

szerepel:
Kérjük a lakosságot, hogy az áldo-
zattá válás elkerülése érdekében ha-
sonló esetekben gyõzõdjenek meg
arról, hogy a velük szemben in-
tézkedõ személy valóban rendõr-e.
Az állampolgároknak az intézkedést
követõen vagy azt megelõzõen joguk
van feljegyezni a rendõr nevét, rend-
fokozatát, szolgálati helyét illetve
jelvényének számát.
Amennyiben kétsége merülne fel az
intézkedõ személyazonosságával
kapcsolatban, hívja a 107 vagy a
112-es segélyvonalat!

A Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság Információs Hírlevele

EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN

Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság
Bûnügyi Igazgatóság

Bûnmegelõzési Osztály
6722 S z e g e d Kossuth L. sgt. 22-24 sz.

Telefon: 62/562-400/11-65, 62/562-410
e-mail: mozesnetm@csongrad.police.hu
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Szatymazi váltó

- Bandl doktornõ kezdeményezésére,
de szerintem sokak örömére látogat-
tam el most Bereczki Ágnes pati-
kushoz. Arra kérném, meséljen ne-
künk a gyógyszertárak, illetve a
szatymazi gyógyszertár mûködésérõl!
- Édesanyám mondta régen, hogy
majd ha nyugdíjba megy, kijön ne-
kem segíteni, mert a gyógyszereket
õ is le tudja adni a polcról. A gyógy-
szerészi munkának, egy gyógyszer-
tár mûködésének ez azonban csak a
töredéke. A liberalizációval, azaz,
hogy a gyógyszerekhez most már
nem csak patikákban lehet hozzájut-
ni, sajnos a szakmát teljesen ledeg-
radálták, a tudást lebecsülik, mond-
hatni, nem becsülik semmire. Emel-
lett egyre több gyógyszertár is nyí-
lik. Minden patika nagyon nehéz
helyzetben van; nincs olyan gyógy-
szertár, amely nem a fennmaradá-
sáért küzd. A talpon maradásért o-
lyan dolgokba kényszerülünk bele,
ami tényleg nem annyira szakma és
napjainkban már a beteg is elvárja,
hogy valami pluszt is kapjon. Mi is
több mindennel foglalkozunk. Tagja
vagyunk például a Szimpatika cso-
portnak, így havonta más-más ter-
mékeket tudunk kedvezményes áron
adni. Idõnként próbálunk kis ajándé-
kokkal is kedveskedni. Haladni kell
a korral, így sokak örömére van
bankkártya-leolvasónk és sok egész-
ségpénztárnak is tagja vagyunk. Egy
másik nehézséget is szeretnék meg-
említeni vagy, ha úgy tetszik, meg-
magyarázni. A beteg sokszor nem
érti, hogy miért nem kapja meg az
összes felírt gyógyszert egyszerre.
Tudni kell, hogy a gyógyszerek na-
gyon drágák. Gyakran elõfordul,
hogy szed valamit a beteg, mi tartjuk
azt a gyógyszert és utána átállítja az
orvos másra. Havi 40-50 ezer forint-
nyi lejáratos gyógyszer kerül így a
kukába. A betegek abba sem látnak
bele, hogy a gyógyszerek ára, illetve
TB-támogatottsága állandóan válto-
zik. Jellemzõ, hogy rengeteg generi-
kus gyógyszer van a piacon, azaz
ugyanaz a hatóanyag, csak más-más
a gyártó. Versenyeznek a gyógyszer-
gyártók is, lejjebb és lejjebb mennek
az árakkal, és akik nem bírják a ver-
senyt, azoktól a TB leveszi a támo-
gatást és onnantól eladhatatlanná vál-
nak az érintett gyógyszerek. Elõre
persze semmit nem közölnek. A sok
gyártó azért is problémás, mert hi-
ába van ugyanolyan terméke más
cégnek is, a beteg ahhoz a gyógy-
szerhez ragaszkodik, amit az orvos
felírt neki, így a gyógyszertáraknak
mindent tartani kell. Viszont így
nem lehet olyan készlettel dolgozni,
mint eddig. Ezért fordulhat elõ,
hogy ha valakinek több dobozzal van

