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Az utóbbi évek falunapi rendezvényei közül Wolf Kati fellépése minden bizonnyal megdönti a láto-
gatói rekordokat. A szinpad körül tömött sorokban álltak a rajongók.
Rögtönzött felmérésünk alapján, voltak olyanok is, akik nem sajnálva idõt és pénzt, Makóról,
Kiskunmajsáról, vagy éppen Bordányból, látogattak el hozzánk, hogy a közelebbi településeket
ne is említsem.
Színes oldalainkon rövid ízelítõt adunk azok számára, akik idén nem tudtak velünk ünnepelni.

Kitüntetettjeink
Dáborné Madácsi Ildikó és Rácz László

IV. SZATYMAZI REPÜLÕNAP
2011. szeptember 11.
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Helytörténet

Valamikor a "kalapos" ki-
rályunk idejében, ez így a-
zért nem teljes, hogy va-
lamikor, hiszen pontosan
tudjuk, hogy immár 223
évvel ezelõtt, 1788-ban
hozták létre a szatymazi
postát is. A jó tíz éven át
/1780-1790/ uralkodó II.
József, Mária Terézia ne-
gyediknek született gyer-
meke, aki meg sem koro-
náztatta magát, nagy gon-
dot fordított az állam meg-
reformálására, központosí-
tására. Ez abból is kitûnik,
hogy uralkodásának 10 éve
alatt ennek érdekében ösz-
szesen 6000 /azaz hatezer/
rendeletet adott ki, átlago-
san napi kettõt. Mindent
megszámoltatott, összeíra-
tott, megreformált, átszer-
vezett, még azt is meg-
szabva /takarékossági
szempontokra hivatkozva/,
hogy a halottakat koporsó
nélkül kell eltemetni. Ez
idõben indult az ifjú szege-
di Vedres István /1765-
1830/ mérnöknek is a pá-
lyafutása. Mint városi
mérnök, majd fõmérnök, a
"kalapos" király rendeleté-
hez igazodva számos fela-
datot látott el, többek kö-
zött pontosan kimérte és a
térképen bejelölte a Pest és
Temesvár között közleke-
dõ postajáratnak a megyén
átfutó útját és kijelölte
rajta az állomások helyét.
/Az elméletben kijelölt út-
ról csak annyit, hogy jó 50
év elteltével kezdett csak
járható lenni./ A Szegedrõl
kiinduló pesti járat elsõ ál-
lomása Szatymazra esett,
oda a mai Postakocsi Csár-
da környékére, ami akkor
egy bérelt tanyában nyert
elhelyezést. Mindaddig ott
is maradt, mígnem az
1700-as évek végén, az
1800-as év elején Vedres
István az általa megvásá-
rolt területre a saját tervei
alapján és a maga költsé-
gére fel nem építette a ma
is látható postakocsi állo-
mást.
A kezdetleges és ideigle-
nes postakocsi állomás el-
sõ vezetõje, akit indulás
után még néhány évig nem
postamesternek, hanem
"adminisztrátornak" szólí-
tottak: -Haraszty Antal-
volt. Az õ mûködése alatt
/1790-1807-ig tartott,/ é-
pült fel a ma is látható "új"
posta épülete, amirõl Ved-

res István írásaiból már
korán értesülünk, amikor
arról értekezik, hogy a 
tervbe vett Duna - Tisza
közét átszelõ új csatorna
helyét könnyû lenne kije-
lölni. A szatymazi posta
mellett lévõ vízfolyással
szemben kellene a föld-
mérõnek elindulni, és a
csatornát, a víz útját szem-
be követve a térképre rá-
vezetni.
Az akkori új postaépület
/ma csárda/ korszerûnek
számított. Volt benne uta-
sok pihenését szolgáló
vendégfogadó, szálláshely,
postának iroda, raktár, a
ház alatt egy hatalmas pin-
ce, egy kisebb kovácsmû-
hely és természetesen egy
20-25 lovat befogadó istál-
ló. Akkor még a postako-
csi alig szállított utasokat,
hiszen utazáskor majdnem
olcsóbb volt kocsit, lovat
venni, vagy kocsit, lovat
bérelni egy-egy családnak,
mint az útiköltséget kifi-
zetni. Arról most ne is be-
széljünk, hogy akkor még
több ló létezett a család tu-
lajdonában, mint ma autó.
Egy-egy távolabbra látoga-
tó népesebb család minden
szükséges felszerelést vitt
magával a saját kocsiján,
és csak arra vigyázott,
hogy mire az est bekö-
szönt, valamely biztonsá-
gos postaállomást elérje,
mert ott a hatalmas kapuk,
és kerítések mögött az ú-
tonállók ellen védelmet ta-
lált. De a sötét éjszakában
útonállók nélkül is veszé-
lyesek voltak a "nyaktörõ"
utak, hogy mást ne mond-
junk a sok vízfolyás, ho-
mokdomb kerülgetése mi-
att éjjel könnyen el is le-
hetett tévedni. 
A postamesternek ekkor
csak egyik feladata volt a
küldemények feladása, és
az érkezõ levelek, csoma-
gok címzetthez való eljut-
tatása. Rendelet írta elõ
egy idõben /1885/, hogy a
szatymazi postára kell vin-
ni az összes Felsõtanyára
tartó küldeményt /Kistelek
kivételével./ és majd on-
nan továbbítják azt a cím-
zetthez. A postamester
másik fontos feladata volt,
hogy az éjszakákra bizto-
sítsa a betévedt utasok és a
lovak ellátását és pihené-
sét. Azért a napi munka

zöme mégis csak akkor a-
dódott, amikor a deli-
zsánsz, a postakocsi meg-
érkezett. Elõször csak napi
egy pár haladt át a postaál-
lomáson, aminek a száma
a tarifák csökkenése és
egységesítése után meg-
többszörözõdött. Az elõre
megadott idõben elhangzó
kürtjel, a postakocsi köze-
ledtét jelezte, fontos volt
ez azért, hogy fogadására
a postamegálló személy-
zete idõben fel tudjon ké-
szülni. A négy, de rosz-
szabb útviszonyok idején
hat ló húzta kocsi ha meg-
állt, az utasokat a fogadó-
ba kísérték a lovakat ki-
fogták, megitatták, pihen-
tették, abrakolták. A lovak
patkóit átnézték, esetleg e-
gyik-másik lovat, vagy an-
nak patkóját kicserélték. A
postakocsit, de fõleg annak
kerekeit is át kellett vizs-
gálni és esetleg javítani,
mert csak a tökéletes jár-
mû mehetett tovább. A
postakocsik 4 utas és 8
mázsa áru szállítására vol-
tak alkalmasak. Ha több u-
tast vittek, az áruból any-
nyival kevesebbet pakol-
tak, vagy fordítva.
Haraszty Antalt 1807-ben
felváltó Panin Boldizsár is
tanult ember volt. Kiváló-
an beszélt, olvasott és írt a
magyar mellett német
nyelven, /az volt a hivata-
los/ jól olvasta a latin be-
tûkkel írottak mellett a gót
betûs szövegeket is. Jól el-
igazította a nem kis létszá-
mú /8-10/ személyzetet. A
postatársaság a Vedres Ist-
ván tulajdonát képezõ pos-
taépületet 1800-tól bérelte.
Az itt tevékenykedõ és ma-
gánkézben lévõ postát a
szegedi központ alá osztot-
ták be, ami azzal is járt,
hogy a veszteséget kimu-
tató postát mûködésében a
városnak évente támogatni
kellett.
1817-ben Kovács István
nyerte el a postamesteri ál-
lást, amit akkor már meg
kellett pályázni, /pályázat-
kor az l évi bér 66%-át le-
tétbe helyezve/ aki azon-
ban hamarosan meghalt és
helyét felesége özvegy Ko-
vács Istvánné vette át
1833-ig. Közben az 1830-
as évben /november 4-én/
meghalt a postaállomást
birtokló Vedres István fõ-
mérnök is és az állomás
tulajdonjoga legidõsebb le-

