
a Mi Lapunk
SZATYMAZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA             2012. február XV. évf. 2. szám

A tartalomból:
1.o.: Helytörténet

4.o.: Önkormányzati

közlemények

6.o.: Mit tegyek ha?

8.o.: Egyházi kalendárium

9.o.: Katolikus egyház hírei

9.o.: EgyszervoltÚj bejáró nyílt a bölcsődéhez

Jön a tavasz, megy a tél,
barna medve üldögél:

-Kibújás, vagy bebújás?
Ez a gondom óriás!

Ha kibújok, vacogok,
ha bebújok, hortyogok:
ha kibújok, jót eszem,
ha bebújok, éhezem.

Barlangból kinézzek-e?
fák közt szétfürkésszek-e?

lesz-e málna, odú-méz?
ez a kérdés de nehéz!

Weöres Sándor

Januári napsütés

Akik örülnek a hónak Indul a farsang

Megjött a tél
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Helytörténet

Amikor az első személy-
szállító gőzös, 1854 márci-
usának az elején, a megé-
pített új vasúti pályán, át-
húzta a szerelvényét a mai
Szatymazon, a korábbi
rendszeres postakocsijárat-
nak a sorsa meg lett pe-
csételve. Pedig akkor már
itt is jó harminc éven át,
mint az egész Európát be-
hálózó váltott lovakkal futó
gyorskocsijárat része, nagy
megelégedéssel vitte az u-
tasokat. A vonat gyorsasá-
gával és pontosságával még
a gyorskocsijárat sem vetél-
kedhetett. Az olcsóbb,
gyorsabb és kényelmesebb
vonatozás és teherszállítás
mellett hallatlan előnye volt
az is, hogy menetrend sze-
rint haladt. A postakocsijá-
ratnál csak az indulásnak
volt pontos ideje, az érke-
zés úgy volt megadva, hogy
este, délbe, vagy reggel ér-
kezhet majd meg. A posta
rövid úton elvesztette a jól
jövedelmező utas- és cso-
magforgalmát, maradt a le-
vél és a kisebb küldemé-
nyek szállítása. Csak ké-
sőbb jelent meg feladatai
között, - mintegy kárpótlá-
sul-, a távíró-, a telefon- és
a pénz kezelése.
Csaknem azonnal megszünt
a hosszabb fuvarba járó
lovaskocsik és ökrösszeke-
rek munkája is. Pedig még
Vedres István írja, hogy o-
lyan sok volt a szállítandó
áru Szegedről - Pestnek,
/Szatymazon keresztül/,
hogy más megyéből is to-
borozni kellett hozzá a ko-
csikat. Most talán arról ne
is beszéljünk, hogy az álla-
tok vontatta egész évi áru-
mennyiséget, néhány teher-
vonat egyszerre elvitte. A
lovaskocsiknak csak a rö-
videbb és a vonat nem járta
utak maradtak, valamint a
vasúti állomásra érkező,
vagy odáig az induló, sze-
mély- és teher szállítás.
A megindult vasúti forga-

lom nem kedvezett a tiszai
hajózásnak sem. Hiába volt
a vízi közlekedés olcsóbb,
hiába volt nagy tömeget
mozgató, de a vasúthoz ké-
pest hihetetlen lassú. Hete-
ket vett igénybe /olykor
közben egy-egy hónapot
is,/ mire a megrakott u-
szályt a parton haladó lovak
Titeltől – Komáromig fel-
húzták. Talán a lassúbb ki-
múlását a gőzösöknek, il-
letve a motorizáció megje-
lenésének köszönhette.
A vasút tündöklő diadalútja
sem tartott örökké. Jó száz
év elmúltával már naponta
meg kellett és kell birkóz-
nia a közúti forgalom gyors
növekedésével. Ma, az egy-
re javuló és bővülő úthá-
lózat, a személyautók és te-
heratók tömeges megjele-
nése, csaknem behozhatat-
lan hátrányba sodorta mű-
ködését. Ami miatt időn-
ként állami támogatásra is
szorul. A vasútnál dolgozók
létszáma az idők folyamán
és a feladatok csökkenésé-
vel mindig zsugorodott,
Nem volt ez mindíg így, az
1942-es évben még 160 e-
zer, 850 embert foglalkoz-
tatott, ma ennek már csak a
töredékét, azt is nehezen
tartja el. 
Sok szatymazi is szolgált
abban a régi időkben a va-
sútnál. Sok idehelyezett al-
kalmazott itt telepedett le.
Azért van az, hogy alig van
itt is olyan család, amely-
nek felmenői között, vagy a
rokonságában ne akadna
vasutas. A vasúti szolgálat
nem túl magas, de biztos
fizetést nyújtott. Saját be-
tegsegélyezésük, kórházuk
volt. Külön önálló nyugdíj-
intézetük, üdülőik, utazási
kedvezményük /a család-
nak is/, tüzelőutalványuk,
egyenruhájuk, kultúrházuk,
iskolájuk volt. 
A vasútnál munkába állók,
biztonsági okokból, hosszú
tanfolyamokon keresztül,

mindíg erős kiképzést kap-
tak. Itt a kis tévedésnek is
súlyos következményei le-
hettek.
Amikor a síneket lerakták
és rajta megindult a forga-
lom, 2-3 kilóméterenként
pályaőröket alkalmaztak.
Akkor még a hivatalos
nyelv hosszú ideig a német
volt, az "őr" szó helyett a
"bakter" szó járta. A pálya-
őröknek Bécstől kezdve
számozott szakaszt jelöltek
ki és számozott épületet
húztak fel a töltés mellett,
hogy fontos feladatukat na-
ponta elláthassák. Ezek kö-
zül Szatymaz területére
303-tól a 308-as számú őr-
házak jutottak. A bakte-
roknak, vagy pályaőröknek
végig kellett járniuk, kez-
detben naponta, majd a for-
galom erősségéhez igazod-
va, a vonalszakaszukat. A
figyelmük főleg a talpfákra
és a sínt fogó vastag kam-
pós sínszögekre terjedt ki,
amit a náluk lévő kalapács-
csal próbáltak helyreütöget-
ni. A pályaőrök a vonatot
veszély esetén megállíthat-
ták arra szolgált a derék-
szíjon tokban lévő patron,
illetve durrancs is, amit a
sínre rögzíthettek. Munká-
jukban változást először a
síncsavar megjelenése ho-
zott, mert az a pályát alkotó
síneket sokkal biztonságo-
sabban rögzítette az aljzat-
hoz. A megindult "beton-
talpfa" tömeges gyártása és
beépítése a pályaőrök mun-
káját és feladatát fölösle-
gessé tette. A számozott őr-
házak nagyrésze hamarosan
elnéptelenedett, sok máig
üresen áll, vagy már el is
bontották. Csak a régi "bak-
terok" emlékezetében ker-
ing a rokonság idősebb-
jeinek néha a fejében. 
De hiányoznak azóta már
az őrházakból kialakított
megállókból, az éjjel-nap-
pal szolgáló és egymást
váltó őrök, vagy bakterok

is. Feladatuk volt a pálya
figyelése mellett, a sze-
mélyszállító vonatok foga-
dása, indítása, esetleg je-
gyek kiadása és a megálló
mellett lévő átjárót időn-
ként lezáró szakállas so-
rompó kezelése is. A beton-
talpfák tömeges megjele-
nése és beépítése, a sínek
hallatlanul szilárd rögzíté-
se, már azt is lehetővé tette,
hogy a sínek között megha-
gyott és a sínek kiterjedését
biztosító hézagokat, amik a
rajtuk áthaladó vonatok
állandó kattogását okozták,
megszüntessék.
A vasúti pálya 20-30 kiló-
méteres szakaszán a pálya-
mester volt a pályaőrök
munkájának ellenőrzésével
megbízva. A középfokú
műszaki képesítéssel is ren-
delkező pályamester vezé-
nyelte le, az igen gyakori
talpfa- és síncserét, a váltók
javítását, az egyéb kisebb-
nagyobb hibák megszün-
tetését. Az egyre erősebb és
nehezebb mozdonyok mun-
kába állása, majd a négy-
tengelyes forgózsámolyos
személy- és tehervagonok
megjelenése a pályán, indo-

koltá tette a síncseréket is,
amiknek a súlya kezdetben
még csak 20 kilogramm/
méterről indult és később