felírva valamibõl, akkor csak 1-2
dobozt tudunk azonnal átadni és a
többiért vissza kell jönnie.
- Egy patikus mi mindent csinál?
- A gyógyszerész egyetemet végzett
ember, 5 évet végez el az orvostudo-
mányi egyetem gyógyszerészeti ka-
rán, és most már a doktori cím jár.
Hogy mit csinál? Egy egyszemélyes
patikában mindent. Elsõdleges (és a
beteg is ezt látja leginkább) a gyógy-
szerkiadás, emellett van sok admi-
nisztráció és a gyógyszerrendelés.
Vannak az úgynevezett magisztrális
vények, azaz amiket itt helyben kell
elkészíteni. Ezek zömét, amiket
rendszeresen felírnak, igyekszünk e-
lõre elkészíteni, hogy minél keve-
sebbszer kelljen a betegeknek vissza-
fáradni.
- Ön pontosan mióta a szatymaziak
patikusa?
- Ez egy jó kérdés, mert az évszá-
mokkal mindig nagy bajban vagyok.
Ha jól számolom, körülbelül 15 éve
vagyok itt. 
- Hogyan látja a gyógyszerfo-
gyasztási szokásainkat? Mennyiben
változtak az idõk folyamán?
- Az alapvetõ problémák, szokások
nem mondanám, hogy változtak:
jönnek az emberek influenzával, hát-
fájással, ilyen-olyan receptekkel.
Annyi újítás van, hogy vérnyomás-
mérést, vércukorszint-mérést is vé-
geznek a patikák, de ezt én személy
szerint nem értem. Hiába adott a mé-
rés, ha utána a patikus semmit sem
tud csinálni, hiszen probléma esetén
további kivizsgálás szükséges és re-
ceptet sem írhatok fel én. Ilyen jelle-
gû dolgokkal, panaszokkal elsõsor-
ban a háziorvost kell felkeresni, õ
tud a megfelelõ szakrendelésekre to-
vábbküldeni. A patikus persze sok e-
gyéb esetben tud tanácsokat adni,
mondjuk influenza esetében (ekkor
általában nem kell antibiotikum, csak
vitaminok, lázcsillapítás és sok fo-
lyadékfogyasztás) vagy például fejfá-
jás esetén. A gyerekek azok, akiknél
minden esetben javasolt orvoshoz
fordulni és felelõtlenség lenne,
mondjuk a köhögést egy köhögés-
csillapítóval lerendezni és kész. Egy
1 éves nem tudja a panaszait fel-
sorolni és mindig kell a szakember
segítsége. 
- Egészségmegõrzésre sokan gondol-
nak? Mondjuk 100 vásárlóból hány
tér be csak és kifejezetten azért, hogy
vitaminokat, étrend-kiegészítõket ve-
gyen?
- Egyre kevesebben. Számszerûleg
nem tudom megmondani, de évekkel
ezelõtt sokkal több vitamin fogyott.
Nyilván anyagi vonzata is van en-
nek. Régebben beadták a betegek a
recepteket és kifizették a végössze-
get, manapság pedig általánossá lett,
hogy elõre kérdezik az árakat és szá-
molgatnak, hogy mire futja a pén-
zükbõl. A gazdasági válság úgy gon-
dolom, most már tényleg mindenkit
minden tekintetben érint. Az embe-
rek nagyon odafigyelnek, hogy mire
költenek, és egyre többen sajnos
tényleg csak arra tudnak kiszorítani,
ami az életben maradáshoz kell. 

- Önnel mi a helyzet? Sokat költ
ilyen-olyan bogyókra?
- Gyakorlatilag a C-vitamin az, amit
minden egyes nap fogyasztok, hiszen
ránk tényleg nap, mint nap köhög-
nek, tüsszögnek, és nem nyomhatjuk
az ágyat egész éven át. Az én ese-
temben is ugyanúgy elõfordulnak i-
dõnként betegségek, akkor én is u-
gyanúgy kiváltom és beszedem a fel-
írt gyógyszereket, mint bárki más. 
- Egyébként mire áldoz a legszíve-
sebben?
- Amióta megvettem a patikát, már
semmire. Ez alapvetõen megváltoz-
tatta sok mindenhez való hozzáállá-
somat. 
- Mondhatjuk, hogy hétfõtõl pénte-
kig, reggeltõl estig itt találjuk. Ami-
kor nem, hogyan képzeljük el Önt?
- Távházasságban élek, hiszen a fér-
jemet Pesthez köti a munkája, engem
pedig a patika ide. Hétfõtõl péntekig
mindenki dolgozik, õ ott, én itt és
hétvégén vagy õ jön hozzám vagy én
megyek hozzá. Ha én megyek, gyak-
ran kirándulunk a budai hegyekbe,
vagy csak elücsörgünk a kis tera-
szunkon beszélgetve-olvasgatva. A
hétvége abszolút a pihenésé.  
- Utoljára mit olvasott?
- Oscar Wilde sorozatot. Az elsõ kö-
teten vagyok túl és határozottan em-
lékszem, hogy a másik kettõt is meg-
vettem, de egyelõre nem lelem. Os-
car Wilde életérõl még régebben lát-
tam egy színpadi feldolgozást és az-
óta tart nálam a rajongás iránta. 
- Színház, mozi?
- Színházbérletem van Szegeden, i-
gaz idõnként úgy alakul, hogy még-
sem tudok elmenni. Moziban nagyon
régen nem voltam, hiszen amikor
mennék, valahogy semmi jót nem
játszanak.  
- Ha a mostanság olyan divatos ven-
dégüllátós-fõzõs mûsorok egyikében
szerepelhetne, kikkel töltené a hetet
szívesen és mit fõzne nekik?
- Igazából a családommal lennék szí-
vesen. Bár a nõvérem Pesten orvos,
az unokahúgom pedig Gyõrben él,
de ritkán tudunk találkozni, hiszen
nehéz megszervezni az együttléteket.
A menü nem tudom, mi lenne, de
nyáron egy jó grillezést tudnék el-
képzelni. Ezt nagyon szeretem, mert
nem kell félrevonulni egy konyhába,
hanem mindenki végig együtt lehet
és a gyerekeket is remekül be lehet
vonni. 
- Nos, velük elbeszélgetni sajnos nem
tudok, ugyanakkor fõzni sem kell
senkinek. Azonban egy szatymazi la-
koshoz szívesen ellátogatok, hogy ki-
faggassam errõl-arról. Ki legyen Õ
és mit kérdezzek meg okvetlenül
Tõle?
- A volt polgármesterasszony, Dr.
Lengyel Istvánné Nellike bár már
nyugdíjas, mégis rengeteg dologgal
foglalkozik. A falusi turizmusról
szeretném, ha mesélne egy kicsit ne-
künk! 
- Köszönöm szépen az érdekes
beszélgetést.

