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A Csongrád Megyei Kormányhivatal, a Debreceni Egyetem AMTC Kutatási és Fejlesztési Intézete, az Újfehértói
GYKSZ Nonprofit Közhasznú Kft., Szatymaz Község Önkormányzata, a Szatymazi Gazdakör és a Dél-Alföldi Ősz-

ibaracktermesztők Szövetsége tisztelettel meghívja Önt és munkatársait:

"GYÜMÖLCSTERMESZTÉSÜNK IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI"
címû szakmai tanácskozásra és bemutatóra.

Helye: Szatymaz, Művelődési Ház (Szatymaz, Dózsa György u. 42.)
Időpont: 2013. március 28. (csütörtök) 9.00 óra

Program:
900 Köszöntő

B. Nagy László kormánymegbízott,
Csongrád Megyei Kormányhivatal

910 Megnyitó
Futó Tamás igazgató,
Csongrád Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi
Igazgatóság 

925 Almatermesztés helyzete, fejlesztésének lehetőségei
Dr. Takács Ferenc fejlesztőmérnök,
Újfehértói GYKSZ Nonprofit Közhasznú Kft.

945 Meggy tájfajta szelekció Észak-Kelet Magyarországon
Dr. Szabó Tibor tudományos főmunkatárs,
Újfehértói GYKSZ Nonprofit Közhasznú Kft.

1005 Gyümölcsültetvények szerkezetének várható változásai 
Magyarországon és az ebből levonható következtetések 
Szabó József, csonthéjas munkabizottsági elnök,
FRUIT VEB

1025 „Y” koronaforma tapasztalatai
Vass Károly kamarai tanácsadó,
Csongrád Megyei Agrárkamara

1045 Szünet-büfé
Szünetben erő- és munkagép bemutató, pálinkaverseny
és kóstoló szatymazi termelők főzeteiből.

Metszési eszközök vására
Oláh Gábor ügyvezető igazgató, 
INTERFRUIT KFT.

1115 A BAYER ajánlata csonthéjasok növényvédelmében
Sipos József területi képviselő,
BAYER CROPSCIENCE  KFT.

1135 Megoldás egyedi problémákra
Bodó Péter területi képviselő,
BELCHIM CROP PROTECTION HUNGARY KFT.

1155 A Cheminova 2013. évi ajánlata a gyümölcsösök
növényvédelmében
Lécz István területi képviselő,
CHEMINOVA MAGYARORSZÁG KFT. 

1215 A SYNGENTA 2013. évi ajánlata a gyümölcsösök 
növényvédelmében
Tarcal Erik kertészeti területi képviselő,
SYNGENTA KFT.

1235 Kérdések- hozzászólások
1300 Metszési bemutató 

Vezeti: Szél István agrármérnök
A Dél-alföldi Õszibaracktermesztõk Szövetségének alelnöke.

A rendezvényen megtekinthetõ Simon Ferenc festõmûvész kiállítása.
A rendezvény támogatói:
AUDITKER KFT., DAP KFT., G-JET KFT., HSC MOTOR KFT., BAYER CROPSCIENCE KFT., CHEMINO-
VA MAGYARORSZÁG KFT.,  INTERFRUIT KFT., SYNGENTA KFT., BELCHIM CROP PROTECTION
HUNGARY KFT.,  Szatymaz Község Önkormányzata

Sipos Istvánné köszöntése 90. születésnapja alkalmából
folytatás a 10. oldalon
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HELYTÖRTÉNET
A középkori Szat településről  /II./

A só mindenkori forgalmát
királyi megbízott irányítot-
ta. De innen küldték tovább
az egyháznak járó, minden
évben kiosztott só ado-
mányt, támogatást is. A só
egyrészét kezdetben, pénz
hiányában cserélték, ké-
sőbb, a pénz megjelenése
után már mind gyakrabban
azért adták-vették, a kirá-
lyok még évszázadokkal
később is azzal fizettek.
Mivel a királyok bevétele
/adó nem lévén az árpád-
háziak idején/ nem, vagy
alig fedezte az uralkodás
költségeit, többek között
kénytelenek voltak arra is,
hogy az István óta forga-
lomban lévő ezüstpénzt
csaknem folyamatosan,
azonos névértékűre de ke-
vesebb ezüstöt tartalma-
zóra, cseréljék ki. A külön-
bözet volt a kamara haszna.
A pénzcserére, a kamara
hasznának összegyűjtésére,
a régi nagyobb méretű, több
ezüstöt tartalmazó  érvé-
nyét vesztett pénz kisebbre
/de érvényesre/ való bevál-
tására, kiváló lehetőséget
biztosított az izmaeliták
kereskedése, a sót is forgal-
mazó tevékenysége. /Ezt
odáig fejlesztették, hogy az
Árpádházi királyaink idején
már pénzt is vertek, IV.
Béla uralkodásáig 13 az iz-
maeliták által vert új pén-
zek száma. Arról most ne is
beszéljünk, hogy a végén
már olyan kicsi volt a pénz
és főleg annak ezüst tartal-
ma, hogy a szél csaknem
elfújhatta./
A hajdani Szat település
aránylag nagy és szegényes
temetőjének széthordásából
azt is megállapíthatjuk,
hogy annyian, itt a só adás-
vételével, annak kereskedé-
sével, forgalmazásával nem
foglalkozhattak. Az itt élő,
jórészt Mohamed tanítását
követő izmaeliták zöme
nagy valószínűséggel a
királyok előírása szerint, a
só beszerzését is maguk
végezték. A só nem jött ide,
el kellett érte évente több-
ször fordulva menni, mert
különösen kezdetben, a
honfoglalás korában, csak-
nem lakatlan volt még a só
adó, erdélyi Sóvidék kör-
nyéke. A  föld felszínén lé-

vő só kocka formában való
kivágása, /“bányászata”/ il-
letve annak a Maroson való
leúsztatása, bizony sok em-
ber /izmaelita, jobbágy,
szolga, rabszolga/ egész
életét vette igénybe. A hon-
foglalók külön bányászokat
és szállítókat nem hoztak
magukkal. Azt a feladatot a
hozzájuk csatlakozó /in-
kább magukhoz édesgetett/
izmaelita kereskedők talán
mohamedán vallású szol-
gálói, rabszolgái, és a király
jobbágyai végezhették el.
Ahogy a koratavasz első je-
lei megérkeztek, a hajdani
Szat településre, az itt telelő
kereskedő izmaeliták egy-
része embereivel, a király
sóvágó szolgáival, munká-
saival, élelemmel és fel-
szereléssel gazdagon ellát-
va, karavánokba verődve, a
sóért megindultak. /A Tisza
mellett még számos hason-
ló, a só forgalmazását le-
bonyolító település létez-
hetett./ Az erdélyi sóhoz ve-
zető és a Maros mellett hú-
zódó úton, amely tele volt
még hóólvadás után is szá-
mos akadállyal, /amelyen
az utazás bő két hétig is
eltartott/, csak felmálházott
lovakkal, bivaly húzta sze-
kerekkel vonultak, hosszú
karavánokba verődve, leg-
többször a többi Tisza mel-
lett meghúzódó más tele-
pülés izmaelita kereskedő-
inek embereivel együtt.
Csak a nyár közeledtével
lehetett lovaskocsival is a
Sóvidékre eljutni.
Jól ismert tény, hogy az
Erdélyi-medence aljában
lévő sóréteg vastagsága,
helyenként a másfél – két-
esetleg a három kilómétert
is eléri. Ez a sóréteg sok-
sok helyen, néhol majdnem
egymás utáni sorban, a
fiatalabb rétegek hiánya,
esetleg lepusztulása miatt a
felszínre kibukkant. Ez a
járóföldön kidomborodó
sóréteg átmérője helyen-
ként csak néhány métert,
máshol azonban a kiló-
métert is meghaladta. Ide,
erre a különös elhagyatott
helyre, az erdélyi Sóvidék-
re igyekezett sóért a kora-
beli Szat településről elin-
dult munkások karavánja is