A szatymazi vasút

Jánosszállás Szatymaz Vilmaszállás
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elérte a 75 kg/m-t. A pálya-
mester Szatymazon lévő i-
rodájának épületét, amit az-
óta már elbontottak, itt lát-
hatjuk a Sárkány Lukács
pályamester által készített
képen, de az övé a megál-
lókról készültek, valamint a
síncserélőket bemutató is. 
Néha, a szatymazi "régi
fiatalok"-nak az eltakarított
alsó- és felső blokkházak
emléke is befut. Az úttal
átszelt sínek szögletében ott
állt egy emeletes állomási
blokkház, a pályafelőli ol-
dalának felső szintjén, ha-
talmas ablakok néztek rá a
váltókon átfutó vonatra.
Sok szatymazi dolgozott itt
is, hiszen az éjjel-nappali
szolgálat váltásban 2-2 pár
munkáját kívánta meg. Ö-
vék volt kezdetben a karos-
jelzők állítása, éjjel-nappali
kivilágítása, a váltók kézzel
való mozgatása és a jelzők-
kel való összhangjának ki-
alakítása, a kapott parancs
teljesítésének visszajelzése.
Ott volt azonkívül egy for-
galmas kereszteződés, ami-
nek hatalmas szakállas so-
rompóját kézzel tekert lánc-
kerékkel mozgatták. Mivel
az állomáson folyó kocsi-
rendezés csak úgy volt le-
hetséges, hogy a vagonok-
nak a váltókon át a sorom-
pón túl kezdődő nyiltpá-
lyára is ki kellett futni, nem
csoda hogy időnként sokáig
le volt csukva. Itt is érvé-
nyesült az a mondás, hogy a
várakozás nehezebb volt
mint a munka, hiszen már
akkor is mindenki sietett. A
blokk épülete mellé, egy
háborúból visszamaradt be-
tonból öntött egyenóvóhely
is csatlakozott Az idők fo-
lyamán mindez épületestül,
emberestül feleslegessé
vált.
A szatymazi vasútállomás,
ami a 305 számú őrháznál
lett kialakítva, az idők fo-
lyamán gyors fejlődésnek
indult. Az őrházhoz lett é-
pítve a víztorony, amire
nagy szükség volt, hiszen a
gőzösök akkor még kevés
vízzel indultak. A liget felő-

li szélső-vágány egyrésze
salakozónak volt kijelölve,
máshol tilos volt a parazsat
a talpfára ráengedni. A
szatymazi indóházat folya-
matosan bővítették 1882-
től. Szükség is volt rá, mert
ekkor már az 5 évvel koráb-
ban megkérvényezett élőál-
lat szállítását is engedé-
lyezték. /Állatorvosi felü-
gyelettel./ Azt is tudjuk,
hogy 1892-ben a kosarakba
rakott áru helyi feladása
/főleg gyümölcs, de zsír,
szappan, szárnyas, stb./
15492 mázsa volt, az ér-
kező árumennyiség 5128
mázsa. Szezon idején több
"málhás" is dolgozott a ra-
kodónál. A feladott áruk
mennyisége az 1950-es é-
vek végén és az 1960-as é-
vek elején volt a legna-
gyobb. Ezekben az években
gyümölcsből /főleg ősziba-
rackból/ a szatymazról el-
szállított mennyiség meg-
haladta az évi ezer vagont.
A málhásoknak azonban
ekkor már nem sok dolguk
akadt a hűtő- és száraz va-
gonokba rakott árúval, mert
azok csomagolását és elő-
írás szerinti berakását a
Mezőker-ben elvégezték.
Az állomáshoz tartozó va-
súti személyzet kezdetben
meghaladta a 1o főt. Az ál-
landóan egymást váltó e-
gyenruhás forgalmistától a
vasút magasabb képzettsé-
get kívánt meg. A vonatok
biztonsága érdekében, a
meglévő középfokú iskola
mellé, még egy vasúti
tisztképzőt is el kellet vé-
gezniük. A jegyek kiadása
is rájuk hárult. A szolgálat-
ban lévő alkalmazottak
munkáját a mindenkori ál-
lomásfőnök irányította il-
letve fogta össze. A vasút
fejlődése az állomás sze-
mélyzetét is fölöslegessé
tette. A tavasszal virágba
boruló állomás és megállók
sorát azóta már kívülről is
az elmúlás lengi be.
A továbbiakban, a szatyma-
zi vasútnál valaha szolgáló
alkalmazottak egyrészének
a nevét ami nem kevés,

próbáljuk felidézni és
a felejtéstől megkí-
mélni.:
Állomásfőnökök: 
Bérczi István, Csóká-
si Béla, Filep Miklós,
Jusztin Sándor, Ki-
szeli /István/, Kakuszi
Ferenc, Nádai Géza,
Réczei Gyula, So-
moskövi István, Sik-
lósi Mihály, Veres Jó-

zsef, és sokan mások. 
A volt forgalmisták eddig
ismert sora: Halász Zsu-
zsanna, Jármai Béla, Juhász
Rozália, idős és ifjú Králl
János, Králl Nándor, Kor-
mányos Erzsébet, Kopasz
Erika, Molnár Mihály, Már
János, Sopsics Lajos, Szél-
pál Antal, Varga Lajos. 
Pályamesterek: Becsei Ká-
roly, Sárkány Lukács, Sze-
les (?), írnok: Bartucz Já-
nos.
Blokk- és pályaőrök, mál-
házók: ifjú és idős Bálint
István, Bozóki Mihály,

Csányi József, Csányi Fe-
renc, Erdélyi István, E-
nyingi István, Fogas /?/ a
temetői harang adományo-
zója, Förgeteg Sándor /a
rétessütő férje/, Juhász Sán-
dor, Kurucsai /?/, Kocsis
András, Kondász /?/, Ko-
kovai József, Kormányos
Mihály, Kovács /?/. Nagy-
mihály Sándor, Nagy Ferec,
Nagy József, Péterfi István,
Péterfi József, Puskás La-
jos, Posta András, Rékasi
(?), Rács János, Rács Má-
tyás, Szabó István, Szarvas
László, Virág Pál, Veres
István, Tanács István, Vér
Antal, Vetró János. A név-
sor összeállításában segéd-
kezett Bálint Imréné és
Nikolényi Györgyné.
A felsorolás nem teljes,
meg sem próbáltunk arra
törekedni, hisz jól tudjuk,
hogy lényegesen többen
dolgoztak a szatymazi va-
sútnál. Most pedig még
nézzük meg az itt bemuta-
tott 4 vasutas fényképét: 

Pálmai József

Őszeszék

Tisztelt Szatymaziak!
Az utóbbi egy, másfél évben
szinte nincs olyan nap, hogy va-
lamilyen kutyatámadásról, gaz-
dátlan kutyák „bandázásáról”,
vagy más kóbor kutyák által
elkövetett csínytevésekről ne
érkezne hozzánk hír.
Sajnos ismerjük a hátteret, azt
hogy egyes gazdák a gazdasági
problémák egyik gyors megol-
dásának tartják, ha rövid úton
megszabadulnak a hobbiként
tartott kutyáktól.
Nem tudjuk hogy a faluban
mindenütt feltűnő és csoportok-

ba verődő kutyák hány százalé-
ka került egyszerű elcsavargás,
és hány százaléka szándékos el-
hagyás miatt az utcára. Szeret-
nénk ezen az állapoton javítani.
Ezért most lehetőséget kínálunk
arra, hogy az általunk befogott
kutyákról készült fotókat a tele-
pülésünk honlapján a
www.szatymaz.hu-n figyelem-
mel kísérhessék, és ha ismerős a
kutyus, vagy felmerül az eset-
leges örökbefogadás lehetősége,
akkor telefonon  a 20/279-0748
számon, vagy személyesen je-
lezhetik.
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Önkormányzati közlemények

K  A L E N D Á R  I U M
Van egy réges-régi, szerin-
tem ez emberiséggel egyi-
dős mondás, (én apámtól
hallottam):
„Csak az emberi hülyeség
végtelen” És hogy jön ez
ide? Mostanában lépten-
nyomon találkozhatunk o-
lyan „véleményekkel” ame-
lyek szerint egy Maja nap-
tárkő 2012 re teszi a világ
végét. Szerintem nem lesz
vége, mert akkor egy cso-
mó bank elesne a rengeteg
törlesztéstől, és ezt ők hol-
mi világvége miatt nem en-
gedhetik meg maguknak.
Ha az én határozott vélemé-
nyem ellenére mégis vége
lenne a világnak, a rekla-
máló leveleket kérem a
szerkesztőségbe. Ha nem,
ugyanoda a gratulációkat
várom tisztelettel: B.T.
Tehát: Öntsünk tiszta vizet
a fejekbe!
A maják naptára három e-
lemből épült fel. A haab, a-
mely 18-szor 20 napos hó-
napokból állt, kiegészítve 5
nappal. A tzolkin naptáruk
260 napos, 13-szor 20 na-
pos hónap, amelyet szent
kör néven említettek. Ez
párhuzamosan számlál a
napévvel. Volt egy hosszú
számítás elnevezésű idő-
számítási rendszerük is: a
Nagy kör. A Maja naptár a
közhiedelemmel ellentét-
ben nem pontosabb a Ger-
gely-naptárnál, sőt 52 éves
periódusokban jelentősen
pontatlanabb bármilyen
más ismert naptárnál.
Csillagászati érték:

365,242198 nap
Maja naptár

-Tzolkin: 260 nap,

-Tun: 360 nap,
-Általános, közhaszná-
latú verziója szerint
(napév): 365 nap

Julián naptár a négy éven-
kénti szökőévekkel: 365,25
nap
Gergely-naptár speciális é-
vekkel (4, 100 illetve 400
évente): 365,2425 nap
A maja naptárban 52 év =
73 tzolkin = 18 980 nap. A
szökőnapok betoldása egy-
egy ilyen 52 éves periódus
végén történhet meg. Álta-
lában 13 szökőnap van 52
évente. Ezt a 13 szökőnapot
egyszerre adták hozzá az 52
év alatt 13 nappal elmaradó
naptárhoz. Az 52 éves cik-
lus végét és a szökőnapokat
rendkívül szerencsétlen i-
dőszaknak tartották. Körül-
belül 100 ilyen ciklus alkot
egy időszámítási érát.
A pontosságnak semmilyen
elvi vagy gyakorlati jelen-
tősége nincsen, csak annyit
jelent, hogy a majáknál
nem 3300 évenként kell ki-
hagyni egy szökőnapot, ha-
nem tizenkétezer évenként
egy naptáron kívüli extra
szökőnapot beiktatni. Ez a
pontosság is csak látszóla-
gos a megfelelő számú cik-
lusonkénti szökőnappal, hi-
szen a maja 20 éves ciklus
7200 napból, azaz 19,7 va-
lódi napévből állt. Vagyis a
maja naptár pontossága az
52 évenként beiktatott 13
szökőnappal együtt adja át-
lagban a nagy pontosságot,
míg az 52 éven belül elő-
fordul, hogy a naptár akár
13 napot is késik, ezzel
szemben a Gergely-naptár
minden évben ugyanolyan
pontos, és pontatlanságát

csak 3300 évenként kell
egy előre kiszámított szö-
kőnappal korrigálni. Ha ezt
a 3300 évenkénti egy nap-
nyi korrekciót is hozzá-
számítjuk, akkor a Gergely-
naptár hosszú periódusok-
ban is pontosabb.
Az extra szökőnapot a Ger-
gely-naptárnál nem figye-
lembe véve és a maja nap-
tár átlagos évhosszát te-
kintve (vagyis a maják ja-
vára ferdítve a tényeket) ál-
talában így adják meg az
évhosszakat:

Gergely-naptár:
365,242500 nap,

Maja naptár:
365,242169 nap.