Pölösné Hudák Dóra
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Óvodánkból

Iskolánkból

Februári események
2009. febr.14-én tartottuk a már ha-
gyománnyá vált Óvodás szülõk bál-
ját, melyre idén is nagy volt az ér-
deklõdés.
Köszönjük az "Óvodás szülõk bálja"
támogatóinak, hogy segítik alapítvá-
nyunkat, melyek az intézménybe já-
ró gyermekek játékeszközeinek gya-
rapítását szolgálják.
Támogatók:
dr. Kormányos László polgármester 
Kopasz Mihály
Fülöp József
Jurotrend Áruház- Szilasi Tibor
Csomangóné Aranka, Csomangó
Anita - Romantika virágüzlet
Masa Lászlóné
Szélpál Andrea- Ökonet
Lajkó Andrea- Avon tanácsadónõ
Márta Ferenc- Törpi Diszkont
Fodor Tamás- CBA
Kónya László- Mezõgazdasági és
vegyi bolt
Kónya István- Vas- mûszaki bolt
Gyuris Zsuzsanna- Virág és ruházati
bolt
Goods Market
Pölös Nándorné- Família ABC
Budai Bosch Car - Autószervíz
Kertész Sándor
Pölösné Hudák Dóra

Windecker Lajos- Rózsa cukrászda
Szatymaz és Vidéke
Takarékszövetkezet
Bereczki Ágnes- Írisz Patika
Pölös László
Kelsch Tibor
NyáriImre
Szili Zoltán
Kiss Ildikó
Kovácsné F.Ildikó
Marótiné B. Zita
Márki Károly
Mercator
Faktum- Baba bolt
Szána Zsolt
Squuash Klub
Szûcsné Kasza Ibolya- Fodrász
Börcsök Emese -    Fodrász
Maya Kozmetika
Hegedûsné Maróti Gizella- Pedikûr,
manikûr
A bál bevétele: 302.600 Ft, melyet
udvari játékok vásárlására fordítunk.
Külön köszönetet szeretnénk mon-
dani Dékányné dr. Balogh Andrea
alpolgármester asszonynak havi
alpolgármesteri költségtérítésének
felajánlásáért, ami 8.000Ft, melyet
a következõ Önkormányzati válasz-
tásig minden hónapban átutal a Mi
Óvodánk Alapítvány számlájára.
Dékányné dr. Balogh Andrea fela-

jánlásának célja: az óvodába járó
gyermekek életkörülményeit javító
programok, eszközbeszerzések meg-
valósítása.
Köszönjük Márta Ferenc képviselõ
úr támogatását a "Fõzzünk együtt
játszóteret" programban kifejtett te-
vékenységéért.
2009.február 20- 25 között Óvodánk
mind az 5 csoportjában lezajlottak a
farsangi mulatságok, melyekrõl
képeket a Mi Óvodánk honlapján
megtekinthetik. www.miovink.hu-n

2009. febr. 25-én az óvodás  gye-
rekekkel elûztük a telet, szalmabábot
égettünk, a gyerekek közösen dalol-
tak, verseket mondtak, hívogatták a
tavaszt.
fotó: 12. old.

Alsós farsang

"Itt a farsang, áll a bál!" Február 20-
án került sor az alsósok farsangi bál-
jára. Nagy izgalommal vártuk ezt a
napot, hiszen rendezõi, szervezõi
voltunk az eseménynek. A bált egy
rövidke, népi hagyományokon alapu-
ló bevezetõ, ráhangoló mûsorral in-
dítottuk. Ezután azonnal elkezdtük a
jelmezesek felvonultatását. Több
mint száz gyermek öltött magára jel-

mezt, ezzel sok munkát adva a zsûri-
nek, melynek tagjai Daniné Prohász-
ka Ildikó, Feketéné Bárkányi Ilona,
Pölösné Róvó Zsanett voltak. Na-
gyon nehezen hoztak döntést, a sok
ötletes maskara közül nehezen tudtak
választani. A bált a tombolatárgyak
sorsolásával és tánccal folytattuk. A
büfében megkóstolhattuk a 3. osz-
tály anyukái által készített finomabb-

nál finomabb süteményeket. A zenét
Csúri Gábor szolgáltatta. Ezúton
szeretnék köszönetet mondani a szü-
lõk áldozatos munkájáért és támo-
gatóink segítségéért -Hodács pékség,
Márta Ferenc, az iskola vezetõsége-
amivel emlékezetessé tették ezt a
napot az egész alsó tagozat számára.