évente többször.
A munkások egyrésze /eze-
ket hívták sóvágóknak/ eb-
ből a felszínen lévő sóré-
tegből /sósziklából/ próbált
nagyjából egyforma kocka
alakot kivágni, formálni. A
munkások másik része lo-
vak, bivalyok hátára kötve,
ritka esetben kocsira rakva
elszállította a Maros, eset-
leg annak egy bővizű mel-
lékfolyójának a partjára,
ahol a munkások harmadik
része már javában ácsolta a
só leúsztatásához használ-
ható tutajokat. Az így kivá-
gott só nagyrésze a kamara
tulajdonát képezte, de a ka-
mara adta a közeli erdőből
a tutajhoz kivágott fákat is.
Ezt a részben összekötött
tutajokra rakott kocka alakú
sót azonban leúsztatáskor,
valószínű, hogy a régi gya-
korlatnak megfelelően,
/harmincaddal/ még útköz-
ben, a Maroson, Ajtony
törzsfő emberei is megvá-
molták. /Talán ebből szár-
mazott szokatlan gazdag-
sága./ Amikor István feje-
delem magát királlyá koro-
náztatta, sokáig nem tűr-
hette, hogy országán belül
mozgó tulajdonára tovább-
ra is valaki vámot vessen ki
az alatvalók közül, amit
Ajtony nem vett figyelem-
be. A “vámolást”, csak Aj-
tony legyőzésével sikerült
megszüntetni.
A csaknem állóvíznek tűnő
Tiszára, a torkolatnál több
ágra szakadt Maroson le-
úsztatott sót, nagyvízkor
különösebb akadály nélkül,
minden esetben, egyenesen
a mai szatymazi Alpárig
irányították. /Innen a fenn-
maradt neve, ami “ földet”
jelent/ Kisvízkor sem volt
ez másként, a Maros torko-
latában lévő, a későbbi
Szegedet alkotó szigeteket
megkerülve, az ártereken
kialakult “tavakon”, mo-
csarakon, áthaladva, a hely-
ben lakók hozzáértő veze-
tésével kormányozták a só-
val megrakott tutajokat a
Tisza jobbpartján /nyugati/
lévő Alpárig. Az ártereken
fűzérszerűen kialakult ta-
vak /pl. Fehértó/ a hajdani
oklevelek szerint, nem vol-
tak a mai értelembe vett

igazi “tavak”, nem voltak
elzártak, mert mindig volt
egy olyan nyílásuk, ahol a
folyóvíz akadálytalanul be-
folyt és mindig volt egy
másik kivezető nyílásuk is,
amin keresztül a vizük a
Tiszába visszajutott. Csak a
“tavak” bevezető nyílását
kellett a tutajnak megcé-
lozni és már csaknem aka-
dálytalanul lehetett a nyu-
gati parton kikötni. Onnan
a sót a közelben lévő Szat
településig szállították. A
Szat településre megérkező
só fölött a Kamara /Kincs-
tár/ rendelkezett. Itt adták
ki és indították útnak az
egyháznak járó tizedet, a
különböző támogatásokat,
az elvégzett munkáért járó
béreket. Innen fizette sóval
a kincstár adósságait, stb.    
Az itt élő /Mohamed val-
lását követő/ keletről behí-
vott izmaelitákra “súlyos”
törvényeket kellett a király-
nak hozni, mert hol szóban,
hol írásban, csaknem éven-
te, a mindenkori pápa kö-
vetelte megtérítésüket.
Ilyen megszorítás volt,
hogy nem építhettek ma-
guknak templomot. /Ami
valóban súlyos érintette
őket, hisz a napi ima, a napi
tanítás -a Korán- kívülről
történő elmondásának gya-
korlatától estek el. A közöt-
tük 3 évig itt élő arab utazó
Abu Hámid al Garnáti erről
beszámol./ Az izmaeliták-
nak többek között megtil-
tották, hogy településeiket
megerősítsék, fallal vegyék
körbe. /Ez a tatárok megál-
líthatatlan pusztítását, a fal-
vak megszüntetését 1241-
ben nagyban előkészítette./
Tilos volt az izmaelitának
kereszténnyel házasodni de
tilos volt keresztény vallású
szolgát tartani, stb. Termé-
szetesen a királyok nem fe-
lejtették el, hogy adó nem
lévén, anyagilag függnek
tőlük, hogy ők a kamara, a
kincstár emberei, de ők
adják a királyok fegyveres
védelmét, kíséretét is. En-
nek az akkor már több év-
százados gyakorlatnak ve-
tett véget a tatárjárás. 

Pálmai József

Folytatás a következő számban.
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Ebben az évben második
alkalommal tartotta rendes
testületi ülését a képvise-
lőtestület február 20-án.
A 7 fő képviselőből 5 fő
jelen volt.
Dr. Kormányos László pol-
gármester első napirendi
pontként a helyi építési sza-
bályzat módosításáról adott
tájékoztatót a jelenlevők-
nek. Jelen volt a testületi
ülésen Balogh Tünde az Új
Lépték Kft. vezetője, aki az
építési szabályzat módosí-
tását készítette. A HÉSZ el-
fogadását előzetesen már
megelőzte a 32 szakhatóság
általi véleményezés, illetve
az állami főépítész vélemé-
nyezése is.
A változtatások rövid ösz-
szefoglalója a következő:
- két terület besorolása

megváltozik a település
külterületén (mezőgaz-
dasági területből idegen
forgalmi turisztikai öve-
zetbe kerül) 

- egy területrész vissza-
sorolódik mezőgazdasá-
gi területté, mivel nem
valósul meg a motor-
cross pálya

- egy mezőgazdasági te-
lephely ipari övezetbe
sorolódik

- változik a külterületi
zártkertek előkertre és
oldal kertre vonatkozó
szabályozása is 

A képviselők ezen módosí-
tások tudomásul vételével
egyhangúlag megszavazták
a HÉSZ módosítását. (Akit
bővebben érdekel, a hiva-
tali időben tájékoztatást
kérhet a polgármesteri hi-

vataltól.) 
A falugyűlés anyagának
előkészítéséről szóló tájé-
koztató második napirendi
pontként került a képvise-
lők elé. Előzetesen a bizott-
ságok már véleményezték
az anyagot. A testület meg-
állapította, hogy az anyag
megfelel a jogszabályi elő-
írásoknak, rövid átfogó ké-
pet ad az önkormányzat el-
múlt évi munkájáról illetve
ez évi terveiről. 
Harmadik napirendi pont a
Dankó Pista Művelődési
Ház és Könyvtár munkájá-
ról szólt. Az igazgató és
könyvtáros beszámolt az
intézmény elmúlt évi mun-
kájáról, illetve a 2013. évi
tervekről is tájékoztatást
kaptak a képviselők.
2013. március 1-jétől a kép-
viselőtestület bevezette a

könyvtár beiratkozási díjat,
mely éves szinten 300Ft/fő
és szinte jelképesnek te-
kinthető. Mentességeket is
állapított meg a testület
melyek egyrészről a törvé-
nyi előírások szerintiek,
másrészről pedig a fogya-
tékkal élők részére biztosí-
tottak. A könyvtár haszná-
lati szabályzatot is módosí-
tani kellett.
A képviselőtestület módosí-
totta a lakásrendelet mel-
lékletét, mivel megvásárol-
ta a Vasút u. 15. szám alatti
ingatlant. 
A testületi ülést ezek után
dr. Kormányos László pol-
gármester bezárta.
A soron következő rendes
képviselő testületi ülés
2013. március 20-án szer-
dán délután 14 órakor
lesz a Faluházban.

Tájékoztató a képviselőtestületi ülésről

Falugyűlés
Az idén a testület döntésé-
nek megfelelően az előző
éviekhez képest korábban
lett megtartva a falugyűlés.
Február 28-án a faluház
nagytermében több mint
száz ember volt kíváncsi a
képviselőt-testület beszá-
molójára, amely rendhagyó
módon három részből te-
vődött össze. 
Elsőként a polgármester
részletesen ismertette a
2012. évi önkormányzati és
képviselő-testületi munkát,
továbbá kommentálta az
elmúlt év fontosabb dönté-
seit. Szó esett a járási rend-
szer kialakításának körül-
ményeiről és annak hatásá-
ról önkormányzatunkra
nézve; az általános iskola
és az óvoda fenntartásának
és működtetésének szétvá-
lasztásáról; a bölcsődei el-
látás első évének tapaszta-
latairól; a faluház felújítás
utáni tevékenységéről, a te-
leház átköltözéséről; az
egészségügyi és szociális
ellátásról. Részletek hang-
zottak el továbbá a rászo-
rulók juttatásairól (tűzifa-
és élelmiszercsomag osz-
tásról) valamint a civil szer-
vezetek támogatásáról; az
új közfoglalkoztatási rend-
szerről; a megnyert-, folya-
matban lévő- és benyúj-
tandó pályázatokról; vala-
mint a településfejlesztési
és üzemeltetési feladatok-
ról. A 2013-as költségvetés