ányára Teréziára szállt át,
aki akkor már Korda János
/1788-1857/ felesége volt.
De ez idõben szervezõdött
meg az európai gyakorlat
átültetésével, a gyorskocsi
járat is. Ami abból állt,
hogy az állomásokra befu-
tó kocsiknál csak a lovakat
cserélték ki, de azonnal, és
menet közben a jó utakon
nem lépésben haladtak. Az
így futó postakocsi egy
nap alatt tette meg az utat
Szeged - Pest között. Ez
az Auslönder Löbl és Bach
György által megszerve-
zett gyorskocsijárat még
magántõkére támaszkodva
indult és üzemelt, Bécs
központtal.
Közben a postaállomás tu-
lajdonosaként elõlépõ Kor-
da János 1833-tól - 1837-
ig tartó idõre átvette a pos-
tamesteri teendõket is. Ez-
után azonban újra Kovács
István özvegye következett
1837-tõl - 1840-ig. 1840-
tõl egészen 1850-ig még
egyszer belépett postames-
ternek Korda István tulaj-
donos, aki közben jelentõs
szerepet játszott az 1848-
49-es forradalomban, rö-
vid idõre forradalmi tevé-
kenysége miatt le is csuk-
ták. Ekkor azonban már a
gyorskocsik nem hetenként
egyszer, hanem a hét csak-
nem minden napján vitték
az utasokat, a csomagokat
a leveleket és a hírlapokat.
/Az útiköltség Pest-Szeged
között 9 Ft volt, a posta-
mester kiemelt fizetése egy
évre 150 Ft, nagy pénz
volt./ A levelek súlyát
"lat"-tal mérték. Szeged
városa a szatymazi posta-
állomást nem pénzzel se-
gítette. Korda János 1850-
ben újra kérte a postaál-
lomás támogatásához a vá-
rostól az " 50 hold baktói
föld további használatát".
Korda János tulajdonos a
62. évében járt, amikor
1850-ben átadta a jogot
végzett és a szabadságharc
után egy évet bujkáló Ist-
ván fiának a postamesteri
állást. A postaállomás áta-
lakulását, majd lassú meg-
szûnését az 1854-es évben
átadott, Szatymazon is át-
futó, vasútnak köszönhet-
te. A gyorskocsi utasfor-
galma napok alatt leállt, de
a levelek és csomagok is
hamarosan a vaspályára
kerültek. Egy ideig még
Korda István postamester

A szatymazi posta rövid története I.
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összegyûjtötte a feladott
leveleket, csomagokat, il-
letve kiosztotta az érke-
zõket, de nem találták jó-
nak a kialakult helyzetet,
ezért az 1860-as évektõl az
állomásfõnökre bízták ide-
iglenesen a postamesteri
teendõket is. Az állomás-
fõnököknek nem okozott
különös nehézséget, hiszen
kezdetben mind német a-
nyanyelvû volt. A levelek
és csomagok száma azon-
ban annyira megszaporo-
dott, hogy a szatymazi va-
sútállomás környékén egy
önálló postahivatalt kellett
létrehozni. A postahivatal
új bérelt helye, a mai Pe-
tõfi utca sarkán lévõ régi
Báló épület helyén állt,
amit azután Baross Gábor
miniszter mûködése alatt.
1878-ban, távírdával bõví-
tettek ki. A Petõfi utca sar-
kán álló, a Botkánétól bé-
relt hivatalban ekkor már
Varga Gizella a postames-
ter és a távírda kezelõ.
Még az 1891-es évben a
telefon is megjelent a pos-
tán.
A sarki épületet azonban
Báló István 1899-ben meg-
vette és az 1900-as évben
vendéglõt épített és nyitott
a helyén. A postahivatal
ekkor átkerült a Petõfi utca
ugyanazon oldal másik
sarkára, a mai Hodács
pékség helyén állt épület-
be. Ide 1907-ben már két
telefonvonalat is bekap-
csoltak, a hosszabbik a ré-
gi /nem a mai/ orvosi ren-
delõbe vezetett.
1912-ben özvegy Kovács
Dánielné pályázta meg a
postamesteri állást, amit
meg is kapott.
A 10 évre szóló szerzõdés-
ben, amit akkor már a bu-
dapesti központtal kellett
megkötni, szó volt a posta
új helyérõl, annak megfe-
lelõ átalakításáról, bõvíté-
sérõl is. Az új postahivatal
a Kovács Dánielné tulajdo-
nát képezõ és ma is látha-
tó, József Attila utca 2
szám alatt álló épületbe ke-
rült át távírdástól, telefo-
nostól. 1913-ban két lovas
kézbesítõt kapott a szaty-
mazi postahivatal is, akik
innentõl kezdve naponta
szállították a címzetthez a
küldeményeket. /Kezdet-
ben csak hetente egyszer
kellett ezt elérni, amit az i-
dõk folyamán mindig pró-
báltak valamilyen segítség
/pusztázók, rendõrök/ be-
vonásával kisebb-nagyobb

mértékben rövidíteni. /Ko-
vács Dánielnével tíz év el-
teltével, 1923-ban újabb
szerzõdést kötöttek, de 4
év után már költöznie kel-
lett. A sorompónál lévõ és
a részvényesek pénzén lét-
rehozott fürdõ hamar meg-
bukott, a fürdõhöz tartozó
nyári vendéglõ a város tu-
lajdonába került. Egy idõ
elteltével ez az épület, a-
mely az utcára nézõ front-
ján Szeged város címerét
hosszú ideig viselte, alkal-
masnak tûnt új postahiva-
talnak. Az 1927-es évben,
ebbe a városi tulajdonban
lévõ épületbe tették át /ma
Kossuth utcai orvosi ren-
delõ/ özvegy Kovács Dá-
nielné házából a postahi-
vatalt. Csak két évig járt át
Kovácsné az új és korsze-
rûbb hivatalba dolgozni,
mert 1929-ben váratlanul
meghalt.
Még abban az évben,
1929-ben új postamester
érkezett a szatymazi pos-
tahivatal élére, a ma orvosi
rendelõnek használt épü-
letbe, Polgár Andorné szü-
letett Hamza Szeréna sze-
mélyében.

A posta fejlesztése, tele-
fonközpontjának bõvítése,
új állomások bekapcsolása,
napirenden volt. Ekkor,
különösen a nyári idõszak-
ban a sok nyaraló miatt,
nagy feladatot jelentett a
szatymazi posta alkalma-
zottjainak a zavartalan mû-
ködés biztosítása. 1935 no-
vemberét írtak akkor, ami-
kor itt Szatymazon férjhez
ment Polgár Andorné posta-
mesternõ egyetlen leánya,
Hanna, akivel addig itt la-
kott a postahivatallal egy
fedél alatt lévõ /hatalmas
fürdõszobával rendelkezõ,/
szolgálati lakásban. Polgár
Andorné már december el-
sejével kérte áthelyezését
Újszegedre, amit meg is
kapott. A postahivatal új
vezetõjének 1935. decem-
ber elsejétõl Nikolényi Gi-
zella lett kinevezve, aki e-
gyébként már a tavasszal