Veres Tiborné 
3. o. osztályfõnök

további képek: www.szatymaz.hu

Felsõs farsang

Megdöbbentõ és szívszorító történet
tanúi voltunk február 27-én az isko-

la tornatermében megrendezett far-
sangi mulatságon. A felsõ tagozato-
sok az 1287 éve a gyerekeket ször-
nyû cselekedeteivel félelemben tartó
boszorkány rémuralmát törték meg
azzal, hogy megnevettették és szóra-
koztatták ezt a minden gonoszságra
elszánt banyát. Történt ugyanis,
hogy elrabolta és fogva tartotta a
mézeskalács házikóját dézsmáló Jan-
csit és Juliskát (nevezetesen Szalma
János és Szûcsné Gera Julianna ta-
nárokat) A gyerekek azonban úgy el-
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Programajánló:
Március 21én: Tavaszváró vigasság
Március 26-27.: Barackvirág napok
Április 19-én Latin szieszta Pálinkó
Lujzával és táncosaival

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 1700

Helye: Mûvelõdési Ház
Vezeti: Kónya Géza
Hastánc tanfolyam
Szombat:1015

Vezeti: Simon Renáta

Kondi terem
Hétfõtõl péntekig 730-1900

Könyvtár
Kedd, csütörtök:900-1730

Szerda, péntek: 1300-1730

Szombat : 900-1300

Baba-mama klub
Kéthetenként hétfõn

1000-1200

Következõ alkalom:
március 23-án

Dankó Pista Mûvelõdési Ház és Könyvtár

kápráztatták ötletes, humoros elõa-
dásaikkal, táncaikkal, jelmezeikkel a
vén banyát, hogy meglágyult a szíve.
Igazi színielõadásokat láthattunk. A
legremekebb, legsziporkázóbb ötle-
tek garmadája vonult fel Jancsi és
Juliska kiszabadítására. Találkoztunk
Shrekkel és társaival (7/a). A Mada-
gaszkár címû mesefilm fõszereplõi-
vel (6/a), belelapozhattunk a
"Dzsungel Könyvébe" (7/b), ízelítõt
kaptunk a South Park egyik izgalmas
jelenetébõl (8/b). A TV-maci kedves
figurája is életre kelt a 5/a közve-
títésével. A legaranyosabb mesehõ-
sök varázsoltak el bennünket a me-
sék világába: Pinokkio, Lúdas Ma-
tyi, Frédi és Béni, a Nagy Ho-ho-ho-
horgász meg a többiek a 6/b segítsé-
gével, de hallottuk a Brémai Muzsi-
kusokat az 5/b elõadásában. A klasz-
szikus mesékbõl egészen a mai kor
meséjéhez kalauzolták el a közönsé-
get a 8/a- sok "Kamupixelke" tör-
ténetével. 
Mindezt végighallgatva a boszor-
kányt (Kálmán Gáborné) már ke-
nyérre lehetett kenni. A sok szép él-
mény boldoggá tette, ezért a zsûri ál-
tal legjobbnak vélt csapatnak megen-
gedte, hogy a szerencsétlenül járt

Jancsit és Juliskát kiszabadítsák, sõt
a csodálatos mézeskalács is a gyõztes
7/b osztálynak jutott. Mivel a többi
osztály is derekasan kivette részét a
boszorkány szórakoztatásából, így õ-
ket is megjutalmazta. 
A sikeres mentõakció és a Roszkos
Annamária vezette táncosok fergete-
ges bemutatója után a Mamma Mia
címû film szereplõi (tanárnõk) derí-
tették még jobb kedvre a közönséget. 
Ennyi élmény után furcsa volt visz-
szatérni a való élet világába (szíve-
sebben maradtunk volna a mesék bi-
rodalmában). Igazán jól sikerült az i-
dei farsang, ami tanúbizonysága an-
nak, hogy a gyerekek, szülõk és ta-

nárok összefogással, közös együtt-
mûködõ munkával csodákra képe-
sek.
Aki nem hiszi, járjon utána!
Köszönjük a segítséget támogatóink-
nak:
Spiller-abc-nek, Márta Ferencnek,
Gyógyszertárnak, Kónya Lászlónak,
Kónya Istvánnak, Zsemberi testvé-
reknek, Molnár Antalnak, Báló Ist-
vánnak, Farkas Tibornak, Gyuris
Zsuzsának, Hodács-pékségnek, Sí-
pos Mihálynénak és a 7. osztályosok
szüleinek!
Szûcsné Gera Julianna és Szalma János