sarokszámai is ismertetésre
kerültek, különös tekintet-
tel az egyensúly érdekében
meghozott költségcsökken-
tő intézkedésekre.
A második napirendi pont-
ban a most induló szenny-
vízberuházás kivitelezési
munkálatairól esett szó. A
kivitelező cég képviselői
tájékoztatták a megjelent
szatymazi lakosokat arról,
hogy március végéig teljes
kapacitással fel fognak vo-
nulni, és feszített tempóval
az év végére be is fejezik a
község belterületén a csö-
vek fektetését. A teljes
rendszer üzembe helyezése
csak a szennyvíztisztító te-
lep átadása után - a próba-
üzemet követően -, lehetsé-
ges. Elhangzott az is, hogy
a kivitelezés során felme-
rülő kérdéseikkel a polgár-
mesteri hivatalhoz és a ki-
vitelezőhöz egyaránt for-
dulhatnak. A cégvezető ré-
széről ígéret hangzott el,
hogy minden ingatlantulaj-
donost szóban és írásban is
értesítenek az őt érintő
munkák megkezdése előtt.
Nem fordulhat tehát elő
olyan, hogy a bekötések so-
rán nem veszik figyelembe
a tulajdonosok kéréseit és
hogy több napon keresztül
akadályozzák a telkek meg-
közelítését. A témához kap-
csolódóan sok gyakorlati
kérdést tettek föl a jelen-
lévők.

Az utolsó napirendi pont is
sokakat érdekelt, amelynek
témája a községünkben
épülő rehabilitációs cent-
rum volt. A szegedi SZKTT
ESZI Ifjúsági Drogcent-
rum igazgatója, Arany Zol-
tán és kollégája Mészáros
Róbert vett részt a tájékoz-
tatón. Én, mint kívülálló azt
vettem észre, hogy minden
generáció máshogy reagál a
rehabilitációs központ jö-
vendőbeli tevékenységével
kapcsolatban. Sok kérdés is
elhangzott a témát illetően
és úgy gondolom, hogy az
aggodalmak jó része el lett
oszlatva. Elhangzott, hogy
az itt kezelendő 8 gyermek
és 10 felnőtt már klinika-
ilag leszokottnak tekinthe-
tő, ide önként jelentkezik és
az intézményben csupán a
társadalomba való vissza-
szoktatás folyamata zajlik.
Az igazgató reményét fe-
jezte ki, hogy a lakosság
befogadó lesz irántuk és
ígéretet tett, hogy ennek ér-
dekében részükről ők is
mindent megtesznek. A
polgármester elmondta
még, hogy annak idején a
pályázat benyújtásáról szó-

ló döntés meghozatalakor
fontos szempont volt, hogy
a Simsay-iskola végre egy
értelmes cél mentén megú-
julhat, valamint az, hogy
Szatymaz a beruházás ré-
vén 200 milliós vagyonnal
gyarapodik. Végül a három
és fél órásra nyúló fórum
végén a hivatal dolgozói
nevében megköszönte a je-
lenlévőknek az aktív rész-
vételt, az építő jellegű ész-
revételeket, és az egyéb bí-
ztató hozzászólásokat.
Ezúton szeretnénk tájékoz-
tatni Önöket, hogy a reha-
bilitációs centrummal kö-
zösen programsorozat indul
a faluházban. Elsőként egy
olyan szakembert hívunk el
egy közös beszélgetésre,
aki a témában az egyik leg-
biztosabb forrás, akivel
szinte minden héten talál-
kozhatunk egy-egy hírcsa-
tornán, ő: ZACHER GÁ-
BOR toxikológus főorvos.
(Az 1. oldalon további in-
formációt találhatnak.) A
sorozat további rendezvé-
nyeiről a következő lap-
számban tájékoztatjuk az
olvasókat.

RHN
A CE GLASS (Szilánk) az alábbi pozícióba keres

megváltozott munkaképességű munkatársakat:

SÍKÜVEG MEGMUNKÁLÓ, ADMINISZTRÁTOR
ÖNÉLETRAJZOKAT VÁRUNK

E-mailben: karrier@ceglass.hu 
vagy személyesen/postán: Szatymaz, II. körzet 65.
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1%
SZATYMAZ KÖZSÉGBEN MŰKÖDŐ ALAPÍTVÁNYOK KÖZLEMÉNEYE

Tisztelt Szatymaziak! 
Önök a 2013-as évben is dönthetnek személyi jövedelemadójuk egy százalékának közhasznú felajánlásáról.
Az alábbiakban közöljük az alapítványok ADÓSZÁMAIT:
A Mi Óvodánkért Alapítvány Szatymaz: 18465789-1-06
Csipet-Csapat Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete:
18211913-1-06
Fehértói Gazdaképző és Innovációs Alapítvány: 18454404-1-06
(a Teleházat üzemelteti)
Közművelődési és Családsegítő Egyesület: 18472754-1-06
Mozgáskorlátozottak Szatymazi Egyesülete: 18463718-1-06
Szatymazért Alapítvány: 18456420-1-06

Szatymaz Község Területén Élő Idős Emberek Gondozásáért
Alapítvány: 18452213-1-06
Szatymazi Gazdakör Közhasznú Egyesület: 18450259-1-06
Szatymazi Gyermekekért Közhasznú Egyesület: 18479548-1-06
Szatymazi Nyugdíjasok Egyesülete: 18464812-1-06
Szatymazi Polgárőr Egyesület: 18462580-1-06
Szatymazi Sportegyesület: 19983879-1-06

Az idén ismét útjára indul
a Cseppnyi Önbizalom
Kontinencia Betegeduká-
ciós Program. A kezdemé-
nyezés célja, hogy felmérje
a nem ellátott vizelettartási
zavarban szenvedők szá-
mát, és tájékoztatást adjon
az esetlegesen érintettek-
nek, hozzátartozóknak,
ápolóknak a háziorvosi
praxisokon keresztül. Az
előző évben indított kez-
deményezés sikere nyomán
ez évben már közel 200
háziorvosi praxisban ve-
hetnek részt az érdeklődők
kontinencia tanácsadási
fogadóórákon.
A vizelettartási zavarok a
lakosság mintegy 6,5 szá-
zalékát érintik. A betegek
többsége ellátatlan, sokan
nem ismerik fel a tünetek
alapján a betegséget, és
nem tudják, hogy létezik
megfelelő megoldás a prob-
lémájukra. Sokan félnek
megnyílni, nem mernek
szakemberhez fordulni és
segítséget kérni, pedig az
idejében felismert problé-
ma kezelhető, a megfelelő

ellátás pedig nagyban javít-
hatja az érintettek életmi-
nőségét.
Az Országos Alapellátási
Intézet, a Magyar Álta-
lános Orvosok Tudomá-
nyos Egyesülete és a Ma-
gyar Egészségügyi Szak-
dolgozói Kamara támoga-
tásával és az SCA Hygiene
Products Kft. együttműkö-
désében megvalósuló
Cseppnyi Önbizalom Kon-
tinencia Betegedukációs
Program alkalmat teremt
arra, hogy az esetlegesen
érintettek – és minden ér-
deklődő – részletes tájé-
koztatást kaphasson a vi-
zelettartási zavarról, és a
megoldási lehetőségekről. 
A tavalyi évben a Program-
ban több mint 15.000 érin-
tett és érdeklődő vett részt,
ami kiemelkedő a téma in-
tim jellegét is figyelembe
véve. A tapasztalatok azt
mutatják, hogy sikerült
megszólítani azokat a bete-
geket is, akik eddig senki-
nek sem mertek beszámolni
problémájukról. 
A több mint 15 ezer kérdőív
összesített eredményei
alapján, a rendezvényeken
megjelentek 64 százaléka
szenvedett a vizelettartási
zavar valamely formájában,
azonban sokan még sosem
beszéltek senkinek prob-

lémájukról.  
A program kezdeményezői
az idei évben is arra hívják
fel a figyelmet, hogy min-
denki, aki érintett bármi-
lyen mértékű vizelettartási
zavarban, és eddig esetleg
szégyellt beszélni róla és
orvoshoz sem mert fordul-
ni, most merjen kérdezni,
bátran kérjen segítséget,
mert van megoldás a prob-
lémájára. A rendezvénye-
ken minden olyan érdeklő-
dőt is várnak, akik közvet-
lenül még nem érintettek a
problémában, de a 45 és 65
közötti rizikócsoportba tar-
toznak, avagy hozzátarto-
zójuk, rokonuk ápolásában
kell szerepet vállalniuk. 
Idén a program kiterjesz-
téseként országosan közel
200 háziorvosi praxisban
Kontinencia Betegeduká-
ciós Fogadóórák keretében
mérik fel a megjelentek
érintettségi és informáltsági
szintjét. Egyúttal tájékoz-
tatást nyújtanak a betegség-
ről, annak megfelelő ke-
zeléséről és az inkontinen-
cia védőeszközök megfele-
lő használatáról is.
A fogadóórák március és
április hónapban, országo-
san, minden megyében
több háziorvosi praxisban
zajlanak majd. Csongrád
megyében összesen 11