Az időszámlálást körülbe-
lül 5125 évente újból kez-
dik és korszakonként szá-
molják. Az új időszámítási
kezdet (új kor) 2012. de-
cember 22-én kezdődik a
majáknál. A közkeletű állí-
tásokkal szemben tehát
nem az idő ér véget, ha-
nem csak az időszámítás
aktuális ciklusa.

Február 2.- Gyertyaszen-
telő Boldogasszony 
Ezen a napon (a római ka-
tolikus egyház) Szűz Mária
megtisztulására emlékezik.
A templomok körül körme-
netet tartottak, és közben
zsoltárokat énekeltek. Na-
gyon fontos dolog volt a
gyertyaszentelés. A szentelt
gyertya Krisztus jelképe.
Úgy tartották a gyertya
megvédi a gonosz szelle-
mektől a csecsemőket, a
betegeket, a halottakat. Na-
gyobb ünnepeken is meg-
gyújtották a szentelt gyer-
tyákat. Ehhez a naphoz
kapcsolódik az a hiedelem
is, miszerint ha ezen a na-
pon kisüt a nap, és a medve
meglátja az árnyékát, akkor
visszamegy, és még negy-
ven napig tart a tél. 
Február 6-a, Dorottya napja
szintén időjósló: ”ha Do-
rottya szorítja, Julianna
/február 16. / tágítja”-
vagyis ha 6-án még fagyos
az idő, 16-án már jön az
enyhülés.

Február 14. - Bálint napja 
Bálint napján ha hideg,
száraz az idő, akkor jó lesz
a termés. Az ország külön-
böző részein más-más hi-
edelem kötődik ehhez a
naphoz. 
Február 16. - Julianna napja
Julianna ókeresztény vér-
tanú volt. Ezen a napon
általában esik a hó, és ettől
az időjárás enyhülését vár-
ják.
Február 19.- Zsuzsanna
napján a népi megfigye-
lések szerint a hideg tél u-
tán most szólal meg először
a pacsirta, de csak akkor,
ha tényleg közeleg a ta-
vaszi jó idő.
Február 24-én, Mátyás
napján: már itt az ideje az
enyhülésnek- ezért is hív-
ták rég jégtörő Mátyásnak
ezt a napot. Ha ”talált Má-
tyás jeget, összetörte, ha
nem, csinált még”- azaz
még várhatók fagyos napok
a télből.

Internetes adatok alapján
összeállította: B. T.

Februári jeles napok

A beruházásnak köszönhe-
tően mintegy 13 000 érin-
tett magánszemély, a két
településen működő közin-
tézmények és vállalkozá-
sok szennyvíz-elvezetése
és -tisztítása oldódik meg.

A beruházás során biológiai
fokozatú szennyvíztisztító
telepet, 58,761 kilométer
gravitációs gerinccsatornát,
44,418 kilométer gravitá-
ciós bekötőcsatornát és 17
körzeti nagyátemelőt építe-

nek. A 3800 lakóegységet
érintő projekt kapcsán nő a
települések népesség meg-
tartó ereje, csökken az el-
vándorlás mértéke és nö-
vekszik a lakosság kom-
fortérzete. Fellendülhetnek

a munkahelyteremtő beru-
házások is. A projekt meg-
valósításakor felszámolják
a szikkasztó rendszerű tar-
tályokat, így megszűnik a
talaj ilyen irányú terhelése
és a bűzképződés. Véget ér

Uniós támogatásból közel 5 milliárd forintos beruházás szennyvíztisztításra és
csatornázásra Sándorfalván és Szatymazon

A Sándorfalva–Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás a Környezet és Energia Operatív Program
keretében meghirdetett „Szennyvízelvezetés és tisztítás” című pályázati konstrukción 4.014.935.085 Ft forint
összegű európai uniós támogatást nyert el, „Sándorfalva-Szatymaz települési agglomeráció szennyvíztisztításá-
nak és szennyvízcsatornázásának kiépítése – Kivitelezési szakasz” című pályázaton. A beruházás összköltsége
közel 5 milliárd forint.
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a drága, egyedi szennyvíz-
kezelés és mindenki szá-
mára élhetőbb környezet
jön létre.
2011. június 21-én került
aláírásra a Sándorfalva és
Szatymazt érintő szenny-
víz-beruházás II. fordulós
(a kivitelezési szakaszról
szóló) támogatási szerző-

dése. A PR, nyilvánossági
valamint a jogi tevékeny-
séget ellátó vállalkozások-
kal már tavaly megtörtén-
tek a szerződéskötések. Új
mérföldkőhöz érkezett el a
projekt: a közbeszerzési el-
járás nyertesével, a projekt
mendzsmentjét lebonyolító
Aqua Audit-4Sales konzor-

ciummal megtörtént az ün-
nepélyes szerződéskötés
2012. január 11-én.
A kivitelezést és a műszaki
ellenőrzést ellátó vállalko-
zások kiválasztására irá-
nyuló közbeszerzési doku-
mentációk kidolgozása és
lebonyolítása jelenleg fo-
lyamatban van. A tervek

szerint a kivitelező és a Fi-
dic mérnök (műszaki ellen-
őr) kiválasztása után, vár-
hatóan kora nyáron elkez-
dődhetnek a munkálatok és
2013 végére el is készülhet
a beruházás. 

Megyesi Ágnes 
pályázati referens

A január l-el változott az
egészségkárosodáson ala-
puló nyugellátás rendszere.
Az új jogi szabályozásról és
az azzal kapcsolatos teen-
dőkről január első felében
több ezer ügyfél kapott tá-
jékoztató levelet a Nyug-
díjfolyósító Igazgatóságá-
tól. A levél mellékleteként
postázott Nyilatkozatot
minden olyan ügyfélnek ki-
töltve vissza kell küldenie,
aki 2011. december hó 31-
ig III. csoportos rokkantsá-
gi, baleseti rokkantsági
nyugdíjban, rendszeres szo-
ciális járadékban részesült,
és az öregségi korhatárt 5 é-
ven túl éri el (azaz 1954.
december 31-ét követően
született). A Nyilatkozatot
március 31-ig kell vissza-
küldeni, hogy az ellátás fo-
lyósítása zavartalan legyen.
A juttatást ezt követően már
rehabilitációs ellátásként
kapják meg az érintettek, és
összege változatlan. 
Az ellátásra jogosultaknak
mind a megyei Nyugdíjbiz-
tosítási Igazgatóság állan-
dó- és kihelyezett ügyfél-
szolgálatain (Szegeden,
Szentesen, Hódmezővásár-
helyen, Makón és Mórahal-
mon), mind pedig a szegedi
és a hódmezővásárhelyi
Kormányablakokban segít-
séget tudnak nyújtani a
nyomtatvány kitöltésében.
A Kormányhivatal arra kéri
az érintetteket, hogy aki

csak teheti, a sorban állás
elkerülése érdekében, illet-
ve a hosszabb nyitva tartás
és a könnyű megközelítés
(villamosmegálló és busz-
pályaudvar közelsége) mi-
att használják ki a kor-
mányablakok kínálta lehe-
tőséget, és Szegeden a
Csongrád Megyei Kor-
mányhivatal épületében
(Megyeháza, Rákóczi tér
1.), illetve a Hódmezővá-
sárhelyen a Polgármesteri
Hivatalban ( Kossuth tér 1.)
adják le a kitöltött nyilat-
kozatot. Ha esetleg valaki
nem kapta meg az egész-
ségkárosodás mértékének
megállapításához szüksé-
ges nyomtatványt, akkor
kérjük, az említett ügyfél-
szolgálatokon ezt jelezzék,
ott a munkatársak ezt pótol-
ni tudják. 
A nyilatkozatok postai úton
is eljuttathatók a CSMKH
Nyugdíjbiztosítási Igazga-
tóság címére: 6726 Szeged,
Fő fasor 16-20. 
B. Nagy László 
kormánymegbízott meg-
bízásából 
Varga Márta 
kommunikációs vezető 
Csongrád Megyei
Kormányhivatal 
6741 Szeged, Rákóczi tér 1. 
tel: 62/562-604 
70/337-2689; 30/249-7845 
varga.marta@csmkh.hu 