osztályfõnökök
képek még a www.szatymaz.hu-n

Szatymazért Alapítvány
Tisztelt szatymazi lakosság!
A Szatymazért Alapítvány 2008-as
munkájáról kívánom Önöket
tájékoztatni.
Az alapítvány kuratóriuma 2008 júli-
us 9-én bírálta el a beérkezett pá-
lyázatokat, amelyekbõl öt pályázat
részesült a felosztásra kerülõ 200
ezer forintból. A nyertes pályázók
az alábbiak szerint használták fel az
el-nyert támogatást:
A Közmûvelõdési és Családsegítõ
Egyesület 60.000.-Ft támogatásban
részesült. Ezt az összeget az I.
Szatymazi Hagyományõrzõ Találko-

zón használták fel 2008. szeptember
27-én: 50.000.-Ft: mûsorközlõ elõa-
dói díja, 10.000.-Ft vendéglátás.
A Dankó Pista Mûvelõdési Ház és
Könyvtár 50.000.-Ft pályázati támo-
gatást kapott, melyet a fent említett
rendezvényen a Detot Berbécs és a
Cinkák együttes fellépti díjára fordí-
tottak.
A Szatymazi Védõnõi Szolgálat a
40.000.-Ft-ot az Anyatejes Világnap
szervezésére és az onkológiai szûrést
végzõ nõgyógyász honoráriumára
költötte.
A Szatymazi Polgárõr Egyesület
35.000.-Ft támogatásban részesült.
Ezt az összeget 2008. 7. és 2008.

10. hónap között gépkocsi használat
üzemanyag költsége (járõrözés) fe-
dezésére használták fel.
A Szatymazi Nyugdíjasok Egyesüle-
te az alapítványtól kapott 15.000.-Ft
on 2008. õszén belépõjegyeket vá-
sárolt a mórahalmi Erzsébet fürdõ-
be.
Köszönjük a lakosságnak a jövedele-
madójukból eddig felajánlott és a
jövõben felajánlásra kerülõ 1%-okat,
valamint az egyéb -rendezvényekre
befizetett- célirányos támogatásokat!

Kálmán Gábor
elnök

Szatymazért Alapítvány Kuratórium

Erdélyben jártunk Pálmai Józsi
bácsi idegenvezetésével

Február 27-én késõ délután a mû-
velõdési házba látogatók kapcsolód-
hattak ki Pálmai Józsi bácsi gyö-
nyörû képekkel illusztrált Erdélyrõl
szóló elõadásában. Az elõadás után a
jelenlévõk személyesen köszönték

meg a kellemes esti programot. Kö-
vetkezõ alkalommal egy helytör-
téneti témájú elõadást tervezünk
"Szatymazi Arcképcsarnok" cím-
mel, melynek idõpontjáról újsá-
gunkban olvashatnak a kedves
olvasók.

K.J.
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Nyugdíjas Egyesület
Soros összejövetelünket március utolsó szerdáján, 25-én 17 órakor tartjuk.

Nõnap alkalmából szeretettel köszöntjük egyesületünk hölgytagjait!

Rácz István  elnök

Olvasóink írták
Köszönet
Ezzel a kis írásommal, e pár sorral
egy mulasztást szeretnék pótolni.
A Szatymazi Egyházközségnek-plé-
bániának, templomnak- gitáros É-
nekkara megalakulásának nemsokára
a két évtizedes évfordulójához ér.
Munkájuk, szereplésük bírálója én
voltam a hosszú évek során, aki
nyilvánosan a templomban is, vagy
azon kívül is megfeddtem õket, ha
úgy éreztem, hogy a közösség, a hí-
vek érdekét tekintve nem jó irányban
mennek elõre.
Most utólag- már mint kívülálló- a
nagy nyilvánosság elõtt is szeretném
megköszönni a fáradozásukat, az ál-
dozathozatalukat, a kitartásukat,
hogy volt megtartó ereje ennek a kö-
zösségnek a megpróbáltatások, né-
zeteltérések ellenére is. 
2007. augusztus 1-jétõl úgy nézett
ki, hogy a plébános váltással Szaty-
mazon megszûnik egy több mint fél-
évszázados hagyomány és nem lesz
vasárnap esti szentmise. Az új plébá-
nos ezt nem vállalta. Végül a hívek
kívánságának és másnak a hatására
hozzájárult ahhoz, hogy ameddig
vállalom, addig legyen, de se sek-
restyés, sem kántor nem lesz ezen a
szentmisén, mert ez csak "magán
mise"; és itt jött az énekkar áldo-

zatvállalása és szerepe. Õk vállalták,
hogy minden vasárnap esti misén itt
lesznek és énekelni fognak- amit
nem is mulasztottak el egyetlen alka-
lommal sem- még akkor sem, ami-
kor délelõtt más faluban is szerepel-
tek. A kérdésre, hogy nem fárasztó-
e ez, az volt a válasz: "Ezt vállal-
tuk!"