átjött a dorozsmai postától
helyettes vezetõnek és aki
testvére volt az akkori ele-
mi iskola igazgatójának,
Nikolényi Zoltánnak. 
Tíz év elteltével a postahi-
vatal újra költözött. Tóth
Imre ügyvéd még 1936-
ban a városnál elindította a
szatymazi orvosi rendelõ-
és lakás átköltöztetését az
akkori postahivatal helyé-
re. A város tulajdonában
lévõ, az 1880-as években
épített régi orvosi lakást,
amely ma is ott áll a vasút
mellett a pálinkafõzde irá-
nyába haladó út mellett,
Virág Vince szatymazi
plébánosnak eladták, aki
késõbb azt, az 1942-ben
bekövetkezett váratlan ha-
lála elõtt már az egyházra
hagyományozta. A kapott
pénzt a város kiegészítette,
/hogyne egészítette volna
ki, hisz akkor már Pálfi
József a polgármester/ és
egy korszerû postahivatal
felépítését határozta el la-
kással, a hajdani fürdõ sar-
kán, a sorompó mellett. A
ma is látható épületben ve-
gyesbolt mûködik. De u-
gyanekkor az elhagyott
postaépületet is átalakítot-
ták és fõleg kibõvítették.
Ez az 1937-es bõvítés a
mai orvosi rendelõ és lakás
utca felõli oldalán ma is jól
kivehetõ. Még abban az
évben ide költöztették a
volt postaépületbe Bérczy
Béla orvost a régi orvos-
lakásból. A korszerûen fel-
szerelt új orvosi rendelõ-
ben még röntgen gép is a-
kadt.
Az új postaépületbe átköl-
tözõ Nilolényi Gizella a le-
veleken túl nagy gondot
fordított a virá-
gokra is. Ez nem
is csoda, hiszen
az õ apja, Niko-
lényi István a ta-
nítás mellett min-
den idejét a ró-
zsák oltására, ne-
mesítésére és sza-
porítására fordí-
totta. A szebbnél
szebb virágzó nö-
vényekkel teli á-
gyások fogadták
a postára igyek-
võket. És bizony
itt is beigazoló-
dott a közmon-
dás, hogy aki a
virágot szereti,
rossz ember nem
lehet. A minden-
kin segíteni akaró
postára nagy

szükség volt a vérzivataros
háborús években. Nikolé-
nyi Gizella 1948-ban ment
nyugdíjba a szatymazi pos-
tától, és 1970-ben, 82 éves
korában hunyt el a Do-
ránszky tanyában. A fellel-
hetõ kevés képek egyikérõl
próbáljuk bemutatni. 

A hivatalhoz tartozó kéz-
besítõk közül Hajas
György, Fodor György
valamint Kitli és Fogas ne-
vû alkalmazottak neve jut
már csak hirtelen a régi
korosztály eszébe. 
A hivatal élére került ide-
iglenes helyettesítõ után,
Kürtösi István lett a pos-
tahivatal vezetésére hama-
rosan kinevezve. Csak né-
hány évig tevékenykedett
itt, de a két labdarúgó
gyermeke miatt sokáig em-
legették Szatymazon. Kür-
tösi Istvánt Kopasz Fe-
rencné váltotta fel, aki fér-
jével együtt látta el a pos-
tahivatalra háruló teendõ-
ket. A lassan elavult 1937-
ben épült postától a hivatal
1979-ben elköszönt és a
jelenleg még újnak számító
lakás nélküli központba
költözött.

Pálmay József
MEGHIVÓ

Szatymaz posta dolgozói és a Dél-alföldi
Postatörténeti Alapítvány

tisztelettel meghívják Önt és barátait a
szatymazi posta megnyitásának 

130. évfordulója alkalmából rendezendõ
megemlékezésre és kiállítás-megnyitóra.

A kiállítás a Magyar Posta 
és a magyar bélyegek története mellett

Kass János Kossuth-díjas grafikusmûvész 
bélyegeit és bélyegterveit mutatja be.

A tárlatot 
2011. szeptember 9-én (pénteken) 1700

órakor a szatymazi postánál
dr. Veres Éva

a Magyar Posta Zrt. Szegedi Területi
Igazgatóság igazgatóhelyettese és

dr. Kormányos László
Szatymaz polgármestere

nyitja meg.
A kiállítás megtekinthetõ 

szeptember 12-tõl 14-ig 8-16 óra között.
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Önkormányzati közlemények

Nagy örömmel tájékoztatom Önöket arról, hogy a két
település történetének legnagyobb beruházása elõtt nyílt
meg az út azzal, hogy június 21-én aláírtuk a telepü-
lésünket és Szatymazt érintõ szennyvíz-beruházás II. for-
dulós (a kivitelezési szakaszról szóló) támogatási szer-
zõdést. A kötelezõ közbeszerzési eljárás lefolytatása után
megkezdõdhetnek végre a munkálatok és ha minden
rendben zajlik, 2014 májusára el is készülhet ez az óriási
munka.
Nagy utat tettünk meg, míg idáig eljutottunk.
Sándorfalva már csaknem két évtizede próbálkozott a
város csatornahálózatának létrehozásával, mindeddig si-
kertelenül. A tudatos településfejlesztési program kere-
tében mostanra elértük, hogy ezúttal végre a bírálók által
is jelentõs mértékben támogatandónak ítélt projektterv
született.

A "Sándorfalva-Szatymaz települési agglomeráció 
szennyvíztisztításának és szennyvízcsatornázásának kié-
pítése" címû sikeres pályázat révén a 4.890.903.999 fo-
rint összköltségû beruházáshoz 4.014.935.085 forint
európai uniós támogatást nyertünk.
Valamennyiünk számára fontos lépés ez, hiszen nemcsak
a mintegy 13 ezer érintett magánszemély, de a két tele-
pülésen mûködõ közintézmények és vállalkozások szá-
mára is fontos kérdés a szennyvíz-elvezetés és -tisztítás
megoldása. Ugyancsak komoly jelentõséggel bír, hogy
egy tájvédelmi körzet közepén sikerül a legkorszerûbb
környezetvédelmi szempontok mentén gondoskodnunk
természeti kincseink védelmérõl. Nem mellékesen, a
most létrejövõ csatornahálózat segíteni fog a térséget, a
településeket folyamatosan sújtó belvíz-problémák eny-
hítésében is.
Mindez nem sikerülne az összefogás, az együttgondol-
kodás nélkül, melynek egyik szép eredménye a kezdet-
tõl fogva jól mûködõ Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-,
Csatorna Beruházó Társulat, mely a lakossági önerõ
összegyûjtésében végzi a munkát.
Örüljünk hát együtt és legyünk büszkék rá valameny-
nyien, hogy közös akarattal elértük mindezt!

Kakas Béla
polgármester

a Szennyvíz Beruházó Társulás elnöke

Kedves szatymazi lakosok!

MIT TEGYEK HA…?

2. rész.
Hogyan indul el a hagya-
téki eljárás?
Az önkormányzat hagyaté-
ki ügyintézõjének feladata
a leltár elkészítése, vagyis
az örökhagyó és vagyoná-
nak, illetve a feltételezett
örökösök adatainak be-
szerzésére és annak leltár-
ban való rögzítése.
Az eljárás a halott-vizsgá-
lati bizonyítvány hagyatéki
példányának önkormány-
zathoz érkezésével kezdõ-
dik.  
A halott-vizsgálati bizo-
nyítványt - a halotti anya-
könyvezést végzõ ügyin-
tézõ - hivatalból megküldi
az elhunyt állandó lakhelye
szerinti önkormányzat ha-
gyatéki ügyintézõjének. 
Az ügyintézõ a halott-vizs-
gálati bizonyítványon sze-
replõ, temetést intézõ hoz-
zátartozót a hagyatéki lel-
tár felvételére idézi.
Az idézésen szereplõ idõ-
pontban az elhunyt hozzá-
tartozójának - a hagyatéki
leltár felvétele céljából - az
önkormányzatnál meg kell
jelennie.
Az idézésben felsorolásra

kerülnek azok a dokumen-
tumok, amelyeket be kell
mutatnia a hagyatékban ér-
dekeltnek:
- halotti anyakönyvi kivo-
nat

- várható örökösök (az el-
hunyt vér szerinti leszár-
mazóinak) természetes
személyazonosító adatai
(születési családi és utó-
neve, családi és utóneve,
születési helye, anyja
születési neve és utóneve,

- az elhalt tulajdonát képe-
zõ ingatlan helyrajzi szá-
ma (öröklakás, családi
ház, nyaraló, szántó, ha-
szonbérbe kiadott föld-
terület stb.)