A Kormányablakokban is beadhatók nyilatkozatok Szatymaz községben, a 0-3 é-
ves korú gyermekek számára
eddig nem állt rendelkezésre
olyan napközbeni ellátást,
szakszerű gondozást, nevelést
és étkeztetést nyújtó intéz-
mény, mely szolgáltatásait a
helyi családok számára bizto-
sítja. Régi igény a helyi böl-
csőde kialakítása, melyre most
Európai Uniós forrásból lehe-
tőség nyílik. A bölcsőde létre-
hozása elősegíti a fiatal lakos-
ság helyben maradását, köz-
vetve a helyi lakosság számá-
nak növekedését.
A kisgyermekek napközbeni
ellátásának megszervezése a
nők esélyegyenlőségének e-
gyik feltétele a munkaerőpia-
con. A gyermekellátó szolgál-
tatások biztosítása elősegíti a
család és a munka világának
összeegyeztethetőségét. A pro-
jekt célja, hogy a településen
megteremtse a gyermekek
napközi ellátását szolgáló in-
tézmény infrastrukturális fel-
tételeit, biztosítsa annak mű-
ködéséhez szükséges személyi
és tárgyi feltételeit.
A projekt keretében 20 férőhe-
lyes új bölcsőde kerül kiala-
kításra az épületben, melyhez
tartozik egy 1249 m2-es ját-
szóudvar. A projekt keretében
kerülnek beszerzésre az ellá-
táshoz szükséges eszközök,
berendezések egyaránt.
Az új akadálymentesített 471
m2 alapterületű épületben 2
foglalkoztató helység kerül ki-
alakításra, így a jogszabályi e-
lőírásoknak megfelelően 20
gyermek ellátását tudja vállal-
ni az intézmény. Az épületben
kap helyet a szakmai mun-

kához kacsolódóan a torna, te-
rápia- és sószoba, valamint a
két csoportszoba részére önál-
ló babakocsi-tároló, átadó-
helység, gyermekmosdók és a
napi működést kiszolgáló e-
gyéb gazdasági-, szociális
helységek. A bölcsőde udva-
rán 1.249 m2 zöldterület fel-
újítására és a bölcsődés korú
gyermekek igényeinek megfe-
lelő játszóudvar kiépítésére
kerül sor. Az előírások figye-
lembe vételével 5 új, ebből 1
mozgáskorlátozottak részére
kialakított parkoló létesül. A
beruházás során akadálymen-
tes parkoló kialakítására is sor
kerül a telken belül.
Az új bölcsőde épület műszaki
átadása az ősz folyamán meg-
történt, a bútorok és egyéb
eszközök beszerzésre közbe-
szerzési pályázatot írtunk ki.
Az bútorok leszállítása folya-
matban van. Informatikai esz-
közök és egyéb konyhai esz-
közök beszerzését is elvégez-
zük a pályázat keretében. A
használatbavételi engedély és
a működési engedélyek be-
szerzése jelenleg folyamatban
van.
A pályázat megvalósítás tel-
jeskörű elszámolása és zárása
2011. májusban történik meg.
A projektben az Európai Unió
és a Magyar Állam által nyúj-
tott támogatás összege
147.686.508 Ft.
Bővebb információ:
Szekeres Péter
Telefon/fax: 62/551-607
E-mail: szekeres@kisterseg-
szegedi.hu

SAJTÓKÖZLEMÉNY
„SZKTT Humán Szolgáltató Központ hálózatá-
nak bővítése – új bölcsőde építése Szatymazon”

DAOP-4.1.3/B-09-2009-0010

Tájékoztatjuk a tisztelt szülőket, hogy az elkészült bölcsődét az SZKTT Egyesített Szociális Intézménye fogja
üzemeltetni. A kistérségtől kapott információk alapján, a használatba vételi és működési engedélyeztetési eljárás

elhúzódása miatt,  az intézmény várható nyitása 2012 május elseje.

A rajtunk kívülálló okok miatti késedelemért megértésüket, és türelmüket kérjük
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MIT TEGYEK HA...?

2008. évben lépett hatályba
az úgynevezett Eljárási kó-
dex (37/2007.(XII.3.)ÖTM
rendelet) az építésügyi ható-
sági eljárásokról – ezzel egy
rendeletben összegezték az
építkezéssel kapcsolatos hi-
vatali ügyintézés előírásait.
Jelentős változás, hogy há-
rom építési kategóriát hatá-
roztak meg:

- az építési engedély köteles,
- a bejelentéshez kötött
- és az engedély és bejelentés
nélkül végezhető építési,
bontási tevékenységek kö-
rét.

Sokan bizonyára azt gondo-
lják, hogy ha valami nem
építési engedély köteles, ak-
kor bármikor, bárhova, bár-
mekkora méretben megépít-
hető.
Ez (sajnos) nem így van.
Általánosságban a teljesség
igénye nélkül az alábbi ököl-
szabály állapítható meg:

1. Lakóépület vagy tanya é-
pület kapcsán minden áta-
lakítás, ami az épület te-
herhordó szerkezetét érin-
ti, az építési engedély kö-
teles.

2. Minden egyéb (nem lakó)
épületet érintő építési tevé-
kenység (legyen akár épí-
tés, átalakítás vagy bontás)
vagy építési engedély,
vagy bejelentés köteles, te-
hát hatósági eljárással jár.

3. Egyéb építmények építése
lehet, hogy hatósági eljá-
rás nélkül végezhető (de az
egyéb építési előírásokat
ettől függetlenül be kell
tartani)

Sok más építési tevékenység
mellett engedély nélkül épít-
hető például:
· kerítés a telekhatáron és a-

zon belül… (egyéb előírá-
sok betartásával)

· kerti pavilon, pergola, lu-
gas, lábon álló árnyékoló

szerkezet… (méretkorlá-
tozással, egyéb előírások
betartásával)

· előtető, a házhoz kapcso-
lódó lábon álló tető, árnyé-
koló szerkezet… (méret-
korlátozással, egyéb előí-
rások betartásával)

· egyéb kerti építmények,
hinta, csúszda, tűzrakó-
hely, stb.

· magán használatra úszó-
medence, kerti medence…
(méretkorlátozással, egyéb
előírások betartásával)

· hulladéktároló, kerékpár-
tároló… (méretkorlátozás-
sal, egyéb előírások betar-
tásával)

· stb.
Elmondható, hogy a jogsza-
bályalkotók célja az építés
könnyítése volt, a könnyítés
azonban nem jelenti azt,
hogy felmentést kaptunk
minden egyéb jogszabályi
kötelezettség alól.

Többségünk bizonyára értet-
lenkedve áll, hogy akkor
most mit lehet és mit nem???
Senki nem hibáztatható, ha
nem ismeri ki magát a ren-
deletek dzsungelében – az
építésügyi előírások sűrűn
változnak és sokszor csak
részleteikben.
Az építésügyben hatályban
lévő méretes jogszabályhal-
maz miatt legfontosabb sza-
bály, hogy az építési előírá-
sokról mindig az építésügyes
ügyintézőktől kérjünk segít-
séget vagy tanácsot, ne a
jószándékú szomszédra, a
kőművesre hallgassunk, mert
ők a jószándék dacára se
mondhatók biztos „forrás-
nak”.
Ez már a telekvásárlás előtt
megszívlelendő szabály,
mert az építési célra kinézett
telek beépítési lehetősége-
iről, előírásokról csak az
ügyintéző rendelkezik meg-
bízható információval.

Építkezni akarok?

EGY SZÁZALÉK
SZATYMAZ KÖZSÉGBEN MŰKÖDŐ ALAPÍTVÁNYOK KÖZLEMÉNYE

Tisztelt szatymaziak! Őnök ez évben is dönthetnek személyi jövedelemadójuk egy százalékának közhasznú felaján-
lásáról.

Az alábbiakban közöljük az alapítványok  ADÓSZÁMAIT.
Szatymazért Alapítvány : 18456420-1-06
Szatymaz Község Területén Élő Idős Emberek Gondozásáért Alapítvány: 18452213-1-06
A Mi Óvodánkért Alapítvány: 18465789-1-06
Szatymazi Sportegyesület: 19983879-1-06
Szatymazi Nyugdíjasok Egyesülete: 18464812-1-06
Mozgáskorlátozottak Szatymazi Egyesülete: 18463718-1-06
Szatymazi Fiatalok Társasága Egyesület: 18472606-1-06
Szatymazi Polgárőr Egyesület: 18462580-1-06
Közművelődési és Családsegítő Egyesület: 18472754-1-06
Teleházat üzemeltető, Fehértói Gazdaképző és Innovációs Alapítvány: 18454404-1-06
Szatymazi Gyermekekért Közhasznú Egyesület:18479548-1-06

Ha Ön üzenetet kap a telefon-
jára, melyben arra kérik, hívja
vissza a 06 07 74 52 41-es szá-
mot. Kérjük, semmi esetre se
hívja fel a megadott számot,
ellenkező esetben ugyanis te-
lefonszámlája rendkívüli mér-
tékben meg fog emelkedni!
A Szervezett Bűnözés Ellenes
Központi Hivatal által kiadott
jelen közleményt kérjük a le-
hető legszélesebb körben ter-
jeszteni! 
Az utóbbi időkben szélhámo-
sok kifejlesztettek egy rend-

szert, mellyel képessé váltak a
mobiltelefonok csalással törté-
nő használatára. Először a fel-
használót felhívják a mobilján
és úgy mutatkoznak be, mintha
a szolgáltatójától, az Orange-
tól, az SFR-től vagy a Bo-
uygues-tól hívnák. Majd mo-
biltelefonja megfelelő műkö-
désének ellenőrzésére hivat-
kozva arra kérik, hogy tárcsáz-
za a 09# -es kódot. 
KÉRJÜK, SEMMIKÉPP NE
TÁRCSÁZZA A MEGA-
DOTT SZÁMOT, A VON-
ALAT AZONNAL SZAKÍT-