Áldozatos szolgálat ez részükrõl,
melynek köszönhetõen megmaradt a
vasárnap esti misék folytonossága to-
vábbra is. Nagy elõnyére vált az é-
neklésnek az is, hogy a szövegek ki-
vetítésre kerültek és így talán többen
is jobban be tudtak kapcsolódni, ha
másként nem, legallább azzal, hogy
olvashatták.
Nekem már lassan "csendes alkony
száll a földre", hisz már lemenõben

a Nap, de örömmel látom, hogy nem
hagyták abba az esti éneklést, sem
vasárnaponként, s nem maradt el az
éjféli mise elõtti ének sem, sõt a Pas-
sió éneklése sem. A templom díszí-
tésénél, a virágok beszerzésénél is
nagy részt vállaltak. Örülök annak,
hogy "a mag jó talajba hullott", a
konkoly pedig már nem a mi dol-
gunk, nem tartozik hozzánk.
Mindezt megköszönve kívánom,
hogy Isten bõséges kegyelmével- ál-
dásával áldozatos szeretettel, hûsé-
ges kitartással folytassák továbbra is
munkájukat. Vegyék át az idõsebb
generáció nevelõi szerepét és legye-
nek minél többen közöttük a fiata-
labb nemzedék tagjai közül is, akiket
a gitáros zene és az énekek szövege
segít abban, hogy rátaláljanak Isten-
re ismervén a mondás igaz voltát:
"Isten nélkül az élet itt a földön nem
más mint megkezdett kárhozat."
Ezért mondok újólag köszönetet az
Énekkarnak és kívánom nekik a jö-
võre vonatkozóan azt, hogy munká-
juk, áldozatvállalásuk nyomán len-
düljön fel a hitélet Szatymazon, hogy
megteljen újra a templom, és az itt
lakók szívébe-otthonába- egyéni és
családi életébe költözzön a béke és
az egymást elfogadni tudó és egy-
másnak mindent megbocsátó szere-
tet.

Deli András

Nyugdíjas farsang

Sport
A Szatymaz SE focicsapatának
hírei
Itt a tavasz, itt a foci. A Csongrád
Megyei III. osztály 2008/2009. évi
bajnokság tavaszi szezonjának soron
következõ meccsei: 
2009. 03. 22. vasárnap 14:30 

FK 1899 Szeged - Szatymaz SE
2009. 03. 29. vasárnap 15:00

Szatymaz SE - Domaszék SE
2009. 04. 04. szombat 13:30 Algyõ

SK II. _ Szatymaz SE
2009. 04. 11. szombat 16:00

Zákányszék KSK - Szatymaz SE
2009. 04. 19. vasárnap 16:30

Szatymaz SE - Ruzsa SK
Hajrá Szatymaz!

Pölösné Hudák Dóra

Kalács, sonka, tojás…
…meg egy kis majonéz. Tökéletes harmónia. Féltve
õrzöm ezt az ízt a számban, a lelkemben, mert nekem ez
az íz jelenti a húsvétot; a hónapok óta nem látott nagy-
bácsit, az unokatestvéremet, akivel évente egyszer- i-
lyenkor- megváltjuk a világot, a család legkisebb fiútag-
jait, akik idén talán már el is merik mondani a lány-
közönség elõtt a locsolóverset, a hímes tojásokat, amiket
közösen készítünk a kislányommal, s közben arról anek-
dotázunk, akinek készül az ajándék és tudjuk, hogy õ is
tudja: ha hozzánk jön, biztosan valami személyeset kap.
Én nem akarok húsvétkor kirándulni, mint manapság oly
sokan. Csak remélni merem, hogy azért olyan nagyon
nem lógok ki a sorból, ha azt mondom, hogy én sütni
fogok meg sonkát, kolbászt, tojást fõzni, várni a locsol-
kodókat és jókat beszélgetni velük…
Régebben temperával festettem a tojásokat, majd a ruha-

szárító kötélre lógatva lelakkoztam azokat. Ez addig mû-
ködött, amíg a gyerekeim el nem érték azt a kort, ami-
kor már õk is ki szeretnék venni a részüket az elõké-
születekbõl. Így hát idén dekupázsolni fogunk, azaz szal-
véta technikával díszítjük a kifújt és mosogatószeres víz-
ben megfürdetett tojásokat. Ez az a módszer, ami garan-
táltan sikerélmény kicsiknek, nagyoknak egyaránt, hi-
szen nem kell hozzá különösebb kézügyesség, csak né-
hány szép szalvéta (virágos, nyuszis), dekupázs ragasztó
(papírboltokban beszerezhetõ), egy ecset. Vágjuk ki a
szalvétából a felragasztani kívánt mintát, majd húzzuk le
a szalvéta legfelsõ rétegét (csak ezt fogjuk használni). A
vízzel hígított dekupázs ragasztóval kenjük be a tojást
akkora felületen, mint a kivágott minta és simítsuk rá.
Ha ez megszáradt, kenjük át az egész tojást a ragasztó-
val, ami így lakként is funkcionál. Kellemes készülõdést!