helyszínen nyílik lehetőség
a tanácsadáson történő
részvételre. Ezekre nem
csak az érintetteket várják,
de olyan hozzátartozókat is,
akiknek családtagjaik, is-
merőseik szenvednek vize-
lettartási zavarban és eset-
legesen ápolásra is szorul-
nak. 
A tanácsadásokat idén is a
helyi szakdolgozók végzik,
akik az általános tájékozta-
táson túl arra is lehetőséget
nyújtanak, hogy négyszem-
közt is feltehessék kérdése-
iket a megjelentek.
Az Országos Alapellátási
Intézetről
Az Országos Alapellátási
Intézet az alapellátás (házi-
orvosi, házi gyermekorvosi,
iskolaorvosi, védőnői szol-
gálat és a beteg otthonában
nyújtott ápolási szolgál-
tatás) szervezési-módszer-
tani, tudományos-kutató,
gyógyító-megelőző intéz-
ménye. A népegészségügyi
programmal összhangban
célja a lakosság egészségi
állapotának javítása, a
népességet leginkább ve-
szélyeztető betegségek visz-
szaszorítása, a halálozások
számának csökkentése, de-
mográfiai helyzetünk javí-
tása. Segíti az egységes,
egyenlő és hatékony meg-
előző, gondozó és rehabili-
tációs tevékenységet. Al-
kalmazza és támogatja az
Egészségügyért Felelős Ál-
lamtitkárság vonatkozó
iránymutatásait, együttmű-
ködik a megfelelő szakha-
tóságokkal és a szakfelü-
gyeleti szolgálattal. Regio-
nális központjain keresztül
kapcsolatot tart minden
alapellátási egységgel. Re-
gionális központjain ke-
resztül kapcsolatot tart

2013-BAN IS FOLYTATÓDIK A CSEPPNYI ÖNBIZALOM PROGRAM

Kontinencia Tanácsadási fogadóórák Csongrád megyében: 
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Agrár hírek

minden alapellátási egy-
séggel.
A Magyar Egészségügyi
Szakdolgozói Kamaráról
A 2004-ben alapított Ma-
gyar Egészségügyi Szak-
dolgozói Kamara (MESZK)
jelenleg az egyik legna-
gyobb létszámmal rendel-
kező és legtöbb szakterü-
letet magába foglaló szak-
mai kamara. A MESZK a
szakdolgozói hivatás gya-
korlásával összefüggő
ügyekben képviseli és védi
a szakdolgozók jogait, va-

lamint képviseli a szakdol-
gozói kart a hazai és nem-
zetközi szakmai szerveze-
tekben. Legfontosabb célja,
hogy szakmai és etikai tá-
mogatást nyújtson a folya-
matosan önállóvá váló 
szakterületek dolgozóinak.
Kiemelt figyelmet fordítva
arra, hogy a Kamara tár-
sadalmi szerepének és sú-
lyának megfelelő mérték-
ben járuljon hozzá az
egészségpolitika alakulá-
sához, és ezen keresztül a
lakosság egészségügyi el-

látásának javításához.
Az SCA-ról
Az SCA egy nemzetközi hi-
giéniai termék és papír-
gyártó vállalat, mely sze-
mélyi higiéniai termékeket,
higiéniai papírtermékeket,
csomagolóanyagokat és
papír alapanyagú termé-
keket állít elő. A cég higié-
niai portfóliója olyan nem-
zetközileg ismert márkákat
vonultat fel, mint a TENA
és a Tork, illetve regionáli-
san jól ismert neveket is
tartalmaz, mint például a

Tempo, a Zewa, a Velvet, a
Libero, a Libresse és az
Edet. A vállalat a személyre
szabott ellátás és a fenn-
tartható fejlődés élharcosa
és mint ilyen, világszerte
minden üzleti területén elis-
merésnek örvend.
További sajtóinformáció:

Nagy Ákos
VM.komm Kommunikációs

Tanácsadó iroda
Tel: (1) 350-6951, 20/933-1801

E-mail: nagy.akos@vmkomm.hu

Két agrárügyintézés egy
helyen: az Agrárkamara
épületébe költözött a Föld-
művelésügyi Igazgatóság
A Csongrád Megyei Ag-
rárkamara épületébe köl-
tözött a Csongrád Megyei
Kormányhivatal Földmű-
velésügyi Igazgatósága,
így a megye termelői egy
épületben intézhetik el
gazdaságukkal kapcsola-
tos hivatali ügyeik zömét.
A kormányhivatal - fela-
datai révén - három szak-
igazgatási szerven keresztül
van kapcsolatban a mező-
gazdasági termelőkkel,
ezek egyike a falugazdász
hálózatot fenntartó Föld-

művelésügyi Igazgatóság
is. Egy kölcsönösen elő-
nyös megállapodásnak kö-
szönhetően mostantól egy
épületben, a 6722 Szeged,
Kossuth Lajos sgt. 17.
szám alatt vehetik igényben
a gazdák a két, agrárium-
mal foglalkozó szervezet
szolgáltatásait, és intézhe-
tik személyesen a hivatalos
ügyeiket. 
A Földművelésügyi Igaz-
gatóság elérhetőségei és
ügyfélfogadási rendje az
alábbiak szerint alakul.
Porta: 62/680-785
Titkárság: 62/680-783
Vadászat-halászati Osztály:
62/680-780

Falugazdász ügyfélszol-
gálat: 62/680-779
Fax: 62/680-776
E-mail cím: csongrad-
fm@nebih.gov.hu
Falugazdász ügyfélfo-
gadási idő:
Hétfő-Kedd-Szerda: 
8-12-ig és 13-16-ig
Csütörtök: -
Péntek: 8-12-ig
Vadászat-halászati Osztály
ügyfélfogadási idő:
Hétfő-Kedd-Szerda: 
8-12-ig és 13-16-ig 
Csütörtök: -
Péntek: 8-12-ig
A korábbi székhely, a 6720
Szeged Deák Ferenc u. 17.

szám alatti irodaház sem
marad üresen, oda hama-
rosan a Kormányhivatal
másik szakigazgatási szer-
ve költözik.
Szeged, 2013. február 18. 

Varga Márta
kommunikációs vezető 

Csongrád Megyei
Kormányhivatal 

A szatymazi
falugazdász ügyfél-

fogadási ideje és
helye változatlan!

(Megtalálhatják a 
11. oldalon.)

Rendőrségi felhívások
Bűnmegelőzési hír-

levél
„Február 22.” – a bűncse-
lekmények áldozatainak
napja:
A legnagyobb óvatosság,
odafigyelés mellett is bárki
válhat áldozattá. Valameny-
nyi veszélyhelyzetre, bajra
képtelenség felkészülni,
azonban fontos, hogy mi
magunk lehetőség szerint
mindent megtegyünk, hogy
ne váljunk sértetté, áldozat-
tá. Napjaink büntetőpoli-
tikájának is egyik kiemelt
feladata a bűnözés okozta
káros hatások csökkentése
és a bűncselekményeket el-
szenvedő személyek társa-
dalmi, erkölcsi és anyagi
sérelmeinek enyhítése. Ki-
fejezésre kell juttatni, hogy
a társadalom, a közösség, a
különféle szakmai és civil
szervezetek szolidárisak az
áldozatokkal. Az Európa
Tanács 1990. február 22-
én tette közzé a bűncselek-
mények áldozatainak char-
táját. E nap azóta a bűncse-
lekmények áldozatainak

napja, melyet 1993-tól
Magyarországon is megtar-
tanak. 
Az állampolgárok az elmúlt
esztendőben főként vagyon
elleni deliktumok sértettjei
voltak. Ebben nagy szere-
pet játszik, hogy a rendsze-
res figyelemfelhívás ellené-
re sem vagyunk elég körül-
tekintőek, nem fordítunk
kellő figyelmet egymásra,
saját értékeik megóvására.
Különösen jellemző ez az
alkalmi illetve zseblopások
esetében. Az alkalmi lopá-
soknál a sértett értékei leg-
gyakrabban nyitva hagyott
gépjárműből, iskolai vagy
kórházi szekrényből, őri-
zetlenül hagyott táskából,
bevásárlókocsiból tűntek
el. Lakásbetörések tekinte-
tében kiemelten veszélyez-
tetettek a gyenge mecha-
nikai védelemmel ellátott
ingatlanok, tárolók, vala-
mint a hétvégi házak, zárt-
kerti ingatlanok és tanyák.
Jellemző áldozati maga-
tartás, hogy az érintettek
sokszor még az alapvető
vagyonvédelmi intézkedé-