SA MEG! 
A szélhámosok megfelelő esz-
közökkel rendelkeznek hozzá,
hogy a fenti kód beütését kö-
vetően olvasni tudják a SIM
kártyát. Ezt követően már csak
egy új kártyát kell létrehoz-
niuk. 
A fentebb leírt módszert széles
körben alkalmazzák, ezért fon-
tos, hogy a hirdetményt miha-
marabb továbbküldje a kör-
nyezetében élő lehető legtöbb
embernek, magánszemélyek-
nek, vállalatoknak és így to-

vább.  
Amennyiben kijelzőjén beér-
kező híváskor az "A C E" be-
tűk jelennek meg, kérjük, ne
vegye fel, a hívást utasítsa el!
Ez egy olyan vírus, amely
tönkreteszi a SIM kártyát és
megrongálja a mobiltelefont.
Ezt az információt a Motorola,
a Sagem és a Nokia is mege-
rősítették. 
KÉRJÜK, A FENTIEKET
MÁSOKNAK IS ADJA
TOVÁBB! 
Forrás: Facebook

Valamennyi mobiltelefon felhasználó figyelmébe!
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MESEVÁR HÍREK

ÓVODAI HÍREK
December elején közleke-
désbiztonsági előadást tar-
tott a nagycsoportosaink-
nak Vad Róbert őrnagy a
csongrád megyei közleke-
désrendészeti osztályról.
Beszélgetett a gyerekekkel
a helyes közlekedés szabá-
lyairól (gyalogos-kerékpá-
ros) a belesetek megelőzé-
séről. Felhívta a figyelmü-
ket a vasúti átjárónál ér-
vényes áthaladásra és arra,
hogy mindig tartsák be a
jelzőlámpa jelzéseit. Az e-
lőadás végén a gyermekek
kérdéseket tehettek fel a
rendőrbácsinak, és elmesél-
hették élményeiket. Ezúton
is köszönjük az őrnagyúr-
nak hogy időt szakított e
fontos témára, és ellátoga-
tott hozzánk. 
További programok
februárban:
Február 6.-án újra ellátogat
hozzánk régi ismerősünk,
Szűcs László bűvész. Re-
méljük most is el tud vará-
zsolni majd bennünket
trükkjeivel. Késöbb, majd a
szerepjátékok során a látot-
takat a gyerekek hasznosítani
fogják, és bennünket is
elkápráztatnak trükkjeikkel.
Február 15.-én rendezzük
meg a farsangi mulatsá-
gunkat. Reméljük minden
kisgyermek kitalál valami
ötletes jelmezt amit majd
szülei segítségével elkészít-
het.
Bizzunk benne hogy mire a
farsangi szezon végetér,
majd a téltől is búcsúzha-

tunk.
Február 21.-én kedden a
Mókus csoport készül Sze-
gedre a Kövér Béla báb-
színházba, a „Mesemon-
dók” című előadást fogják
megnézni.
Előzetesként jelezzük,
hogy április harmadikán
kedden a leendő kiscsopor-
tos óvónénik várják, ismer-
kedés céljából a kiscsopor-
tot kezdő gyermekeket egy
kis közös játékra.
Az óvodai beiratkozás áp-
rilis 10.-én 11.-én lesz 8-17
óra között.

Beszéljünk egy pár szót a
beszoktatásról
Idézet Hermann Alice től:
„A gyermek mindenkié, az
enyém, a tied, mindannyi-
unké”

Óvónőként mindig átérzem
a leendő ovisok szüleinek
aggodalmait. Óvodánként
más-más szokások alakul-
tak ki a beszoktatással kap-
csolatban. Az azonban biz-
tos, hogy mind az óvónők-
nek, mind a szülőknek fela-
datai vannak ezzel össze-
függésben. Mert csak így
lesz zökkenőmentes a kör-
nyezetbe való beillesztés. 
Az óvónő feladatai: a be-
íratás után a szülők értesí-
tést kapnak arról, hogy
gyermekük felvételt nyert
óvodánkba. Az első szülői
értekezleten, amely még a

nyár folyamán megrende-
zésre kerül, megismerked-
nek az óvónőkkel, óvodánk
programjával, házirendjé-
vel, és praktikus tanácsokat
kapnak a szeptemberi óvo-
dakezdéshez.
A szülők teendői: a nyár fo-
lyamán beszélgessenek so-
kat az óvodáról, pozitív ér-
zelmeket közvetítve. Még a
beszoktatás előtt jó, ha kö-
rülnéznek az óvoda körül,
az óvoda udvarán. Célszerű
megbeszélni a leendő óvó-
nénivel a beszoktatás mód-
ját: Hányra menjenek, hol
helyezkedjenek el a cso-
portban, mennyire kapcso-
lódjanak be a játékba, ami
még nem zavarja a csoport
életét, de segíti a gyermek
beilleszkedését a közösség-
be. Tájékozódni kell a cso-
portban kialakított szoká-
sokról. Törekedni kell arra,
hogy mindig valós dolgot
állítsanak a gyermeknek,
így ha megígéri a szülő,
hogy pl. délben megy a
gyermekért, akkor az úgy is
legyen. Az ígéretek be nem
tartása félelmet kelt a gyer-
mekben, bizonytalanná te-
szi. Ha lehetőség van rá,
célszerű kezdetben az ebéd
utáni ébredés után rögtön
hazavinni, mert a gyermek-
nek nagyon hosszúnak tűn-
het az az idő, amit távol kell
tölteni a szüleitől.
A gyermekek szüleikkel
töltik az első napokat az ó-
vodában. A szülő jelenléte
biztonságot ad a gyermek-
nek, ezáltal nagyobb haj-

landóságot mutat az újdon-
ságok befogadására . Ebben
az időszakban a gyermek
minden érzelmi megnyil-
vánulása elfogadható. Ta-
pasztalataink szerint azon-
ban az sem jó, ha a szülők
túl sokáig az óvodában ma-
radnak mert a gyermek ezt
fogja természetesnek tarta-
ni. A bölcsiből jött gyerme-
keknek könnyebb a hely-
zete, mert ők már átestek a
beszokás nehézségein.

„Azt, hogy hogyan éljek,
mit tegyek, mind az óvodá-
ban tanultam meg. Az e-
gyetemen a bölcsesség nem
volt különösebb érték, az ó-
vodában azonban annál in-
kább. Íme amit ott tanul-
tam: Ossz meg mindent
másokkal! Ne csalj a játék-
ban! Ne bántsd a másikat!
Mindent oda tégy vissza,
ahonnét elvetted! Rakj ren-
det magad után! Ne vedd el
a másét! Kérj bocsánatot,
ha valakinek fájdalmat o-
koztál! Evés előtt moss ke-
zet! Húzd le a vécét! A fris-
sen sült sütemény és a hi-
deg tej tápláló! Élj mérték-
kel! Mindennap tanulj,
gondolkodj, rajzolj, fess, é-
nekelj, táncolj, játssz és
dolgozz egy keveset! Dél-
utánonként szundíts egyet!
A nagyvilágban óvatosan
közlekedj, fogd meg a tár-
sad kezét, és ne szakadjatok
el egymástól! Ismerd fel a
csodát!"

Robert Fulghum

Twinkle, twinkle kis csil-
lag….   angol énekeket
hallgatnak a gyerekek a
Mesevárban, Edit nénivel.
Az első lépések még igen
bizonytalanok, de a ragyo-
gó  tekintetek, megragadva
a könnyed dallamokat,

áhítják az elsőre furcsán
csengő szavakat. A gye-
rekek, könnyed játékos for-
mában ismerkednek az an-
gol nyelvvel. A hétközna-
pokba észrevétlenül kerül-
nek be az angol szavak, ki-
fejezések. A gyermekek eb-

ben a korban a legfogéko-
nyabbak - hiszen, ha végig-
gondoljuk néhány év alatt
megtanulnak anyanyelvü-
kön beszélni - ezért tartjuk
fontosnak a baba angol fog-
lalkozásokat.

Csipetnyi hírek! Immár má-
sodik alkalommal rendezzük
meg INGYENES Batyus-
bálunkat, melyre szeretettel

várunk minden nagyszülőt,
szülőt, gyereket, családokat!
2012. február 25.-én szom-
baton 16 órakor az iskola e-
bédlőjében mindenkit várunk
egy családi farsangos, játé-
kos, délutánra!
Belépés csak jelmezben (mi-
nimum egy álarcban)! 
-A jelmezeseket egy titkos
szavazás keretében zsűrizzük
(minden vendég zsűritag,

hozd  magaddal az egész csa-
ládot minél több szavazatod
legyen). A fődíj torta!!
Meghirdetjük a Ki Mit Tud-
ot  bármilyen műsorszám-
mal. Jelentkezés a helyszí-
nen.
-Mókás játékok, minden kor-
osztálynak! Játszunk együtt
egy jót!
-Lesz még kukorica pattog-
tatás ,CSOKISZÖKŐKÚT!!!

-Eszem, iszom, vigalom!
-Tombola! (A tombola bevé-
telét "játékkuckónk" bővíté-
sére szeretnénk fordítani A
farsangunk nem titkolt célja
a jókedv, nevetés, vidámság!
Csemegét, innivalót szívesen
fogadunk!
Erről a programról, rólunk
többet megtudhat honla-
punkról  http://nagycsala-
dosok-szatymaz.hupont.hu

Csipet-Csapat hírek
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ISKOLAI HÍREK
Iskolai sporteredmények.
A szatymazi futsal csapat a megyei diákolimpiai elődöntőn
első helyezést ért el, a Szentesen rendezett megyei dön-
tőben negyedik lett.