B. Veronika
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Tisztelt Elõfizetõnk!

Örömmel tájékoztatjuk Önt, hogy a Szélmalom Kábeltévé Zrt. a Szatymaz Önkormányzata által kiírt kábeltévé háló-
zat értékesítési pályázatán eredményesen szerepelt és megvásárolta a hálózatot.
Ígéretünknek megfelelõen hozzákezdünk a hálózat átépítéséhez és fejlesztéséhez. E kétlépcsõs folyamat keretében e-
lõször az engedély nélkül is végezhetõ kábelcserét bonyolítjuk le. A Kiskundorozsma-Sándorfalva optikai hálózat
ki-építése után nyílik lehetõségünk arra, hogy második lépésként Szatymazt is rácsatlakoztathassuk a központi
hálóza-tunkra. Ennek köszönhetõen válik lehetõvé a Szatymaz területén igénybe vehetõ szolgáltatási körünk
bõvítése, az In-ternet- és telefonszolgáltatás bevezetésével.
Már folyik az új fejállomás kiépítése, aminek köszönhetõen új kábeltévés programcsomagokat vezetünk be a már
át-épített hálózaton KTV Start és KTV Szuper néven. A KTV Start csomag havidíja 3100 Forint, a KTV Szuper
havidíja 4600 forint lesz, illetve egyéves hûségnyilatkozat vállalásával csak 4150 Forint.
Kábeltévés csomagjaink az alábbi programokat tartalmazzák:

KTV Start
m2, m1, Duna II Autonómia, Információs csatorna, TV2, RTL Klub, Duna Televízió, RAI UNO, TVE
Internacional, Minimax, Homokhát TV, Eurosport, Sport 2, VIVA, Hír TV, Hallmark, Budapest TV,
Sorozat+, Mezzo, BBC Prime, Viasat History, CNN International, TV6, PRO7, Private Spice, National
Geographic Channel, Travel Channel, Spektrum, MTV Hungary, TV5, Sport 1, Magyar ATV, RTL, Jetix,
Viasat Explorer, Rádió 88, Sláger Rádió, MR3 - Petõfi Rádió, MR2 - Bartók Rádió, MR1 - Kossuth Rádió,
100.2 Rádió Plussz

KTV Szuper
m2, m1, Duna II Autonómia, Információs csatorna, TV2, RTL Klub, Duna Televízió, RAI UNO, TVE
Internacional, Minimax, Homokhát TV, Eurosport, Sport 2, VIVA, Hír TV, Hallmark, Budapest TV,
Sorozat+, Mezzo, BBC Prime, Viasat History, CNN International, TV6, PRO7, Private Spice, National
Geographic Channel, Travel Channel, Spektrum, MTV Hungary, TV5, Sport 1, Magyar ATV, RTL, Jetix,
Viasat Explorer, Reflektor TV, DoQ, Cool, Cartoon Network/TCM, Zone Romantica, Film+, Discovery
Channel, Animal Planet, AXN, Sportklub, Eurosport2, Film+2, Poén!, Rádió 88, Sláger Rádió, MR3 - Petõfi
Rádió, MR2 - Bartók Rádió, MR1 - Kossuth Rádió, 100.2 Rádió Plussz

A Szélmalom Kábeltévé Zrt. a minõségi szolgáltatások elkötelezett híve. Programcsomagjainkat a mai kor elvárása-
inak megfelelõen állítottuk össze, ügyelve a változatos tartalom és a kiváló minõség biztosítására.
Reméljük, hogy a fejlesztések után Önt is elégedett elõfizetõink között üdvözölhetjük!

Üdvözlettel,
Szélmalom Kábeltévé Zrt.

Mezõgazdasági kisgépek,
rotátorok, kerti traktorok 

javítását, felújítását
vállaljuk Szeged-
Kiskundorozsmán.

Érdeklõdjön a 
KÖKAR KFT-nél 

a 06-30-488-0241-es 
telefonszámon

Ismét megnyílt a 
Romantika Virág
Ajándék Szalon!

Virág, koszorú, sírcsokor rendelést
felveszek. Sokfajta ajándék,

édesség, bor, cserepes növények
nagy választékban kaphatók.

Szeretettel várom régi és új vevõimet:
Csamangó Jenõné

Nyitva tartás: hétfõ: szünnap
keddtõl péntekig: 800-1230; 1300-1600

szombat: 800-1300 vasárnap: 900-1200

Tel.: 06-70-5649-640

Üvegezés
Szilágyi László

Szatymaz, Dózsa Gy. u. 13.
Biztosító felé számlát adok!

Hogy mindig jó kezekben
legyen!

Hegedûsné Maróti Gizella Kéz-
lábápoló mûkörömépítõ ajánlata
március 15-étõl:
Manikûr: 1000.-Ft
Pedikûr masszázzsal: 1400.-Ft
Testfestés színes, glitteres: 700.-Ft-tól
Lenövésmentes francia körömépítés:
2400.-Ft
Látványos és gyors díszítési techni-
kák: 60.-Ft/db
Színes porcelánporok és zselé hasz-
nálata
Tipp nélkül is tartós körmök építése

Tel.: 06-20-371-2696

Mazsolás kalács
A húsvéti asztal elengedhetetlen
"kelléke" a kalács. Lehet fonott, ka-
kaós, citromos, a lényeg, hogy ka-
lács legyen. Mi most egy mazsolás
kalács receptjével kedveskedünk ol-
vasóinknak.
Hozzávalók:

1 kg liszt,
7 deciliter langyos tej,
4 dkg élesztõ,
4 darab tojás,
10 dkg porcukor,
10 dkg vaj,
csipetnyi só,