- takarékbetétkönyv, átuta-
lási betétszámla, értékpa-
pír számla, forint ill. de-
viza számla, részvény,
letét

- nyugdíjszelvény
- elmaradt munkabér ese-
tén munkáltatói igazolás

- gépjármû forgalmi enge-
dély

- életbiztosítási kötvénye (ha
nincs kedvezményezett)

- kárpótlásra vonatkozó
ügyirat ill. határozat

- vállalkozás (Bt, Kft.) ese-
tén cégbírósági kivonat, 

- temetéssel kapcsolatos
számlák (virág, sírkõ
bontása, temetésre ruhá-
zat, halotti tor számlái,
még elmaradt közüzemi
számlák, üzemanyag
vagy közlekedési költség) 

- egyéb igazolások az el-
hunyt esetleges tartozá-
sairól 

Ha a hagyaték tárgyát in-
gatlan vagyon képezi, az
ügyintézõ megkeresi az in-
gatlan fekvése szerinti Pol-
gármesteri Hivatalt, adó-
és értékbizonyítvány kiál-
lítása céljából.
Az ingatlanok adó- és ér-
tékbizonyítványának beér-
kezése után az értékeket
feltünteti a hagyatéki lel-
tárban  és  ezt követõen a
leltár felvételkor benyúj-
tott ingóságok eredetét iga-
zoló okiratokat, egyéb do-
kumentumokat, számlákat
mellékelve megküldi az el-
járó közjegyzõnek. 
Az eljáró közjegyzõt az u-
tolsó bejelentett állandó la-
kóhely és a haláleset hó-
napja határozza meg.

Illetékes közjegyzõk
Január-július
Galambos Gáborné dr.

6720 Szeged, Oroszlán u. 1.
Február-augusztus
Dr. Kopcsányi Katalin
6722 Szeged Török u. 9.
Március-szeptember
Dr. Matolayné Dr. Pálmai Erika
6722 Szeged, Kossuth L. sgt.
19. I/4.
Április-október
Dr. Teleki Ágnes
6720 Szeged, Tisza L.
krt. 47. II/6.
Május-november
Dr. Zsák Viktória
6720 Szeged, Deák Ferenc 2.
December-június
Dr. Domján Klára
Szeged, Wesselényi u. 1.
/Tisza-szálló/

Az öröklés rendje
A törvényes örökös elsõ-
sorban az örökhagyó gyer-
meke. Ha az örökhagyó-
nak leszármazója nincs,
akkor törvényes örökös a
házastárs. Leszármazók és
házastárs hiányában az ö-
rökhagyó szülei örököl-
nek. Szülõk és szülõi le-
származók hiányában az ö-
rökhagyó nagyszülei a tör-
vényes örökösök. Ha a
nagyszülõk sem élnek, ak-
kor az örökhagyó távolab-
bi felmenõi, de csak élõ
felmenõk jönnek számítás-
ba a törvényes öröklésnél.

Új rovatunk célja, hogy az önkormányzatnál intézen-
dõ, hétköznapi ügyekkel kapcsolatos, legtöbbször elõ-
forduló kérdéseire választ adjon.
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Ha távolabbi felmenõ és
más örökös sincs, a hagya-
ték az államra száll. 

További hasznos tudni-
valók:
Temetési segély
Temetési segélyt az kér-
het, aki szatymazi állandó
lakcímmel rendelkezik, a
temetési számla a nevére
szól, és a költségek vise-
lése a családja létfenn-
tartását veszélyezteti. 
Temetési segélyre jogosult
az, aki egyedülálló és jö-
vedelme a mindenkori
nyugdíjminimum három-
szorosát nem haladja meg
(85.500 Ft-ot), a családban
élõ esetében a nyugdíjmi-

nimum kétszeresét nem
haladja meg (57.000 Ft-ot)
és vagyonnal nem ren-
delkezik. 
Temetési segély kérelem-
hez be kell nyújtani az ere-
deti temetési számlákat, a
halotti anyakönyvi kivonat
másolatát, illetve a család
jövedelmét igazoló doku-
mentumokat. A megállapí-
tott segély összege a szám-
lára rávezetésre kerül,
majd az visszaadásra kerül
a kérelmezõ számára. 
A kérelmekrõl a Humán
Bizottság dönt. 

Köztemetés
Ha az elhunyt személy el-
temettetésére köteles hoz-

zátartozó nem lelhetõ fel,
vagy az eltemettetésre kö-
teles személy az eltemet-
tetésrõl nem gondoskodik,
vagy arról a vagyoni, jö-
vedelmi helyzete miatt
nem tud gondoskodni, ak-
kor a haláleset helye sze-
rint illetékes települési ön-
kormányzat, a halálesetrõl
való tudomásszerzést kö-
vetõ 30 napon belül, gon-
doskodik elhunyt személy
közköltségen történõ elte-
mettetésérõl. 
Mivel a legtöbb esetben
valamilyen egészségügyi
intézményben történik a
haláleset - pld. Szegeden,
Deszken - akkor a halále-
set helye szerinti önkor-
mányzattól kell kérni az

elhunyt közköltségen törté-
nõ eltemettetését. 
Ez esetben az elhunyt sze-
mély állandó lakóhelye
szerinti önkormányzat a
köztemetés költségét, a
köztemetésrõl gondoskodó
önkormányzat részére
megtéríti.
Az önkormányzat a közte-
metés költségeit hagyatéki
teherként a területileg ille-
tékes közjegyzõnél beje-
lenti, vagy hagyaték hiá-
nyában a temetésre köteles
személyt a köztemetés
költségeinek megtérítésére
kötelezi. 
Kérelemre a polgármester
engedélyezi a köztemetés
költségeinek részletekben
történõ visszafizetését.

1. A pályázaton részt vehetnek:
a. Önálló lakástulajdonnal, lakásbérleti joggal nem

rendelkezõ, keresõ tevékenységet folytató, 35 év
alatti fiatal házaspárok, élettársi kapcsolatban élõ
személyek, egyedülálló személyek, akik vál-
lalják, hogy:

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

- lakás-elõtakarékossági szerzõdést kötnek vala-
mely pénzintézetnél. 

b. Az önkormányzat, vagy intézményeinél alkal-
mazásban, vagy azokkal szerzõdéses jogviszony-
ban állók, akik önálló lakástulajdonnal nem ren-
delkeznek és vállalják bérleti jogviszonyuk ha-
tározott idõre, vagy munkaviszonyuk fennállá-
sáig történõ létrejöttét. 

2. A pályázatok során elõnyben részesülnek azok, 
akik:
a. 6 havi bérleti díj egy összegben történõ meg-

fizetését vállalják,
b. lakásbérleti szerzõdés meghatározott idõtartamá-

nak lejárta elõtt saját tulajdonú lakást szereznek,
vagy lakásproblémájukat 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 rendelkeznek a községben, vagy életvitel-
szerûen itt tartózkodnak,

e. minimum 6 hónap folyamatos munkaviszonyt
igazolnak,

f. építési telektulajdonnal rendelkeznek a község-
ben,

g. pénzintézeti igazolás önerõ meglétérõl,
h. gyermeket nevelnek,

3. Pályázni csak a Polgármesteri Hivatalban be-
szerezhetõ pályázati adatlap kitöltésével lehet.

4. A pályázat benyújtásának határideje: 2011.
augusztus 25.

5. A pályázat benyújtásának helye: Szatymaz 
Község Polgármesteri Hivatala (6763 Szaty-
maz, Kossuth u. 30.) - dr. Kormányos László 
polgármester. A polgármester gondoskodik a 
Polgármesteri Hivatal útján a pályázatok nyil-
vántartásba vételérõl.

6. A pályázat elbírálásának határideje:
2011. augusztus 30.
A pályázókat a pályáztatás eredményérõl a polgár-
mester írásban értesíti.
A nyertes pályázóval, a lakásbérleti szerzõdés meg-
kötése az értesítés kézhezvételétõl számított 15 na-
pon belül történik meg.
Amennyiben a szerzõdéskötésre a pályázó hibájából
nem került sor, a bérlõkijelölés hatályát veszti.