A csapat tagjai: Mendebaba Szásá (csk), Náczi Richard,
Nagy Richard, Kopasz Albert, Kiss Renátó, Gábor Ádám,
Toldi Péter, Tóth Tibor.

Sz.J.

1546. február 18.-án hunyt
el Luther Márton. Szóljunk
most röviden egy pár szót
életéről és a nevével össze-
forrt reformációról.
Martin Luther a protestáns
reformáció szellemi atyja,
lelkész, reformátor. Ágos-
ton-rendi szerzetesként lett
teológus és professzor, és a
wittenbergi egyetem bibli-
kus tanára. A szükséges re-
formokat sokáig az egysé-
ges egyház keretében sze-
rette volna elérni. Nyelvi és
írói adottságai és karizma-
tikus személyisége széles
visszhangot váltottak ki, a-
mi véget vetett a katoliciz-
mus középkori európai e-
gyeduralmának. Az általa
lefordított Luther-Biblia a
német nyelvterületen ma is
az egyik legfontosabb bibli-
afordítás. 
A reformáció a 16. század-
ban, elsősorban Luther, de
mások munkálkodása nyo-
mán is nyugat-Európában a
katolikus egyház hibáinak
bírálatával és hibáira való
válaszként indult mozga-
lom. A 15–16. századokban
végbemenő gazdasági, tár-
sadalmi és politikai válto-
zások, a reneszánsz és a hu-
manizmus eszméinek elter-
jedése következtében meg-
változott a vallással kap-
csolatos magatartás. Egyre
fokozódott a katolikus egy-
ház bírálata. Luther Márton
először az általa megfogal-
mazott 95 tézissel hívta fel
a figyelmet a hibákra
(1517. október 31-én kisze-
gezte követeléseit és tanítá-
sait a wittenbergi kolostor
kapujára), majd fokozato-
san távolodott el a római
vezetéstől. Ezzel egy idő-
ben Ulrich Zwingli, majd
Kálvin János Svájcban is
elindította új, független val-
lási mozgalmát. E mozgal-

mak tagjait a pápasággal
szembeni tiltakozás („pro-
testálás”) miatt protestán-
soknak nevezték, a keresz-
ténységnek ekkor kialakuló
nagy ága a protestantizmus.
A reformáció egyes irány-
zatainak szétválása a külön-
böző protestáns egyházak,
felekezetek kialakulásához,
majd megerősödéséhez ve-
zetett. Ezek közül az evan-
gélikus egyház (más néven
lutheránus egyház) és a re-
formátus egyház a legis-
mertebbek. Befolyása meg-
tartása érdekében a katoli-
kus egyház az ellenrefor-
mációval válaszolt.
A 16. század közepére a lut-
heri tanok a német lakosság
közvetítésével Magyaror-
szágon is elterjedtek, ahol
kezdetben főleg a városi
polgárság bizonyult fogé-
konynak a mozgalomra. A
szászok, a magyarok és a
szlovákok egyaránt meg-
szervezték a Luther Márton
tanításain alapuló lutherá-
nus (evangélikus) egyhá-
zaikat. A Magyar Ki-rály-
ság három részre szaka-
dása, és a nemzeti újrae-
gyesítő törekvések ugya-
nakkor kedveztek a refor-
máció térhódításának a ma-
gyarság egésze körében. Az
új vallás ettől kezdve a ka-
tolikus Habsburgok elnyo-
mó politikájával szembeni
„nemzeti üggyé” vált. A
reformáció nagy mértékben
hozzájárult a magyar nyelv
és irodalom kora újkori lát-
ványos kibontakozásához
is.
A Kárpát-medence lakossá-
ga között eleinte Luther ta-
nai domináltak, de hamar
ismertté váltak Zwingli és
Kálvin nézetei is. Elsősor-
ban a magyar kisnemesség
tért át hamar a kálvinista
(református) hitre. Az

1560-as években végül a
német és a svájci reformá-
ció hívei a három részre
szakadt ország valamennyi
részén két külön egyházzá
alakultak, és a 16. század
második felére már a ma-
gyarság túlnyomó része
kálvinista lett. A szászok és
a szlovákok megmaradtak a
lutheránus vallás mellett. A
magyarok közül csak a
nyugat-dunántúli magyarok
maradtak többségükben lut-
heránusok.
A reformáció története
Magyarországon
II. Miksa császár (Miksa
magyar király) csak külső-
leg volt katolikus, de pár-
tolta a reformációt. A Ki-
rályi Magyarország főmél-
tóságú, illetve katonai ve-
zetői beosztásaiba lelkes
protestánsokat nevezett ki.
Utódja, Rudolf uralkodása
kezdetén már csak három
magyar főnemesi család
maradt a katolikus egyház-
ban, de a köznemesek és
polgárok között is csak el-
vétve akadt egy-két katoli-
kus család. A 16. század u-
tolsó évtizedeiben a leg-
főbb, országos tisztségeket
protestáns főurak viselték.
Még a katolikus főpapok
közül is többen csatlakoz-
tak a reformáció egyházai-
hoz.
A török hódoltság alatt álló
területeken a török basák
nem szóltak bele a keresz-
tények vallási ügyeibe, a la-
kosság szabadon választ-
hatta meg a vallását. Ez a
reformáció gyors térhódítá-
sát eredményezte. A ma-
gyar kálvinista egyház ép-
pen a török hódoltság alatt
álló Debrecenben született
meg, amelyet a református
magyarok egyik központja-
ként „kálvinista Róma” né-
ven is emlegettek. A debre-

ceni zsinaton (1567) a Ti-
szántúl 17 egyházmegyéje
ugyancsak a kálvinizmus-
hoz csatlakozott. A török u-
ralom alatti tolnai és bara-
nyai területek a hercegsző-
lősi zsinaton (1576) döntöt-
tek így.
János Zsigmond erdélyi fe-
jedelem szintén a reformá-
ció hívévé vált, és a kálvi-
nizmus Erdélyben egyene-
sen az államvallás rangjára
emelkedett. Az erdélyi szá-
szok megtartották a luthe-
ránus (evangélikus) vallást,
A székelyek és más magyar
nemzetiségű protestánsok
pedig csatlakoztak a kálvini
reformációhoz. A tordai
(1563) és nagyenyedi
(1564) zsinatokon válnak
külön felekezetekké a szá-
szok és magyarok, mindkét
csoport saját püspököt is
választott magának. A ma-
gyarok egy kisebb része a
reformáció radikális irány-
zatát képviselő új unitárius
egyházhoz csatlakozott. Az
ortodox vallású erdélyi ro-
mánokat pedig nem érte el
a reformáció. Hosszas és
kemény viták után az 1568-
as tordai országgyűlés négy
hivatalos felekezetet ismert
el: a kálvinista, a lutherá-
nus, a katolikus és az uni-
tárius vallásokat. Ez az ese-
mény volt a vallásszabad-
ság legelső törvénybe ikta-
tása a világtörténelemben!
A magyar reformációt Dé-
vai Bíró Mátyás munkássá-
ga indította el. Az ország
három részre szakadása u-
tán a reformáció kimagasló
vezetői a török hódoltság
területén Melius Juhász
Péter, Erdélyben a magya-
rok között Heltai Gáspár, a
szászok között Johannes
Honterus, a Királyi Ma-
gyarország területén pedig
Károli Gáspár voltak.
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A
betegségekről

Alapvetően kétféle beteg-
ség van: az egyik csak a
nőket támadja meg, a másik
csak a férfiakat.
A nőket megtámadó beteg-
ségek csak múló rosszul-
léteket, és általában gyenge
tüneteket produkálnak. De
mint tudjuk a nők sokszor
rá is játszanak, hogy sajnál-
tassák magukat.
Bezzeg!!!
Ezzel szemben a férfiakat
megtámadó szörnyű fenék
és kórok, minden esetben
drámai lefolyásúak, és alig-
alig lehet túlélni azokat.
Csak a legedzettebb, az em-
beri faj legkiválóbb példá-
nyai képesek ép ésszel és

tragédia nélkül túlélni eze-
ket.
A férfiak, bár tartani akar-
ják magukat a végsőkig,
minden emberfeletti erőfe-
szítésük dacára gyorsan
ágynak esnek.
Fizikai erőnlétük látványo-
san leromlik, szinte az ön-
tudatlanságig legyengül-
nek, hangjuk suttogóvá vá-
lik. Orvost nem érdemes
hozzájuk hívni, mert a leg-
több ki sem mer jönni eny-
nyire nyavalyás betegek-
hez.
A félig leeresztett redőny
mögötti félhomály a leg-
megfelelőbb fényerő az ér-
zékeny szemeiknek. Ezt a
fényt csak a halkan züm-
mögő televízió villódzása
törheti meg.