seket is elmulasztják.
Ugyanakkor a környezet
közömbössége is sok eset-
ben hozzájárul egy-egy
bűncselekmény bekövet-
keztéhez.
Illetékességi területünkön
2012-ben az ismert termé-
szetes személy sértettek
száma 10 343 fő volt (12
146-ról), ami az előző év-
hez viszonyítva 14,8 %-os
csökkenést jelent. A sértet-
tek 61 %-a férfi, 39 %-a nő
volt. Ki kell azonban emel-
ni az időskorú sértettek
arányát. Megállapítható,
hogy ezen korosztály eseté-
ben a statisztikában bizo-
nyos fokú emelkedés ta-
pasztalható. A 60 év felet-
tiek elsősorban vagyon el-
leni bűncselekmények (be-
surranásos illetve alkalmi
lopás, trükkös lopás, csalás)
szenvedő alanyai voltak,
amelyhez a részükről mu-
tatkozó túlzott bizalom je-
lentősen hozzájárult.
A bűnmegelőzésnek továb-
biakban is egyik legfon-
tosabb eszköze a figyelem-

felhívás, a különböző fóru-
mokon történő prevenciós
fellépés, a legmegfelelőbb
biztonságtechnikai esz-
közökkel, lehetőségekkel
történő megismertetés. A
„Csongrád megyei össze-
fogás az áldozattá válás
megelőzése és az áldozat-
segítés érdekében” című
(TÁMOP 5.6.1.C-11/2-2011-
0023) nyertes pályázattal a
Csongrád Megyei Kormány-
hivatal, és a Személy és Va-
gyonvédelmi Szakmai Ka-
mara mellet konzorciumi tag-
ként a Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság is je-
lentős erőt, eszközt és pénzt
tud fordítani a veszélyez-
tetett korosztályok, csoportok
önvédelmi mechanizmusá-
nak sokirányú fejlesztésére.

barka@csongrad.police.hu
EGÉSZ ÉVBEN AZ

ÖNÖK BIZTONSÁGA
ÉRDEKÉBEN!

Rendőrségi segélyhívó: 107
Központi segélyhívó: 112

TELEFONTANÚ:
06/80/555-111
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DANKÓ PISTA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Faluház + kondi terem
Szatymaz, 
Dózsa Gy. u. 42.
Tel/fax: 62/583-520
Igazgató: Kálmán János

Hétfő: 7:30-19:00
Kedd: 7:30-19:00
Szerda: 7:30-19:00
Csütörtök: 7:30-19:00
Péntek: 7:30-19:00
Szombat: rendezvénytől függően
Vasárnap: zárva

Könyvtár:

Hétfő: szünnap
Kedd: 9:00-17:30
Szerda: 13:00-17:30
Csütörtök: 9:00-17:30
Péntek: 13:00-17:30

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

KALENDÁRIUM
MÁRCIUS
Böjtmás hava
18. Sándor: "Sándor, Jó-

zsef, Benedek, zsákban
hozza a meleget". Az
igazán meleghozó nap.

19. József: Sok helyen ek-
kor hajtják ki először a
marhákat a legelőre és
ekkor engedik ki a mé-
heket is. Ezen a napon
ültetik a fokhagymát, a
krumplit, a kaprot.

21. Benedek: A tavasz első
napja, a napéjegyenlőség
ideje.

24. Gábor: A káposztaül-
tetés ideje.

25. Gyümölcsoltó: Elneve-
zése Jézus fogantatására
utal. A palánta ültetése,
fatisztogatás napja. A
Skolasztika napján sze-
dett oltóágat ekkor he-
lyezik el. Fecskehajtó-
nak is mondják, mert a
jó idő ekkorra hazahajtja
a vándormadarakat.

ÁPRILIS
Szent György hava
Április elseje: Hajdan sok

népnél évkezdő nap volt,
a tavaszi napéjegyenlő-
séget, az újjáéledő ter-
mészetet ünnepelték.
Amikor a naptárreform-
mal január elseje lett az
év első napja, április első
napja "komolytalan" új-
évvé vált. Nálunk a diák-
ság terjesztette beugrató
tréfák nyugati eredetűek.

Virágvasárnap: Húsvét
előtti vasárnap. Az isko-
lás gyermekek ilyenkor
barkát mennek gyűjteni,
amit a templomban meg-
szentelnek. A szentelt
barkát gonoszűzőnek,
betegséggyógyítónak
tartják, elűzi a jégesőt,
megóv a villámcsapástól.
Virágvasárnap tarják
több palóc községben a
kiszehajtást. Fiatal lá-
nyok telet jelképező,
menyecskeruhába öltöz-
tetett szalmabábut visz-
nek végig a falun, majd

vízbe dobják vagy elé-
getik. A téltemetés az éb-
redő természet ősi ünne-
pét, a húsvétot vezeti be.
Virágvasárnap után kö-
vetkező hét a Nagyhét. 

Nagypéntek: Jézus ke-
reszthalálának ünnepén
tarják a legszigorúbb
böjtöt.
Általános tisztálkodási
nap: meszelnek, takarí-
tanak, nagymosást tar-
tanak a patakban és az
állatokat is megfürösz-
tik. Sok helyen Nagy-
pénteken nem gyújtanak
tüzet.

Nagyszombat: Este tartják
Jézus feltámadásának
ünnepét. A tüzet ősi mó-
don - dörzsöléssel, csi-
holással - újra meg-
gyújtják és megszente-
lik. Az esti harangszó a
böjt befejezését jelenti.

Húsvétvasárnap: A ke-
reszténység egyik legna-
gyobb ünnepe a pogány
tavaszkezdő ünnepekből
származik. Ezen a napon

tartják a húsvéti határ-
járást. Ilyenkor az egész
falu népe körbejárja a
földjeit, kitisztogatja a
forrásokat. Sok helyen
bált rendeznek.

Húsvéthétfő: A legnépsze-
rűbb húsvéti népszoká-
sok: locsolás, a hímes to-
jás ajándékozásának ide-
je. Mindkettő ősi termé-
kenységvarázslásra utal.
A tojás - eredetileg ha-
lotti kultusz kelléke - Jé-
zus újjászületését jelké-
pezi. 

Fehérvasárnap: Húsvét
utáni vasárnap a fiatal le-
ányok "mátkát", barátnőt
választanak, vagy koma-
tálat küldenek egymás-
nak.

14. Tibor: Ha ilyenkor már
szép zöld a vetés, akkor
jó lesz a szénatermés. A
hagyomány szerint
ilyenkor szólal meg a
kakukk.

Forrás:
http://library.thinkquest.org

Mi volna, ha megmutat-
nánk, hogy mi olvasunk a
legtöbbet a megyében?!
Mindenkit nagy szeretettel
várok, és elmondom, mit
kell tennünk ahhoz, hogy 
SZATYMAZ LEGYEN A

DÉL-ALFÖLD
LEGTÖBBET OLVASÓ

TELEPÜLÉSE.
Felnőtteknek és gyerekek-
nek egy-egy 100 címes lis-
tából lehet választani olvas-
nivalót.....majd könyven-
ként választ adni 3 kér-
désre.
OLVASÁSRA FEL!!!
A részletekről az interneten
az olvasodelalfolg.sk-sze-

ged.hu oldalon kaphatnak
tájékoztatást, ahol az olva-
sási vetélkedő menüpont
alatt részletes leírást talál-
nak a játék menetéről, il-
letve ugyanezen menüpont
alatt elérhetők az egyes
könyvekhez tartozó kér-
dések. Természetesen nem
csak interneten keresztül
lehet a kérdésekre válaszol-
ni, hanem a könyvtárban is
le tudják a válaszokat adni. 
Külön „játék” polcokon
várják a könyvek a gyer-
mekeket és a felnőtteket. 

NE HAGYJÁK…NE
HAGYJÁTOK ŐKET
OLVASATLANUL!!!

Kedves Mindenki, aki Szatymazi!

Az alábbi napokon azonban ne tessenek keresni,
mert továbbképzésre megyek:

március 20-21-22-én, április 3-4-5-én
a könyvtár zárva tart!