Szatymaz Község Képviselõ-testülete pályázatot hirdet az alábbi, tulajdonában levõ önkormányzati költ-
ségelvû bérlakásra.

Lakás címe Alapterület m2 Szobák száma Komfortfokozat Bérleti díj (Ft/hó)
Ady E. u. 34/G. 58,85 2,5 Összkomfort 24 717

Pályázati felhívás

DANKÓ PISTA MÛVELÕDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Jajongott néhány fiatal a
falunap elõtt, hogy milyen
program ez…hadd jajong-
janak, ha rajtuk múlna e-
gész nap és egész éjjel
rock meg punkbandák dü-
höngenének a színpadon.

Nekem meg a falunapról
õsrégi "fesztiválok" jutot-
tak eszembe, a színpadon
nappal a helyi néptánccso-
porttal, este félrészeg ven-
dég mulatós-zenekarral, az
egész napos pörköltfõzés-

sel, a reggeli pálinkázás-
sal, az estére csodálatos
módon berúgott férjeikkel
összeveszõ asszonyokkal,
és naplemente utáni szép
nagy pofonokkal.
Itt Szatymazon évek óta
nem voltam falunapon, s
bár gondoltam, hogy a
fenti szörnyûséghez képest

változott a helyzet, mégis
igen kellemesen csalód-
tam. Emberes volt - ami
azt jelenti, hogy teljesítette
feladatát, a község lakói
olyan helyen találkozhattak
egymással, ahol mindenki
jól érezte, érezhette magát.
Nem volt üresjárat, célta-
lan lézengésben kocsma

SZATYMAZI FALUNAP
"Végre nem pogácsa, hanem barack…!"
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felé tekingetés, mindig tör-
tént valami, vagy ha nem,
akkor volt látnivaló. A
nagy hõségben jó helyen
voltak a barack- és zöld-
ségárusok, akik folyama-
tosan árultak. Meglepõen
sokan voltak itt Szegedrõl
és más falvakból. A tor-
nateremben sem volt rossz
az idõjárás, szép volt a
díszlet, fõleg az eredeti öt-
let élõ barackfával, nagyon
sokat dolgoztak rajta a
lányok, asszonyok. Itt, a
bejárat mellett, nem két-
százötven forint volt egy
deci bor, amit a közeli

nagyvárosban minden ren-
dezvényen szidhatunk, ha-
nem a hivatal alkalmazot-
tai kínálták kóstolóként,
barack, szilva és egyéb fi-
nomságok társaságában. 
Jó megoldás volt, hogy a
mûanyag árusok elkülönült
helyen voltak, az ebédlõ
oldalánál, így szemnek
kellemes kép fogadta az
Ady Endre utca felõl ér-
kezõket. Ebbõl a kényszer
helyszínbõl - a "mûvház"
felújítása miatt - a legtöbb
lett kihozva.
A hõség ellenére a nap-

közbeni programokat is
sokan nézték, este volt tán-
cika is, és az étel meleg,
az ital hideg volt - a pá-
linkásnál folyamatosan
biztató sorok álltak. Wolf
Kati és Csepregi Éva meg-
töltötte a teret. Magam ré-
szérõl zeneileg egyikért
sem rajongok, de lelkese-
désükért, lazaságukért és
hogy komolyan vették a
szatymazi fellépést, elis-
merésem. Örömmel említ-
hetem még azt is, hogy
Csepregi Éva, akit valami-
kor még tízezer fiatal várt
a tokyoi repülõtéren, még

mindig szép, sõt igen csi-
nos is. Nem sok idõt töl-
tött a nagyon fontos sze-
mélyiségeknek kijáró tan-
teremben sminkeléssel -
bizony én õt választanám!
(Ó, Wolfkatirajongók, bo-
csánat!). Na de hát lehetõ-
ségeim kimerültek abban,
hogy mi vittük be neki a
hideg üdítõt és a szépen
felszelt õszibarackot, mi-
nek láttán õszintén felde-
rült s így szólt: végre már
valahol nem pogácsát hoz-
nak! 

Görgényi Gábor

Köszönet a XIX. Õszibarack Fesztivál és Falunapon való munkáért, támogatásért
Barna Károly, Badényi József, Fekete Pál, Somogyi György, Gyömbér László, Burkus Andrásné Gyöngyike,
Komáromi Ágnes, Bózsó Sándorné, Csordás Erzsébet, Horváth Istvánné, Horváth László, Lengyel Istvánné, Rácz
László, Rácz István, Zacsok János, Rózsa Zoltán, Csányi András, Gyuris Zsuzsanna és virágkötõ csapata,
Kakusziné Marika, SZAFT, Szatymazi Nyugdíjas Egyesület, Szatymazi Nõegylet, Szilánk Zrt, Távõr Monitoring,
Iskolai dolgozók, konyhások, Csipet Csapat Nagycsaládos Egyesület, Paragi Istvánné, Szatymazi Polgárõr
Egyesület, Közmûvelõdési Egyesület, Barackvirág Népdalkör, Teleház dolgozói, Sándorfalvi Rendõrõrs, a környék
lakóinak.

Dankó Pista emlékére
Született 1858. június 13-
án (A Leszter József nó-
táskönyve szerint) Szaty-
mazon. A keresztelése
Szegeden történt és ott lett
anyakönyvezve. Meghalt:
1903. március 29-én Bu-
dapesten.
Muzsikus családból szár-
mazott. Atyja korai halála
után, Erdei Nóci híres
prímásnál tanult hegedülni
több-kevesebb sikerrel. A
szegény muzsikus család-
ban mind nyomasztóbbá
vált a mérhetetlen sze-
génység. Ez arra késztette
a serdülõ cigánygyereket,
hogy vályogvetéssel keres-
se meg a kenyerét.
Közben pajtásaiból zene-
kart verbuvált és a nehéz
fizikai munka után, a kör-
nyékbeli tanyákon muzsi-
káltak. Ebbõl annyi pén-
zük gyûlt össze, hogy fel-
hagytak a nehéz fizikai
munkával. 
Ettõl kezdve a szegedi ta-
nyavilágban nem múlt el
szüret, vagy disznótoros
vacsora a részvételük nél-
kül. Így kerültek Joó Fe-
renc festõmûvész szatyma-
zi szõlõjébe és az akkor 17
év körüli prímás növendék
beleszeretett a házigazda
14 éves Ilonka nevû lányá-
ba. 
Érzelmeit a kislány is vi-
szonozta, de szigorú apja
hallani sem akart a fiatalok
házasságáról. Ehhez a
döntéshez évek múlva is
ragaszkodott görcsösen.

Dankó Pista egy éjszaka
megszöktette kedvesét, és
1878. augusztus 20-án a
kisteleki templomban meg-
tartották az esküvõt. 
Az ifjú pár anyagi helyzete
egyre kilátástalanabbá
vált. A döntõ fordulat
1881-ben következett be é-
letében. Az év januárjában
került Szegedre a fiatal
pesti újságíró Pósa Lajos a
Szegedi Napló szerkesztõ-
ségébe. Néhány hónappal
késõbb megjelentek az új-
ságban elsõ versei, ezek
többnyire két versszakos
versek, melyek Dankó Pis-
tára is hatással voltak.
Egyikre-másikra addig is-
meretlen, sosem hallott
melódiákat pengetett ki a
hegedûjén. Így született
meg 1883. szeptember 4-
én egyik csárdása, melyet
rövid idõ alatt az egész
környék cigányai muzsi-
káltak. "Nem jó mindig
minden este a fonóba el-
járni."
Ezt a dalt aztán még több
száz nóta és csárdás, an-
dalgó és színmûvekhez írt
zenéje követte. Szinte fel-
sorolni is sok lenne. Sok
híres ember, író és más
verseket költõ híresség írott
szövegeire szerzett zenét. 
A végzet, mely egyik ke-
zével megtermékenyítette
életét és majdnem 500 nó-
ta alakjában pazarul szórta
szét a bús és víg dalokat -
másik kezével elvette tõle
az egészsége jó részét.
Édesapjától örökölt tüdõ-

baja elhatalmasodott testé-
ben és 1903. március 29-
én meghalt. 
Temetésén Pósa Lajos
mondta a gyászbeszédet: 
"Olyan voltál, mint a ma-
dár. Istennek sugallatára
daloltál. Igaz magyar költõ

voltál. A magyar dalkölté-
szet arany fonalát tovább
szõtted, s varázsoltál belõ-
le egy egész birodalmat, a-
melynek te lettél aranypa-
lástos fejedelme, te sze-
gény kopott cigány fiú."