A legmegfelelőbb testtartás
ha a feleség a saját párnáit
is az ágyban félig ülő férfi
háta mögé tuszkolja, mert
így az ember kényelmeseb-
ben tud az ágyban enni is,
meg tévézni, laptopozni.
Az ajtót soha ne csukjuk a
betegre, mert gyenge hang-
ját akkor nehezen hallja
meg a konyhában lazsáló
feleség.
Egyébként is az ilyen beteg
embernek rengeteg kíván-
sága szokott lenni, ami
mind szoros összefüggés-
ben van a mielőbbi gyó-
gyulásával...
Először is: Lázméréssel
nem szabad zaklatni a be-
teget, mert alapból tudjuk
hogy lázas.
Gyógyszert nem szabad ne-

ki adni, mert az mind mé-
reg, de teát literszámra, egy
csipet rummal...néha lehet
több csipet is. Vizes boro-
gatást csakis az ágy lábára,
mert az hideg.
Oda kell készíteni a keze ü-
gyébe: Jó sok csipszet, mert
az jó a vírusokra, jó sok
csokoládét, mert az jó a 
b-acilusokra, jó sok színes
magazint  mert az jó mind a
kettőre, valamint light-os
cigarettát és egy vödröt ha-
muzni. És mindenek felett
egy kis csengőt, vagy ha az
nincs, jó egy birkakolomp
is, hogyha bármi elfogyna
ezek közül az ember jelzést
tudjon adni az asszonynak.
Amíg a férfi beteg, az asz-
szonynak amúgy is könnyű
a dolga, mert ápolás közben
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Értesítem a kedves tagtársaimat, hogy a hó végi szokásos összejövetelünket ezúttal február 22.-én
tartjuk a Lesz-Vigasz étteremben du. négy órai kezdettel. Sajnálattal közlöm kedves tagtársaim-

mal, hogy a tervezett farsangi mulatságunk technikai okok miatt elmarad.
Rácz István elnök

NYUGDIJASOK KÖZLEMÉNYEI

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK KÖZLEMÉNYEI

A keresztény egyházi nap-
tár az adott év egyházi ün-
nepeit tartalmazza. Az ün-
nepek napjait a Gergely-
naptárba illesztve adják
meg. Ezek az ünnepek vagy
minden évben azonos nap-
tári napra esnek (állandó
ünnepek), vagy évről évre
más-más napon kerülnek
megünneplésre (mozgó
ünnepek).
Kialakulása
A keresztény egyházi ünne-
pek részben az időjárás, il-
letve a mezőgazdasági
munka meghatározó mun-
kafázisaihoz igazodó ünne-
pekből nőttek ki, részben
már a keresztény vallás ki-
alakulása előtt más vallási
rendszerekben (zsidóknál, a
római birodalomban stb.) is
léteztek és átvételre kerül-
tek a keresztény naptárba.

Az egyházak tudatosan ala-
kították át a régebbi ünne-
peket keresztény ünnepek-
ké. Ilyenek a napforduló-
hoz köthető ünnepek, mint
a karácsony és a Szent Ist-
ván nap. Ezekhez az ünne-
pekhez csatlakoztak később
azok az emlékünnepek, a-
melyek a magyar és az eu-
rópai parasztság szokása-
iból alakultak ki, mint töb-
bek között a Luca nap. A
magyar nép kereszténység
előtti naptári ünnepeiről ke-
veset tudunk. Valószínűleg
- akárcsak a rokon népek -
holdhónapokban figyelték
az idő múlását. A keresz-
ténység felvétele után a
római egyház által használt
naptárat vették át, majd a
16. században a magyarok
is áttértek a gregoriánus
naptárra.
A 19.-20. században tájan-

ként és felekezetenként is
jelentős eltéréseket találunk
a naptári ünnepekben. A ró-
mai katolikusok lakta tele-
püléseken több a vallásos
naptári ünnep, mint a pro-
testáns vidékeken, bár a
protestánsok is a régi római
katolikus ünnepekhez fűz-
ték vallási szokásaik és ké-
sőbb emléknapjaik jó ré-
szét. A már említett Luca
nap vagy a Szent György
nap mindkét területen a bo-
szorkányok és egyéb rontó
lények létezésében és tevé-
kenységében való hit. E-
gyes ünnepekhez külön ét-
rend, vagy speciális tevéke-
nység is tartozik, munkati-
lalmak, vagy mágikus eljá-
rások.
Szentek
Jelentős az egyházi ünne-
pek között a szentek ünne-

peinek száma. Azok a jeles
napok, amelyeken a római
katolikus egyház valamely
szent emlékét ünnepli. Az
egyház szentjei mindnyájan
kapnak a naptár valamelyik
napján helyet, de nem min-
degyik szent névnapja volt
parancsolt ünnep. A szentek
tiszteletét, a szentek ünne-
peinek megülését az egyház
főleg papjainak prédikációi
révén szorgalmazta. A pré-
dikációkban igen gyakran
szerepeltek a szentek nevé-
hez fűződő csodás legen-
dák, amelyek a népi hitvilá-
got is megtermékenyítették.
Így kapcsolódott egyik-má-
sik szent napjához vala-
mely munka megkezdése
vagy bevégzése.

Internetes források alapján
összeállította: B. T.

Tájékoztatom a Mozgás-
korlátozottak Szatymazi E-
gyesület tagságát, hogy a
Csongrád Megyei Bíróság
2011. november 28. napján
hozott végzést arról, hogy
az egyesület új képviselője
az egyesület 2011. június
17. napján tartott közgyű-
lésen megválasztott Szilasi
Tiborné, 6763 Szatymaz,

Ady Endre u.21. szám alat-
ti lakos.
A Csongrád Megyei Bíró-
ság végzése ellen Gera An-
na volt elnök fellebbezést
terjesztett elő.
A Szegedi Itélőtábla Gera
Anna fellebbezése ügyében
2012. január 12. napján
végzést hozott, mely ellen
további fellebbezésnek he-

lye nincs.
Tekintettel arra, hogy az új
vezetőség működését azt
követően tudja megkez-
deni, amikor Gera Anna
volt elnöktől – aki az általa
2011. április 08-án össze-
hívott közgyűlés óta is el-
zárva tartja az egyesület
iratait – átveszi az iratokat.
Ezt követően az egyesület

tagságát összehívjuk és tá-
jékoztatni fogjuk az eltelt
időszak alatt végzett mun-
káról és az egyesület továb-
bi működéséről. (Fogadó-
órák tartása, az egyesület
tagságát érintő ügyek inté-
zése.)

Szilasi Tiborné
elnök
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Rendkívüli időjárási viszonyok!
(Megnőhet a kihűlés és fagyás

veszélye.)
Az időjárási viszonyok alakulása, a követ-
kező napokra prognosztizált rendkívüli és
tartós hideg miatt fokozottan kell figyelni
az időjárással összefüggő különböző ve-
szélyhelyzetek megelőzésére és elhárításá-
ra. A tél veszélyei között nemcsak a meg-
változott időjárási és útviszonyokra, vagy
a különféle balesetek lehetőségeire érde-
mes figyelmet fordítani, hanem a kihűlés,
fagyás veszélyére is. 
Amint Nyeste Zsolt mentőtiszt elmondta,
kihűlés akkor keletkezik, ha a szervezet
több hőt veszít, mint amennyit akár foko-
zott anyagcserével (testmozgás), akár kül-
ső forrásból származó melegítéssel pótolni
lehet. A szél, a hideg felületen való ülés
vagy fekvés, a hideg vízben való tartózko-
dás fokozza a hőveszteséget. A belső, úgy-
nevezett maghőmérséklet 35 °C alatt már
kihűlést jelez, melynek mértéke különbö-
ző lehet. Különösen veszélyeztetettek, a-
kik valamilyen okból - pl. betegség, sérü-

lés, tudatmódosító szerek miatt bekövetke-
ző eszméletvesztés - huzamosabb ideig
fekszenek mozdulatlanul a hideg környe-
zetben, melyet maguktól rendszerint nem
is képesek elhagyni. 
A kihűlés tünetei általában fokozatosan a-
lakulnak ki. Kezdetben reszketés és fogva-
cogás jelentkezik, majd a reszketés alább-
hagy, a mozdulatok lassúvá és ügyetlenné
válnak, megnő a reakcióidő, a gondolko-
dás zavart lesz. Az érintett személy akár
teljesen magatehetetlenné válhat, eszméle-
tét is elveszítheti. A szívverés és a légzés
lassabb, gyengébb lesz, különböző szívrit-
muszavarok alakulhatnak ki. Végül a szív
megáll.   
Kihűlt személy ellátásánál szükség szerint
biztosítani kell az alapvető életműködése-
ket (légzés és keringés), eszméletlen em-
bernél fontos a légútbiztosítás. Adott eset-
ben távolítsuk el a nedves, hideg ruháza-
tot. Hívjunk mentőt (104)! Annak érkezé-
séig biztosítsunk meleg ruhát, takarót,
megfelelő hőmérsékletű környezetet, esz-
méleténél lévő beteggel itassunk meleg fo-

lyadékot. Kerüljük a felesleges mozgatást! 
A tartós hideghatás akár 0 °C felett is o-
kozhat fagyási sérülést (először a kiálló
testrészek, az orr, az áll, a térdek, a fülek
és az ujjak fagynak meg). Az alkohol tom-
pítja a hidegérzést, ezért az ittas állapotú
emberek különösen veszélyeztetettek. A
különböző fagyási fokozatoknak megfele-
lően a fagyott területen égő, szúró fájda-
lom jelentkezik, ami egy idő múlva csök-
ken, vagy érzéstelenségbe megy át. A bőr
sápadt, hűvös, majd később kipirul, kékes-
lilává válik és megduzzad. Ezután hólya-
gok keletkeznek, melyekből nehezen gyó-
gyuló fekélyek maradhatnak vissza. Ezt
követően a bőr minden rétege megfagy (e-
setleg az alatta lévő szövetek is). A hó-
lyagok összefolyhatnak, megrepedhetnek,
a fagyott terület piszkosszürke színű.
Ellátásnál a fagyott területet nem szabad
hirtelen felmelegíteni! A beteget takarjuk
be, de a hideg, nedves ruházatot előtte ve-
gyük le. Ha szükséges, a fagyott területe-
ket steril fedőkötéssel lássuk el. Első fokú
fagyásnál az érintett területeket óvatos