Megértésüket köszönöm:
Feketéné Bárkányi Ilona (könyvtáros)
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A Fehértói Gazdaképző és
Innovációs Alapítvány által
működtetett Teleház bekap-
csolódott a TÁMOP 2.1.2.
program keretében az ide-
gen nyelvi és informatikai
képzések szervezésébe.
A 2013. január hónapban
meghirdetett tájékoztatás
alapján ez ideig mintegy
közel 100 fő regisztrált a
www.tudasodajovod.hu ol-
dalon nyelvi és informa-
tikai képzésekre.

A nyelvi képzés érdekében
a szegedi székhelyű LAKS-
MI nyelviskolát kerestük
meg. Képviselőjük tájékoz-
tatta a jelentkezőket a tan-
folyamok részleteiről. 
Az első német nyelvű tan-
folyam 2013. március 11-
től indulhat meg, melyen
18 fő képzése kezdődik
meg. A későbbiekben lehe-
tőség lesz további nyelvi és
informatikai tanfolyamok
indítására, hiszen a pro-

gram 2014. augusztus 31-ig
tart.
A program lebonyolításban
a Teleházban dolgozó eTa-
nácsadók – Bakos Józsefné
és Lengyel Istvánné dr. –
működnek közre. Várjuk a
további érdeklődők jelent-
kezését regisztráció céljá-
ból a Teleház nyitva tartása
alatt.
A projekt kiemelten kezeli
a munkanélkülieket, kisma-

mákat, a diploma megszer-
zésére készülőket és a 45 év
felettieket.
Aki megfelel a részvételi
feltételeknek (elmúlt 18
éves, jelenleg nem tanul ál-
lami vagy uniós finanszí-
rozással) maximum bruttó
90.000,- Ft képzési keret-
összeg igénybevételére vá-
lik jogosulttá, melyből a je-
lentkezőknek csak 5% ön-
részt (4.500,- Ft-ot) kell
befizetniük.

Teleházi hírek

ÓVODAI HÍREK

A ”Mi Óvodánk Alapítvány
Szatymaz” civil szervezet
elnöke és kuratóriuma, ezú-
ton szeretné köszönetét ki-
fejezni minden kedves tá-
mogatójának, akik részvé-
telükkel, illetve tombola-
tárgy felajánlásukkal hoz-
zájárultak, a 2013.02.09-én
megrendezett - Óvodás

Szülők bálja - sikeréhez!
Alapítványunk a bál teljes
bevételével a szatymazi
óvodások szabadidejének
hasznos eltöltését támogat-
ja!
Támogatóink:
Aszparágusz, Borsi Haj-
nalka, Bosch Ale Pieter,
Budai Bosch Szerviz, Ca-
lendula Bt., Csenki Andrea,
Csenki Zoltán, Csenkiné
Dr. Makai Enikő, Csípai
Brigitta, Dr. Csányi Imre,
Dr. Kormányos László, Dr.
Szabó Orsolya és Dr. Kol-
lár Csaba, Emese Fodrá-
szat, Encián Bt., Farkas Ba-

lázs, Farkasné Borbola Ka-
talin, Gajdos János, Gyuris
Zsuzsanna virág, ajándék,
Hegedűs Tünde, Jégvirág
Fagyizó, Kabók Zsuzsan-
na, Kántor Jenő Derkovits
díjas grafikus művész, Ka-
sza Ibolya fodrász, Kisné
Tót Tünde, Kiss József,
Kónya István, Kónya Lász-
ló, Kordás Renáta, Kordás-
né Petrács Ágnes, Kovács
Sándor Terménybolt, Ma-
róti István, Maróti Sándor
cukrász, Masa László, Ma-
uro Nieddu, Maya Kozme-
tika, Nacsa Jánosné, Nagy-

Fülöp Orsolya, Papp Ró-
bert, Pocsai Róbert Mc Do-
nald’s, Puskás Zoltán, Pus-
kás Zsuzsanna, Radnai
Krisztián, Sipos-Fülöp
Eszter, Szabó Sándor, Sza-
bóné Szűcs Tünde, Szász
Tibor, Szatymaz és Vidéke
Takarékszövetkezet, Szi-
lánk, Szűcs István, Tanács
Zsuzsanna, Tari Sándorné,
Tarnóczkyné Fogas Etelka,
T-Hús Bt. Farkas Tibor,
Tóth Zsuzsanna és Kará-
csonyi Gergely, Törpi
Diszkont Márta Ferenc,
Vadaspark

Tisztelt Szülő!
Az óvodai beiratkozás ide-
je az SZKTT Óvodái
Szatymazi Óvodában:
2013. április 8-9. 8.00-
16.00 között, Szatymaz,
József A . u. 3 sz. alatt.
Beíratáshoz szükséges
dokumentumok:
- A gyermek anyakönyvi

kivonata.
- A gyermek TAJ száma.

- A gyermek lakcímkár-
tyája.

- Egyik szülő személyi
azonosítója.

- A gyermek oltási
kiskönyve.

Ha a gyermek tanév köz-
ben tölti be a 3. évét és a
szülő óvodába kívánja ad-
ni, ezen időpontban kérjük,
jelezze felvétel iránti szán-
dékát.

Kedves Gyerekek!
Sok szeretettel hívlak, és várlak Titeket egy közös

játékra a kiscsoport udvarára 
2013. április 4-5-én délután 15.30-17.00 óra között.

Kiscsoportos óvó néni

ISKOLAI HÍREK
Alsós farsang
Az alsó tagozatos tanulók  far-
sangi bálja 2013.február 8-án
került megrendezésre, amit
hosszú szervezéssel, készülő-
déssel eltöltött hetek előztek
meg. A szülők sok finomság-
gal lepték meg a gyerekeket, a
szervező harmadikosok érde-
kes, hangulatos meglepetés
műsorral léptek fel. A 3.b-sek
népi rigmusokkal indították a
bált, majd a két harmadik osz-
tályból alakult táncos csapat
akrobatikus elemekkel átszőtt

produkciót mutatott be.
Nagyon sok érdekes jelmezt
láthattunk, dicséret a kreatív
szülőknek.
Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani a szülőknek áldoza-
tos munkájukért, a Hodács
Pékségnek a hozzájárulásért,
Fodor Csabának, aki a produk-
ciót betanította és a Művelő-
dési Háznak, akik a helyet biz-
tosították.
Szervezők: Veres Tiborné, Ko-
vács Zsuzsanna, Pölösné Róvó
Zsanett
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Felsős farsang
2013. február 15-én 14 óra-
kor, a 7. a osztály szervezésé-
ben, került megrendezésre a
felsősök farsangja, a Szatyma-
zi Faluházban. A rendezvényre
érkezőket süteményektől ros-
kadozó asztalok fogadták. A
büfében az üdítők mellett
hamburgert, pizzát is lehetett
kapni. A díszes nagyteremben
bárki megnézhette az osztá-
lyok farsangi produkcióját,
ahol a számtalan ötletes szín-
darab közül, a Pancsoló kis-
lány című fergeteges produk-
ció vitte a pálmát és ter-
mészetesen a vele járó tortát. A
többiek sem panaszkodhattak,
mivel a második és a harmadik
helyezett is kapott a kerek
édességből. A szervezők egy

tortával díjazták azt az osz-
tályt, ahol a legtöbben szere-
peltek. A farsangok szinte már
kötelező tartozékaként tom-
bolasorsolással fokozódott az
amúgy is fergeteges esemény.
A fődíj egy márkás kosárlabda,
amivel a tanulók már egy hete
szemezhettek az iskola vitrin-
jében. A nap koronájaként egy
tini disco zárta a rendezvényt.
Lapunknak Sinkovics Kamilla
elmondta: a rendezvény jól
sikerült, köszönhetően a 7. a
osztály vezetőjének Szalma
Jánosnak, az osztály tanulói-
nak, az iskola pedagógusainak
és a gyermekek szüleinek,
hozzátartozóinak, akik egy
emberként álltak a nagy ki-
hívás elé. „A farsangi mulatság
lebonyolításánál nagy segít-

séget jelentett a Hodács Pék
Kft., Faszamár Borozó és Ká-
vézó, Törpi Diszkont, Szaty-
mazi Polgárőr Egyesület, a
Szatymazi Iskola, a Szaty-
mazi Faluház, Marosvölgyi
László, DJ. Service Szeged tá-

mogatása” - nyilatkozta Csúri
Gábor. 
A szervezők, ezúton szeretné-
nek minden segítőnek és tá-
mogatónak köszönetet
mondani.

Sz.M.K.