Gera Ferenc
nyugdíjas tanár 

Szatymazi Teleház
2011. augusztus 01-tõl az alábbiak szerint tart nyitva

Hétfõ: 900 - 1900

Kedd: 900 - 1900

Szerda: 900 - 1900

Csütörtök: 900 - 1900

Péntek: 900 - 1900

Szombat: 1000 - 1530

Vasárnap: ZÁRVA

Elérhetõségeink:
6763 Szatymaz, II. körzet 115. ID:6684

Telefon/Fax:62/283-115
szatymaz@telehaz.hu

http://thszatymaz.uw.hu
http://www.fehertoialapitvany.hu
eTanácsadó: Lengyel Istvánné dr.

Telefon: 20/804-45-18
eMagyarország Centrum: www.emagyarorszag.hu

Kedves Olvasóim!
A könyvtár augusztus 23-tól 31-ig

- szabadság miatt- 

zárva tart.
Megértésüket köszönöm:
Feketéné Bárkányi Ilona
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NYUGDÍJAS EGYESÜLET KÖZLEMÉNYEI

KATOLIKUS  EGYHÁZ  HÍREI

Óvodai hírek

Az idei hittanos tábor
2011. július 25-tõl 29-ig
került megrendezésre. Na-
gyon örültünk, mert ebben
az évben az eddigieknél
több hittanos jelentkezett.
22 gyermek vett részt a tá-
bor programjain: Bakos
Brigitta, Bárkányi Nor-
bert, Budai Réka, Csenki
Adél, Gémes Kitti, Gémes
Réka, Hrivnák Dusán,
Hrivnák Letícia, Kálmán
Anna Zsófia, Kiss Laura,
Kiss Dorina, Kiss Nóra,
Kónya Éva, Kormányos
Ádám, Kormányos Gergõ,
Kormányos Patrik, Maksa
Kamilla, Molnár Bálint,
Molnár Éva, Szanka Ákos,
Tóth-Molnár Gellért és
Tóth-Molnár Réka. A gye-
rekek minden nap várako-
zó örömmel és remények-
kel érkeztek a plébániára.
Színes és változatos prog-
ramokkal vártuk Gábor-
Kneip Ritával, kántorunk-
kal együtt a táborozókat.
Célunk az volt, hogy lelki
élményekkel gazdagodva,
egyúttal sok szép emlékkel
térjenek haza a gyerekek
nap, mint nap.
Jézus Krisztus keresztútja
volt a tábor témája, ame-
lyet igyekeztünk széleskö-
rûen, a gyerekek nyelvére
lefordítva bemutatni. Min-
den napot imával és ének-
kel nyitottunk és zártunk.
Megfogalmaztuk kérésein-
ket, majd a nap végén há-
lát adtunk Istennek. Szá-
mos feladaton keresztül és

lelki utakon elmélyítettük
Jézussal való kapcsola-
tunkat. A sok-sok beszél-
getés és játék alkalmat
adott arra, hogy egymást
és önmagunkat is minél
teljesebben megismerhes-
sük a héten.
Hétfõ délelõtt olyan játé-
kok, feladatok kerültek
sorra, amelyek nagyon jó
lehetõséget adtak egymás
megismerésére, a hangulat
oldására és a jókedv meg-
teremtésére. Délután már a
heti témánkkal, Jézus ke-
resztútjával foglalkoztunk
bevezetésként.
Kedden a gyerekek megte-
kintették orgonánk belse-
jét, a különbözõ méretû sí-
pokat, pedálokat és meg-
csodálták a hangszer hang-
ját. Majd közösen olyan
énekeket tanultunk meg,
amelyben Jézus Krisztus
keresztje szerepel. A hit-
tanterembe visszaérve kör-
ben leültünk. Sok fajta ke-
resztet, feszületet hoztak a
gyerekek, amelyeket betet-
tünk a kör közepére. Min-
denki választhatott szaba-
don egy neki tetszõ keresz-
tet. Majd meghallgattuk
egymást, hogy miért vá-
lasztotta, mi tetszett meg
neki rajta és mit szeretne
megköszönni Istennek. A
gyerekek csendben hallgat-
ták egymást. Nagyon oda-
figyeltek egymásra. 
Szerda délelõtt kézmûves
foglalkozást tartottunk.
Sok mindent alkottak a

gyerekek: Veronika ken-
dõjét festették, keresztet
hímeztek könyvjelzõnek,
mozaikragasztással keresz-
tet készítettek képeslap-
nak, keresztet hajtogattak
és köveket festettek. Az
alkotás örömét tapasztalták
meg. Délután kincskeresõ
túránkon elgyalogoltunk a
szatymazi feszületekhez.
Eközben gyönyörû zsoltár-
részleteket tanultak meg és
rejtvényeket fejtettek meg
a gyerekek.
Csütörtökön Zsombóra, a
Kisboldogasszony temp-
lomhoz zarándokoltunk.
Útközben megálltunk a
Lápas-tavi haranglábnál és
meghallgattuk a misézõ-
hely történetét. Zsombóra
érve a templomban megte-
kintettük a keresztút állo-
másait és megcsodáltuk az
újonnan épült orgona
hangját. Ebéd után újra
találkoztunk a zsombói hit-
tanosokkal. A tavaly kötött
ismeretségek most felele-
venedtek. A sportpályán
közösen játszottunk métát,
amely nagyon izgalmasra
sikeredett. A nap végére
jól elfáradt mindenki.
Pénteken faágakból nagy
kereszteket készítettek a
hittanosok, amelyet bevon-
tak papírral és lefestettek
barnára. Ezután akadály-
verseny következett, a-
mely összefoglalta a régi
és a héten újonnan szerzett
ismereteiket is. A csapa-
toknak kilenc állomáson
kellett túljutni. Az ügyes-
ségi feladatok mellett kü-
lönbözõ rejtvényeket, fela-
datlapokat is kaptak. Ebéd
után egy lelki utat jártak
be a gyerekek. A temp-

lomkertben voltak az állo-
mások és a templom volt a
végcél. Egy elgondolkod-
tató történet kapcsán saját
életükre, érzéseikre és cse-
lekedeteikre reflektálhat-
tak. A legvégén pedig csak
a gyertyákkal megvilágí-
tott feszület elõtt adtak
hálát Istennek a templom-
ban. Ezután a gyerekek
egy plakáton foglalták ösz-
sze mi volt jó a táborban,
mit szeretnének megkö-
szönni Istennek. A gye-
rekek megköszönték a
szép hetet, a sok játékot és
a jókedvet, hogy elzarán-
dokoltunk Zsombóra és ott
megismerkedtünk a zsom-
bói hittanosokkal. Megkö-
szönték, hogy jobban meg-
ismerhették egymást, ezál-
tal több ismeretségre is
szert tettek.
Táborunkat Deli András a-
tya zárta szentmisével pén-
teken, amelyet szeretnénk
a gyerekek nevében is
megköszönni. Ezután a
szülõkkel, nagyszülõkkel
és testvérekkel közösen át-
mentünk a plébánián tar-
tott agapéra. Hálásan kö-
szönjük a szülõk által ho-
zott sok-sok finomságot. A
szülõk megnézték és meg-
dicsérték a gyerekek által
készített alkotásokat. Min-
denki jóllakottan térhetett
haza. 
Köszönetemet szeretném
kifejezni a tábor társszer-
vezõinek: Gábor-Kneip Ri-
tának és Gábor Tamásnak.
Továbbá az egész heti
segítséget hálásan köszön-
jük Tóth-Molnár Annának.