dörzsöléssel melegíthetjük, a beteget me-
leg folyadékkal itathatjuk. Ebben az eset-
ben is hívjunk mentőt!  
Különösen oda kell figyelni az elesett, ma-
gukra hagyott, elszigetelten élő emberek-
re, az idős, magányosan élő, támogatásra
szoruló rokonokra, ismerősökre. Ameny-
nyiben huzamosabb ideig nem adnak élet-
jelt magukról, nem tudják elérni őket, il-
letve feltételezhető, hogy az adott körül-
mények miatt segítségre szorulnak, értesít-
sék az illetékeseket, szükség esetén fordul-
janak a rendőrség munkatársaihoz, hogy a
lehetőségekhez mérten minél gyorsabban
megtehessük a megfelelő intézkedéseket.
Központi segélyhívó: 112  Rendőrség :107
Mentők:  104
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály
EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTON-
SÁGA ÉRDEKÉBEN!
Rendőrségi segélyhívó: 107
Központi segélyhívó: 112
TELEFONTANÚ: 06/80/555-111

bőven jut idő ura kedvenc
ételeinek elkészítésére, va-
salásra, mosásra a szom-
széd gyerekeinek vigyázá-
sára, egy kis kertásásra,
vagy járdabetonozásra. A
lényeg hogy bármit tesz, azt
csendben tegye nehogy a
zaj megzavarja a férfi fel-
épülését. 
Ha ilyen gondos ápolásba
részesítik az asszonyok az
uraikat, biztosak lehetnek
benne, hogy felépülésük u-
tán, majd a haverokkal a
kocsmában, az első korsó
sört az ő egészségére ürítik. 

Szeretet

….hirtelen feltámadt a
szél. Eddig valahogy fel
sem tűnt neki, hogy már
nem süt a nap, de most ez a
hűvös szélroham, ahogy a-
lákapott a kabátjának, meg-
akasztotta keserű gondo-
latait.
Éppen azon kesergett, hogy
a fene essen bele, már me-
gint itt vannak az ünne-
pek…A város csillogó kira-
katai, meg az újságok, meg
a tv-reklámok, mind - mind
azt sulykolják az emberbe,
hogy vegyél, vegyél, vásá-
rolj, szórd a pénzt, ajándé-
kozz mindenkinek min-
dent…Tök mindegy hogy
mit, de vásárolj, ajándé-
kozz… tömd a szatyrodat.
Már előre biztosítanak,
hogy ünnepek után akár
vissza is viheted…csak
most…csak most vegyél
meg mindent…azután majd
csak lesz valahogy…Mert
hát valahogy mindig lesz…
Még hogy ajándékot! Egy
nagy túrót! Útálom ezt az

egészet! Örülök, ha a gázt
meg a villanyt nem kap-
csolják ki! –Még hogy a-
jándékozz?! Miből? Meg
minek? Legjobb volna ezt
az egész év végi hisztériát
átaludni! És még én érzem
magam rosszul, ha nem
költök egy havi fizetést
marhaságokra!
Persze jönnek az álszentek,
hogy nem így van ez, meg
nem úgy van az, nem kell
drága ajándék, meg nem az
értéke számít, hanem a sze-
retet meg a gesztus!…Csak
szívből jöjjön…mert ez ám
az ünnep lényege a szere-
tet…bizony ám!…Úgy hü-
lyeség ez az egész, ahogy
van!
Még hogy szeretet! Akkor
miért nem azt árulnak a
boltban? Miért házimozi
rendszert, meg ütve fúrót,
meg kasmírsálat? Így néz ki
a szeretet? Az a szeretet, ha
valakinek adok valamit, a-
mit a háta közepére kíván,
mert már tavaly is azt kap-
ta? Mert amit tényleg sze-
retne, annak az árát az e-
gész utca sem tudná össze-
dobni?
Röhej ez az egész… komo-
lyan mondom…Ünnep i-
par! Szeretet kampány! Az-
után egy évig meg le se…
Na, mindegy! Valahogy
majd csak el leszünk idén
is! Majd játszom a hülyét…
mint a többiek.
Most ért be a Dóm-térre. Az
egész teret betöltötte a bó-
déácsoló munkások bántó
ordibálása… már készültek
a vásárra. Hirtelen eszébe
jutott a fiatal Jézus… az a
Jézus, aki kikergette a ku-
fárokat a templomból… ke-

serűen elmosolyodott…hát
messzire azért nem men-
tek…az biztos.
-Édes Jézusom! Te akinek a
születését ünnepli a fél vi-
lág…Te aki egy szamár há-
tán érkeztél Jeruzsálem-
be… Te akinek az egész ru-
határa egy ócska saru, meg
pár olcsó, csíkos vászonda-
rab lehetett…biztos hogy
ezt akartad? Istenem! Ki
beszél itt már rólad? Most
odaért a Dóm oldalbejára-
tához…Megállt és felnézett
a keresztekre, hagyta, hogy
a szétnyíló kabátja alá most
újra befújjon a szél… most
nem bánta, hogy borzong…
csak a kereszteket bámul-
ta…
Ekkor halk beszélgetést
hallott maga mögül…oda
fordult. Egy tízéves forma,
vézna fiúcska, meg az apja
beszélgettek csendben…Az
apa egy rozoga tolószékben
ült, nem voltak lábai. A fi-
úcska tolta az ütött-kopott
nyikorgó széket. Arcán nem
látszott, hogy erőlködne,
sőt úgy tűnt, fel sem veszi,
hogy ő tolja a nyomorék
apját. Mondott valamit a fi-
ú, és az apa nevetett…
megálltak, és most ők is az
épülő bódékat, meg a mun-
kásokat nézték. Azután, mi-
vel a látvány különösebben
nem kötötte le őket, to-
vábindultak…
Elöl az apa, hátul a fia…aki
a széket tolta…
Most úgy érezte valami, va-
lami iszonyatos erő szorítja
össze a torkát, és valami
iszonyat ki akarja tépni a
szívét… nem kapott leve-
gőt…
A két saját lábára nézett,

meg a két saját egészséges
gyermekére gondolt…Az-
után, mintha nem is ő len-
ne, rekedten utánuk kiál-
tott:
-Hé! Egy pillanatra! Várja-
nak csak, valamit elveszí-
tettek! És gyorsan a toló-
székhez lépett. Az apa még
fel sem ocsúdott, amikor
gyors mozdulattal az ölébe
tette az összehajtogatott tíz-
ezrest, amivel az imént vá-
sárolni indult.
-Bocsánat! Ezt elszórták az
előbb! –mondta zavartan,
és máris lépett volna to-
vább, de nem tudott…A
férfi a tolószékéből ráné-
zett, és a tiszta, értelmes te-
kintete hosszú másodper-
cekre nem engedte el…
szemei könnyesek voltak…
Csak nézte egymást a két
apa, és egyikük sem tudott
megszólalni…azután a to-
lószékes lopva a fiára né-
zett, és mégiscsak megszó-
lalt:
-Nem, mi nem veszítettünk
el semmit… és a vasmarok
most lassan elengedte a tor-
kát.
Nézte, nézte a férfi arcát, és
valahonnét olyan ismerős-
nek tűnt. Azután hirtelen
egy másik arcot látott maga
előtt…egy másik ember ar-
cát. Egy másikat, - akinek a
töviskoszorútól felsebzett
homlokán vér csorog-, és
félig lehunyt szemmel csak
annyit suttog csendesen
ebbe az őrült világba:
…szeretet! – érted már?!
SZERETET!

B.T.
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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:
Február
4.-5. Dr. Kunstár Pál
06/30-488-0267
11.-12. Dr. Sikter András
06/20-936-4208
18.-19.Dr. Martinek Vilmos
06-30-9451-386
25.-26. Dr. Gombos László
06/62/278-502

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
Csányi Imre 

tel.: 06-20-404-2024
Bérczi Tamás 

tel.: 06-20-539-4370
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,
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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/.

Közérdekû információk

Búcsúzunk tõlük

Tasnádi Lajosné, 
II.ker. 218.
Tápai József 
I.ker. 62.

Én nem tudom...

Én nem tudom mi fáj megint,
a bánat néha téved,

verstelenné lett napok közt
tétováz a lélek.

A dallam csendbe csendül el
s már nincs mi visszacsalja:
A némaság mint káröröm

visszhangzik a jajra.
Egy gondolat, mely rímtelen,

és úgy idéz ma téged,
hogy nem tudom mi lett

velem:
A bánat néha téved... 

Kormányos Sándor

Értesítjük a kedves
olvasókat, hogy a
Képviselő-testület

határozata értelmében
2012-től fizetett 

hirdetéseket nem áll
módunkban megjelen-

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

Kedves szülõk!
Amennyiben szeretnék, hogy újszülöttjük fotója megjelenjen a "Mi Lapunkban", kérjük, az adatokat küldjék

el e-mailben a milapunk@szatymaz.hu címre, vagy személyesen hozzák el a szerkesztõségbe.

Mese a mesevárban

A behavazott templomkert

Kézműves foglalkozás az óvodában

Szűcs László bűvész varázsol Az első hó

Szitálni kezd
az égi pék,

és hullanak a hópihék.
Óriási 

szitán át
száll a pehelymilliárd.

Milliárdnyi
hópehely.

Az égi pék habot ver.
Habos havon
cinkenyom.

Cinke szökdel a havon.
Fekete pont
fehér pont.

Varjú károg: 
- Fázom, fázom!