S P O R T

A téli „uborkaszezon” után
megkezdődött a verseny-
időszak a cselgáncsozóknál
és rögtön remek eredmé-

nyekkel rukkoltak ki köz-
ségünk judosai. Még janu-
árban a felnőtt korcsoport
Magyar Köztársaság Kupá-
ján a még junior korú Mik-
lós Balogh Ádám a 100 kg-
os kategóriában a pont-
szerző 5. helyen végzett. 
A február hónap még szebb
sikereket hozott. Február
10-én Cegléden rendezték
az ifjúsági korcsoport or-
szágos bajnokságát, ahol a
serdülő korcsoportos Ko-
pasz Fanni remek verseny-
zéssel bronzérmet szerzett a
nála 3-4 évvel idősebbek
között, Gábor Ádám pedig
a fiúk legsűrűbb kategóri-
ájában, a 66 kg-ban egészen
a döntőig verekedte magát
és végül a második helyen

végzett. 
Két héttel később Miskolc
adott otthont az ifjúsági

nemzetközi EBMEX Kupa
küzdelmeinek, ahol az erős
mezőnyben súlycsoportjá-
ban Nyima Tibor a 4., Guba
Levente az 5., Kopasz Ben-
ce pedig a 7. helyet szerezte
meg. 
Március első hétvégéjén
került sor a serdülő korosz-
tály országos diákolimpiai
döntőjére, amelynek Buda-
pest volt a házigazdája. Az
SZTEJKI Szatymazi Álta-
lános Iskola két tanulója
sem talált legyőzőre ezen a
szép szombati napon. Ko-
pasz Fanni 40 kg-ban, míg
Balogh Sára az 52-kg-os
súlycsoportban utasított
mindenkit maga mögé és
lett országos diákolimpiai
bajnok!!
Edző: Kovács Szabolcs

A Szatymazi SE cselgáncs
szakosztálya szeretettel
vár minden judo iránt ér-
deklődő 7 és 12 év közötti
lányt és fiút az általános
iskola tornatermében tar-
tott edzéseire.

Edzésidőpontok: hétfő
1700-1800, péntek 1600-1700.

Érdeklődni:
Kovács Szabolcs edzőnél.

Tel.: 20/555-0629
HAJRÁ SZATYMAZ! 

JUDOS DIÁKOLIMPIAI BAJNOKOK!

Gábor Ádám (balról)

Kopasz Fanni

Balogh Sára
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EGYESÜLETI HÍREK
CSIPET CSAPAT közleménye

Szatymazi Ficánkák

MOZGÁSKORLÁTOZOTT EGYESÜLET közleményei
Fogadó óra: 
Minden hétfőn 9-11 óra
között a Faluházban.

2012. november végén mega-
lakult a helyi nyugdíjas klub
tánccsoportja. A lelkes tánco-
sok már karácsonyra készültek
egy gyertyás tánccal, amit az
adventi rendezvényen be is

mutattak. Mára már egy pom-
pom-os tánc is a tarsolyukban
van, amivel részt vesznek áp-
rilisban a balatonfüredi  tánc-
fesztiválon.
Rendszeresen, minden héten
kedden délután fél hatkor tart-
juk próbáinkat a Faluházban,
akik szívesen jönnének egy vi-
dám kis csapatba, akik szeret-
nek táncolni, azokat nagy sze-
retettel várjuk!

Dné Zsuzsa

NYUGDÍJASOK közleményei
Minden Tagtársunkat nagy
szeretettel várunk a hóvégi
megbeszéléseken:
Március 27-én 1600-kor talál-
kozunk legközelebb.
Április 24-én 1600-kor (utol-
só szerdán) megbeszéljük az
Anyák-Apák napi ünnepség
előkészületeit.

2013. április 26., 27., 28-i napokra kirándulást szervezünk
AGGTELEKre!

Ellátogatunk többek között a mezőkövesdi Matyó Múzeumba,
a szilvásváradi Fátyolvízeséshez, a miskolctapolcai
Barlangfürdőbe, Egerbe és a Szépasszonyvölgybe.

Jelentkezési határidő: 2013. március 31.
Jó hangulatú, önfeledt kirándulást tervezünk, melyre sok

szeretettel várunk mindenkit! 
Érd.: Horváthné Erzsike: 20/213-9534

Kovácsné Terike: 70/603-1065

Nagyböjti elmélkedés 2. (2)
“Ügyeljetek, hogy a jót ne az
emberek szeme láttára tegyé-
tek, azért, hogy lássanak ben-
neteket. Így semmi jutalom
nem vár rátok mennyei
Atyátoknál.” (Mt. 6, 1)

Ebben a szentírási részben Jé-
zus világosan megmondja,
hogy a kereszténységet nem
azért kell élnünk, hogy elnyer-
jük mások dicséretét, jócsele-
kedeteinket Istenért kell ten-
nünk. A kereszténynek Isten

jelenlétében kell élnie. Ha ez-
zel szemben inkább másoknak
akarunk tetszeni, hamis szán-
dék irányítja tetteinket és meg-
szakítjuk a kapcsolatot az

Atyával. Ha azért tesszük a jót,
hogy megdicsérjenek az em-
berek, önmagunkat keressük
és magunkat többre értékeljük
Istennél. Ilyenkor Isten ma-

Folytatás az 1. oldalról
Sipos Istvánné (Csézi Mária)
1923. február 11-én született
Szegeden Ambrus Mária és
Csézi György gyermekeként.
Egész élete folyamán szorgal-
masan és kitartóan dolgozott
háztartásbeliként és mellette a
mezőgazdaságban /zöldséget és
gyümölcsöt (barackot) termesz-
tettek/. Férjével, Sipos Istvánnal

egy gyermeket neveltek fel,
Sipos Máriát.
Marika néni a TSZ-ből ment
nyugdíjba, de azóta sem tétlen-
kedett/tétlenkedik egy percet
sem: Egész életében szorgalma-
san kertészkedett, ami még min-
dig így van.. és reméljük, hogy
még sok ideig így lesz!
További jó egészséget és boldog
életet kívánunk!

KATOLIKUS EGYHÁZ hírei

Csipetnyi Hírek!
Még friss az élmény, így meg-
osztjuk mindenkivel: a batyus
bálunk- reméljük vendégeink
is így látták- jól sikerült!! 
A gyermek arcok boldogsága
öröm volt minden szülői szem-
nek. Megtisztelve köszönjük,
hogy elfogadta meghívásunkat
Fodor Csaba és Veresné Kati-
ka tanárnő az osztályával. Iga-
zán pörgős alapot adtak délu-
tánunknak. Nagyon ügyesek
voltak a gyerekek, örömmel
néztük Őket! Csaba fellépése
során többen kérdezték "van
ennek a srácnak gerince?",
hisz sokszor a fizikai törvény-

nek ellent mondva, mozgott. A
fellépések közben egy kis
eszem-iszom következett,
majd jöttek a kis jelmezeseink.
A leopárd nem megette, ha-
nem magával hozta a jeges-
medvét, a varázsló nem vará-
zsolta el a katicát. Hogy a lo-
vag beleszeretett e Hamupipő-
kébe, azt nem tudjuk... Nem
volt dolga, de megjelent Pók-
ember és egy jót játszott a ko-
sarassal, amit figyelemmel kí-
sért a Popsztár és egy doboz-
ból figyelte az eseményeket
Barbi is, de eljött hozzánk a
messzi vadnyugat cowboya is.
Volt zene, tánc és a szép új ját-
szó szőnyegünknek is voltak
birtokosai, a gyerekek öröm-
mel ülték körül játékainkat! A
tombolahúzás után sok boldog
nyertesünk volt. A délután

nem telt el csokiszökőkút nél-
kül, aki ott volt tudja, hogy a
csokis mandarin és csokis ba-
nán milyen finom.
Örömmel láttunk új arcokat
vendégeink között! Remél-
jük, jövőre újra együtt töltünk
egy farsangi délutánt!
És akik nélkül nem lett volna
sikeres a programunk azok a
támogatóink:
Bárkányi Ilona (Ica Bolt), Ho-
dács Zoltán (Hodács Pékség),
Kovács Tilda, Kónya László,
Márta Ferenc (Törpi), Papri-
kaker Kft., Rapcsák-Horváth
Nóri. 
Köszönünk mindent!!!!! Ké-
pek a honlapunkon!
Mostantól rendszeresen "min-
ket is", sokakat érintő informá-
ciókkal szeretnénk segíteni a
jogszabályok, rendszerek
útvesztőjében eligazodni! Pél-
dául milyen kéréssel, problé-
mával, hová kihez fordulha-

tunk stb.
Először is, kezdjük házunk tá-
járól: a Csipet Csapat Nagy-
családos Egyesületnek bárki
tagja lehet függetlenül, hány
gyereke van. Csapatunk egy jó
kedélyű segítőkész társaság,
akik szeretnének a szürke, kö-
dös hétköznapokban némi
fényt vinni, élettapasztalata-
inkat egymással megosztani.
Aki kedvet kap, bármikor el-
jöhet egy-egy összejövete-
lünkre, ami általában minden
hónap második szombatja, de
honlapunkon a pontos időpon-
tot mindenki megtalálja:
http://nagycsaladosok-szaty-
maz.hu-pont.hu/ 
A következő cikkben községi
szinten folytatjuk, hogy hová,
kit, milyen témában keressünk?!