Dr. Kónyáné Dinnyés
Kamilla Judit

Napraforgó Tábor
"Legnemesebb minden fák közt, hû keresztfa áldva

áldalak. Erdõ egy sem termett ilyet, ily gyümölccsel
gazdagot, édes fa, mely édes szeggel, édes terhet hor-

dozol."

CSIPETNYI HIREK A CSIPET CSAPAT NAGYCSALÁDOS EGYESÜLETTÕL!
Elsõ nyilvános "megjelenésünk " eredményeként sok játékos, vidám gyermekarcot láthatunk falunapi, játékkuckónk-
ban. Bízunk benne, hogy a szülõknek is elnyerte tetszését e hely, ahol gyermekeink jót játszhattak! Az egyesület
továbbra is várja azon családok jelentkezését, akik csatlakoznának hozzánk! Találkozásaink a játék, kikapcsolódás
jegyében telnek, ahol apa, anya együtt játszik, együtt nevet a család! 
Jelentkezni lehet Tóthné Zsófinál (TF 06/20/9344730). Kuckónk "építéséhez" köszönjük a támogatást Feketéné Bár-
kányi Icinek, Fuisz Évának, Igazné Marika Védõnõnek, Magyar Erika, Marótiné Balogh Zitának, a zsombói Szil-
vánia Pizzériának és a mûvelõdési ház dolgozóinak! Várunk mindenkit, találkozunk a szeptemberi repülõnapon!

Kedves tagtársaim!
Augusztus 26-án pénteken, a mórahalmi Erzsébet Gyógyfürdõben Nyugdíjasfesztivál lesz.
Jelentkezni lehet augusztus 20-ig nálam, vagy Kakuszi Marikánál, részvételi díj 1300 Ft.
Megfelelõ számú jelentkezõ esetében szeptemberben kirándulást szervezünk a Parlamentbe.

Kérlek benneteket, részvételi szándékotokat jelezzétek felém.
Rácz István elnök
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SPORT
KOPASZ BENCE
VILÁGKUPA
BRONZÉRMES
Június hónapban Gyõr
városa adott otthont a 14-
15 éves judosok legna-
gyobb nemzetközi sereg-
szemléjének, az immár ne-
gyedik alkalommal meg-
rendezésre került Serdülõ
Világkupának. Egyesüle-
tünk versenyzõi közül ket-
ten vívták ki az indulási
jogot és mindketten nagy-
szerûen szerepeltek. A
rangos viadalon Kopasz
Bence a 60 kg-os súlycso-
portban a dobogó harma-
dik fokára állhatott, míg
Gábor Ádám az ötvenöt
kilósok között a bronz-
mérkõzést elveszítve az
ötödik helyen végzett.  
Ugyancsak ebben a hónap-
ban az ausztriai Grazban
szerepelt Gábor Ádám egy
nagyszabású nemzetközi
versenyen, ahol bronzér-
met szerzett. 
Július 16-17-én Pakson ke-
rült megrendezésre a juni-
or korosztály Atom Kupa
elnevezésû Európa Kupa
versenye, ahol 25 ország
közel ötszáz versenyzõje
lépett tatamira. A lányok
48 kg-os súlycsoportjában
Kónya Viktória remek ver-

senyzéssel a 7. helyen vég-
zett.  
Már az õszi versenyekre
való felkészülés jegyében
8 napos edzõtábort tartot-
tak a Szatymazi SE csel-
gáncsozói ceglédi, szegedi
és veszprémi vendégspor-
tolók részvételével a helyi
adottságokat kihasználva.
A reggeli futó és erõsítõ
edzést délelõtt és délután is
egy-egy szõnyegedzés kö-
vette. A napi három edzés
fárasztó monotóniáját
strandolással, focival és
filmnézéssel tették egy ki-
csit könnyebbé az edzések
közötti szünetekben. Az
elvégzett rengeteg munka
eredménye remélhetõleg
már a szeptemberi verse-
nyeken meg fog mutat-
kozni. 

Edzõ: Kovács Szabolcs
FOTÓ HÁTUL

Ritmikus Gimnasztika
Idén június 11-12-én, Pé-
csett rendezték meg a
Ritmikus Gimnasztika Di-
ákolimpia Országos Dön-
tõjét, ahová 15 település
28 iskolájának csapatai
jutottak be. Az SZKTT
Közoktatási Intézménye
Szatymazi Iskola idén is
mind a négy korosztályban

indított csapatot.   
A B/4 korosztályban a ta-
valyi évhez hasonlóan, is-
mét a szatymazi lányok
nyertek. Így Kondász And-
rea, Kõhegyi Ágnes, Szá-
na Szabina, Kósa Kitti,
Kelsch Anna, Kreineeker
Bernadett, Bárkányi Flóra
már többszörösen is büsz-
kélkedhetnek a "Magyar
Köztársaság Diákolimpiai
Bajnoka" címmel. Gera
Henrietta, Csányi Orsolya,
Csúri Lilána, Farkas Fanni
és Szokai Nikoletta B/1
korosztályban, a Toldi Bri-
gitta, Kõhegyi Réka, Kiss
Dea, Prágai Bíborka és
Nyeste Borbála összeállí-
tású csapat pedig B/2 kor-
osztályban nyert ezüstér-
met.
B/3 korosztályban induló
csapatunk Papp Gréta,
Tóth-Molnár Réka,  Szabó
Rita, Pataki Alexandra,
Kiss Nóra pedig a 3. he-
lyen zárták a versenyt. 
Csongrád megyét 4 kor-
osztályban 6 iskolából 11
csapat képviselte, akik a
megszerezhetõ 12 érem
több mint a felét, 2 arany,
3 ezüst- és 2 bronzérmet
nyertek meg. Az érmes he-
lyezést elért csapatok ed-
zõje Gáborné Madácsi
Ildikó.

Eredmények:
B/1 korcsoport (13 csapat):
1. 1.sz. Etalonsport Ált.

Isk.- Budapest
2.SZKTT Közoktatási

Intézménye Szatymazi
Iskola és 
Szent Mór Kat. Ált.
Isk.-Pécs

B/2 korcsoport (16 csapat):
1.Pollack M. Ált. Isk.-

Kazincbarcika
2.SZKTT Közoktatási

Intézménye Szatymazi
Iskola

3.Kós Károly Ált. Isk. és
AMI- Zsombó

B/3 korcsoport (11 csapat):
1.SZTE Juhász Gyula

Gyak. Ált. Isk.- Szeged
2.Kós Károly Ált.  Isk. és

AMI -Zsombó
3.SZKTT  Közoktatási

Intézménye Szatymazi
Iskola

B/4 korcsoport (7csapat):
1.SZKTT Közoktatási

Intézménye Szatymazi
Iskola

2.II. Rákóczi Ferenc Ált.
Isk. - Paks

3.Deák Ferenc Ált. Isk. -
Pécs

FOTÓK HÁTUL

Redõnyök
reluxák, szunyoghálók, harmonikaajtók.

Hagyományos és új tipusú redõnyök 
szerelése, javítása.

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

Költõ József 
06-70/503-97-09

Pillangó Szalon
Kéz- és lábápolás, mûköröm

építés, hennafestés
Káló Ibojka

Idõpont egyeztetés: 
06-20-462-1233

Szatymaz, Dózsa Gy. u. 49.
Szolgáltatóház

Üvegezés
Szilágyi László

Szatymaz, 
Dózsa Gy. u. 13.

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

Németh Melinda Gyógymasszõr

MASSZÁZS SZATYMAZON!
Izomlazító masszázs, nyak, hát,
gerinctáji panaszok kezelése.