A hozzávalókból tésztát dagasztunk.
Áztassunk be egy marék mazsolát
annyi rumba vagy rumaromás víz-
be, amennyi ellepi. Csöpögtessük le,
majd dolgozzuk bele a tésztába. Te-
gyük a tésztát meleg helyre, míg
megkel (kb. 1 óra). A megkelt tész-
tát borítsuk lisztezett gyúródeszkára,
formázzunk belõle két kis cipót, eze-
ket 3-3 részre, majd az így kapott
darabokat sodorjuk rúddá és fonjuk
össze. Így két nagyobb kalácsot ka-
punk. Kikent tepsire helyezve ken-
jük meg a fonatokat egy elhabart
egész tojással, kelesszük a tésztát
még fél óráig, majd forró sütõben
süssük pirosra.
Jó étvágyat!
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Orvosok rendelése:
Dr. Lengyel Andrea (tel: 283-
101) Hétköznap: 800-1100.
Egészségház, Szatymaz, 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:
Mezeiné 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:
Március
21-22.
Dr. Gombos László
(06-62-278-502)
Febr. 28 - márc. 1.
Dr. Sipos Attila
(06-30-487-8383)
Április
4-5.
Dr. Gombos László
(06-62-278-502)
11-12-13.
Dr. Szigeti Gábor
(06-30-2974-435)

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

VÁLTOZÁS febr: 1-jétõl
Rendelési idõ
Hétköznap: 800- 900, 

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 tele-

fonszám: 06/20-9571-128
Jegyzõnõ: Mákos Istvánné
telefonszám: 06-30-9670-850

Dankó Pista Mûvelõdési
Ház és könyvtár
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: 

06-20/209-5307
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)
mûvelõdési ház, Dózsa u.
42.
Csütörtökönként: 1330-tól.

Mozgáskorlátozottak
egyesülete.
Fogadóóra:csütörtök: 800-1200

Tel.: 06-20-9352-896

Tanya gondnokok:
Rózsa Zoltán 

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

tel.: 06-30-5000-532
Gubáné Kovács Szilvia 

tel.:06-20-533-5488

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

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

Ügyfélfogadási idõ
Hétfõ: 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: 1200-1600

Kedd: 900-1300

Szerda: 900-1300

Csütörtök: 1200-1600

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: Dankó Pista Mûvelõdés Ház és Könyvtár. Fõszerkesztõ: Feketéné Bárkányi Ilona. Szerkesztõbizottság tagjai:
Barna Károlyné, Kasza Ágnes, Pálmai József, Pölösné Hudák Dóra. A szerkesztõség címe: Dankó Pista Mûvelõdési Ház és
Könyvtár Szatymaz, Dózsa György utca 42. E-mail:milapunk@szatymaz.hu  Következõ lapzárta: április 1.
Nyomdai elõkészítés: RRD Kereskedelmi és Marketing Vállalkozás. Nyomtatás: Tiszapress nyomda

SÜRGÕSSÉGI ORVOSI ÜGYELET
FELNÕTT:

Hétköznap: 1100-1600 helyi háziorvosok közremûködésével a
06-30-383-0237 telefonszámon
1600-730 a 104-es telefonszámon
Szombaton, vasárnap, valamint munkaszüneti napokon: 
0730-0730

Elérhetõségi telefonszám/lakásra hívás: 104-es ingyenes
telefonszámon
Rendelõ helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. szám alatti 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
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A szerkesztõség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött írásokat rövidítve, illetve szerkesztve közölje.
Az újság az olvasók fóruma, a közölt levelek, cikkek tartalmával a szerkesztõség nem feltétlenül ért egyet.

Szél Bendegúz 2009.02.20.
Szülei: Takács Anita és Szél Gábor

Jenei Roland 2009.03.03..
Szülei: Jenei Zoltán és Bánfi Tünde

Kedves szülõk
Amennyiben szeretnék, hogy

újszülöttjük belekerüljön a

"Mi Lapunkba", kérjük

értesítsék telefonon 

Mezeiné Bérczy Sarolta

védõnõt. 

Tel.: 06/30-536-7622.

Télbúcsúztató

Búcsúzunk tõlük
Fazekas Jánosné (IV. körz. 178.)

Lajtár Ferenc (I. körz. 1338.)

A Central Geo Kft. értesíti a T. Földtulajdonosokat és
Használókat, hogy a Városföld - Algyõ DN 1000. jelölésû
földgázszállító vezeték építése során okozott talajszerkezeti

károk helyreállítása, valamint az altalaj elszállítása
elõreláthatólag - az idõjárási viszonyoktól függõen - április

15-ig megtörténik.
Kérjük azon területek Használóit, akik még nem jelezték

cégünk felé zöldkárigényüket, azt a következõ telefonszámon
tegyék meg: 30/9-684-686

Gólyahírek

Március 27-én 
a mûvelõdési házban:

1530: a Grimm-Busz Színház Rigócsõr
király címû elõadása)

1730: Slama Zsófia zongoraestje