Fogyasztó, méregtelenítõ
nyirokmasszázs.

Bejelentkezés telefonon:
20/33-14-072

Nõi-férfi, gyermek fodrászat
HOSSZABBÍTOTT 
NYITVA TARTÁS

H-P-ig 7 -1630-ig; Szo. 7 - 12 ig
06-30-255-55-93

Kasza Ibolya
Szatymaz Petõfi u.3

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

Különleges választék, egyedi darabok, övek,
táskák, lakberendezési apróságok.

-KULTURKA-
ARANY JÁNOS UTCA 11

Nyitva: minden nap délután 3-tól Szo., vas. egész nap.
Szeretettel várom a "turi mániásokat" Kormosné Marika.

KÚTFÚRÁS
Megbízható, gyors, pontos!

Kormos Imre
Szatymaz, Arany J. u. 11.

Tel.:
06/20/9477-140

KONDÁSZ KÁLMÁN
SZOBAFESTÕ

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

Vállalok:
Lakásfelújítást, szobafestést, mázolást, tapétázást,
hõszigetelést, burkolást, szeletelt tégla ragasztást,

tetõjavítást, kõmûves átalakítást, fürdõkád
zománcozást, egyéb munkákat.

Egyedi kályhacsempék gyártása:
-hagyományos kézi készítésû preciz öntött csempék

-gazdag színválaszték, egyedi mázak készítése
-cserépkemence, cserépkandalló, cserépkályha építése

-épület és díszkerámia, falikutak, szökõkutak ter-
vezése és készítése

-szinte minden ami kerámia
MEGRENDELHETÕ itt:

KONCSIK ANDOR, 06-20-926-18-91
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Orvosok rendelése:
Dr. Lengyel Dezsõ
(telefon: 283-130) 
Hétköznap: 800- 1100.
Szatymaz, Kossuth u. 6.
Egészségház: 
Szatymaz, Ady E. u. 32
Dr. Lengyel Andrea
(telefon: 283-101/13) 
Hétköznap: 800-1100. 
Csak rendelési idõben
hívható mobil telefon: 
06-20-214-15-45
Gyermekorvos rendelése:
Dr. Szilágyi Katalin
(tel. rendelési idõ alatt: 
283-101/14) 
H, K, Cs, P: 800-1100,
Szerda:800-1000. 
Mobil: 06-20/941-07-24. 

Védõnõk fogadóideje:
Igazné Herkó Mária
tel: 283-101/15 
hétköznap 830-930

Csecsemõ- és gyermek
tanácsadás:
Szerdánként: 1200-1400.
Terhes tanácsadás:
Csütörtökönként: 1200-1400.
Fogorvosi rendelés:
Dr. Bandl Erzsébet (tel.:
283-101/12) 
Hétfõ, szerda: 1400-1900,
kedd (Iskola fogászat)
csütörtök: 830-1400, 
péntek: 830-1230

Gyógyszertár:
tel.: 283-110 
Hétköznap: 730-1530

Általános iskola
Szatmaz, Petõfi S. u. 6.
tel:283-149

Állatorvosi rendelés:
Dr. Martinek Vilmos 
(tel.: 06-30-9451-386)
Szatymaz, Rákóczi u. 50. 
Hétköznap: 800- 900, 
Állatorvosi ügyelet:
Augusztus
6.-7. Dr. Sikter András
36-20-936-4208
13.-14. Dr. Huszár Péter
36-30- 487-4030
20.-21. Dr. Kunstár Pál
36-30-488-0267
27.-28. Dr. Szigeti Gábor
06-30-2974-435
Szeptember
3.-4. Dr. Huszár Péter
36-30- 487-4030
10.-11. Dr. Martinek vilmos
06-30-9451-386

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

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

06-20/209-5307
Csóti József:

06-20-209-5302

Polgárõrség:
Telefonszáma: 

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

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

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

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

tel.: 06-30-5000-532
Csányi András:

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

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

Kedd: 1300-1600

Szerda: 1300-1600

Csütörtök: 900-1300

Péntek: szünnap
Ügyeleti idõ  kedd: 1600-1800

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

Kedd: 900-1300

Szerda: 900-1300

Csütörtök: 1200-1600

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

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

Szombat 1000-1530

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

Felelõs kiadó: Dankó Pista Mûvelõdés Ház és Könyvtár. Fõszerkesztõ: Bérczi Tamás. Szerkesztõbizottság tagjai: Barna
Károlyné, Kasza Ágnes, Pálmai József. A szerkesztõség címe: Dankó Pista Mûvelõdési Ház és Könyvtár Szatymaz, Dózsa
György utca 42. E-mail:milapunk@szatymaz.hu  Következõ lapzárta: szeptember 1.
Nyomdai elõkészítés: RRD Kereskedelmi és Marketing Vállalkozás. Nyomtatás: Tiszapress nyomda

SÜRGÕSSÉGI ORVOSI ÜGYELET
FELNÕTT:

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

Elérhetõségi telefonszám/lakásra hívás: 104-es ingyenes
telefonszámon
Rendelõ helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. szám alatti
felnõtt ügyeleti rendelõben /bejárat a Szilágyi utca felõl/.

GYERMEK:
Hétköznap: 1100-1600 helyi gyermekorvos közremûködésével
sürgõsségi ügyelet a 06-30/905-3546-os telefonszámon 
1600-730 mentõállomáson.
Szombaton, vasárnap, valamint munkaszüneti napokon: 
0730-0730

Elérhetõségi telefonszám /lakásra hívás: 104 ingyenes telefon-
számon
Rendelõ helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. szám alat-
ti felnõtt ügyeleti rendelõben /bejárat a Szilágyi utca felõl/.

Búcsúzunk tõlük

Gyuris Mihályné 
(Dózsa Gy. u. 66.)

Fülöp István 
(I. körzet 1558.)

Kiss Mihály 
(I. körzet 1473

Közérdekû információk

Víz, központifûtés,
klíma szerelés

- Családi házak épületgépészeti
kivitelezése 

- Meglévõ rendszerek javítása,
átalakítása 

- Lakás klímák telepítése,
beüzemelése, beszerzése 
- Hidroforos vízellátás

kialakítása 
Gyors, pontos munka,

anyagbeszerzés 
Szûcs Attila Szatymaz 

06-30/263-90-30 

FÖLDMÉRÉS!
Megosztások, telekhatár kitûzések,

épületfeltüntetés,
szolgalmi jog bejegyzés, mûvelési

ág változás.
Elérhetõségünk:
személyesen: Szeged, Pál u. 8/a 

(egyeztetett idõpontban!)
tel.: 06-30-218-8953 
fax: 62-424-404
weboldal: www.infogeobt.hu
e-mail: infogeo@vnet.hu
levélcím: INFOGEO Földmérõ Iroda,

6724 Szeged, Pál u. 8/a



2011/08. a Mi Lapunk 11



A szerkesztõség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött írásokat rövidítve, illetve szerkesztve közölje. 
Az újság az olvasók fóruma, a közölt levelek, cikkek tartalmával a szerkesztõség nem feltétlenül ért egyet.

Kedves szülõk!
Amennyiben szeretnék, hogy

újszülöttjük fotója megjelenjen
a "Mi Lapunkban"

Kérjük az adatokat küldjék el
e-mailben a 

milapunk@szatymaz.hu címre, 
vagy személyesen hozzák el a

szerkesztõségbe.

Gólyahír-Babaköszöntõ
Kívánunk az újonnan érkezett, cseppnyi szatymazi polgárainknak hosszú, boldog életet!!!

Kenéz Ferencz Antal. 2011.06.01, 4300gr
Szülei: Sipos Mónika és Kenéz Ferencz

Ökrös Balázs 2011.07.01.
Szülei:Barna Erika és Ökrös Balázs

Kopasz Bence /jobbról/  a Világkupa dobogón

A Napraforgó tábor résztvevõi

Képaláírás Képaláírás

Képaláírás