Anyák-Apák napi ünnepség
Május 08. 1530

Helyszín: Faluház



a Mi Lapunk10 2013/3.

Nagyböjti lelkigyakorlatunk
március 18-19-20-án lesz az
esti 5 órakor kezdődő szent-
mise keretében. Az elmélke-
déseket egyházmegyénk egyik
kiváló szónoka, Salamon
László tartja. A lelkigyakorlat
utolsó napján, március 20-án
idősebb illetve beteg testvére-
ink felvehetik a betegek szent-
ségét. 
Virágvasárnappal (március
24.) megkezdődik a nagyhét,
az Úr szenvedésének emléke-
zete. A barkaszentelés a reg-
geli fél 9-es szentmisén lesz. 
Nagyhétfőn, nagykedden,
nagyszerdán este 5 órakor
lesznek szentmisék.
Nagycsütörtökön este 5 órakor
lesz templomunkban az utolsó
vacsora szentmiséje.
Nagypénteken, az Úr szenve-
désének napján délután 4 óra-

kor a keresztúttal megkezdőd-
nek a nagypénteki szertartások
(passió, könyörgések, kereszt-
hódolat, áldoztatási szertar-
tás).
Nagyszombaton este 7 órakor
a tűzszenteléssel veszi kezde-
tét a húsvéti vigília szertartása,
az egyházi év legfőbb liturgiá-
ja! (Az idei évben erre az éj-
szakára esik az óraállítás is, le-
gyünk figyelemmel! Így ezt
követően a hétköznap és va-
sárnap esti szentmisék kezdési
időpontja rendre változik.
Március 31-től az esti szentmi-
sék 6 órakor kezdődnek egé-
szen az őszi óraállításig.)
Húsvétvasárnap reggel fél 9-
kor és este 6 órakor lesznek
szentmisék. Az énekek a reg-
geli szentmisén orgona-, az es-
ti szentmisén gitárkísérettel
szólalnak meg.
Plébánosunk, Kisházi-Kovács
László húsvét utáni kedden

ünnepli paptársaival együtt
szentelésük 47. évfordulóját.
Ez alkalomból mindenkit sze-
retettel hív és vár április 2-án,
az este 6 órakor kezdődő
szentmisére, melyet az idei év-
ben Szatymazon mutatnak be. 
Április 7-én, irgalmasság va-
sárnapjának délutánján, 3 óra-
kor ismét családok szentmiséje
lesz templomunkban, me-lyet
immár Hiticas Valentin Ma-
cedon a Szegedi Dóm káplán-
ja mutat be. A beatmisére
szeretettel hívjuk a kis- és
nagygyermekes családokat. A
szentmisét szeretetvendégség
követi. A meghívó az újság há-
toldalán látható.
Kegyelemteljes húsvéti ünne-
peket kívánunk minden ked-
ves olvasónknak!

Egyházközségünk nevében:
Szunyogné Icu

Plébániánk hirdetéseigunkra hagy, és nem halmoz
el azokkal az ajándékokkal
melyeket egyébként nekünk
szánt. Jézus meghív minket
arra, hogy Istennek tegyük,
amit teszünk; azt szeretné,
hogy személyes, hiteles, ben-
sőséges kapcsolatban éljünk
Vele. Igaz, maga Jézus mond-
ta, hogy a kereszténynek a
“világ világosságának” és a
“föld sójának” kell lennie” és
ezért nem rejtőzhet el, viszont
hozzátette: azért, hogy “di-
csérjék Atyátokat, aki a meny-
nyekben van.” Szándékaink és
tetteink akkor helyesek, ha Is-
ten, azaz a Szeretet a mozga-
tórugója. Éljünk úgy, hogy Is-
ten szeretetét rajtunk keresztül
mások is megérezzék és ez-
által dicsőítsék a mennyei
Atyát.

Chiara Lubich elmélkedései
alapján

Görgényi Gábor jegyzete
Kandúrfitnessz

Ha felismerjük, ha nem, a minden-
napi politika olyan lerágott cson-
tokkal bombázza mindennapja-
inkat, amikről azt a képzetet kelti,
hogy bőven van még rajta hús:
azaz elhiteti, hogy van beleszólá-
sunk a dolgokba, amik egyébként
jó kezekben vannak, intéződnek és
hamarosan meg is javulnak. Töb-
bek közt ilyen a népességfogyás
csontja is, amit azért rághatunk,
mert rendszeresen közlik, hogy ez
mekkora probléma és mennyire
fontos küzdeni ellene. S mivel va-
lahol azt is olvastuk, hogy a hábo-
rú az anyaméhben dől el, ezért ha
abbahagyjuk egy pillanatra a rág-
csálást és helyette inkább gondol-
kozunk, arra jutunk, hogy az égvi-
lágon semmilyen hatásos intézke-
dés nem történt arra az elmúlt év-
tizedekben, hogy egyszerűen több
gyerek szülessen, mint amennyi
veszteség ér bennünket magyaro-
kat. Még annyi sem, hogy két el-
mebeteg tévéműsor közt valame-
lyik ripacs sztárriporterünk meg-
kérdezze szegény cigányokat,
hogy ti hogyan csináljátok? Mert
mi is szeretnénk szaporodni! 
Mindezek tükrében nagy örömmel
üdvözöltem a Szatymazi Helyi
Boldogulás nevű szervezet Vég-
rehajtó Bizottságának döntését,
amivel az impotens országos poli-
tikai és gazdasági irányvonalakat
figyelmen kívül hagyva, a helyi
közösségben látva a felemelkedés
lehetőségét, a tettek mezejére lép.
Ezek szerint azonnal teljes lefe-
dettségű ingyenes kábeltévé háló-
zatot hoz létre községünkben. A
csatorna kizárólag az esti órákban
fog működni, szigorúan egy idő-
ben a legkártékonyabb sorozatok-

kal, híradókkal, valóságsókkal,
megasztárokkal és kizárólag tettre
hívó erotikus tartalmakat fog su-
gározni. A rendszer használni fog-
ja azt a legmodernebb találmányt,
amely egy rendkívül érzékeny
szenzorral megállapítja a néző
szexuális érdeklődését, és a szerint
személyre szabottan a legizgalma-
sabb műsort juttatja a hálószobák-
ba. E szerkezet kizárja a fiatalko-
rúakat, ellenben teljes intenzitás-
sal dolgozza meg a potenciális le-
endő anyákat és apákat. Ezen túl-
menően olyan finom vibrációt bo-
csát ki, amely eltereli a védekezés-
re irányuló gondolatokat, lehető-
séget adva a pároknak a gyermek-
áldás előkészítésére. 
Senki sem szereti, ha girhes gye-
reke ahelyett, hogy judo edzésre
járna, a fészbuk előtt görnyedezik
sorvasztván testét és lelkét. Ezért a
Szatymazi Helyi Boldogulás Ope-
rációs Bizottsága feleleveníti a
fiatalok falvak közti verekedéseit.
Futballtornákat szervez megyei
csapatok és szurkolóik számára,
módszeres tevékenységet folytat
az egészséges indulatok szítására,
s a legjobb verekedőket komoly
díjazásban részesíti. Tudvalevő,
hogy Horvátországban és Szerbi-
ában is azért megtűrt dolog a fut-
ballhuliganizmus, hogy a fiatalság
folyamatosan tettre kész legyen,
ne tunyuljon el, ne ijedezzék egy-
két pofontól. Hasznosabb mint
egy fitnesszreggeli.   
A kezdeményezések célja, hogy a
következő nemzedékek testi, lelki
egészségben nőjenek föl és válja-
nak olyan felnőttekké, akikkel már
nem lehet lerágott csontokat etet-
getni.

Görgényi Gábor

Húsvét közeledtével egy
általam többször kipróbált
receptet szeretnék megis-
mertetni Önökkel, amit egy
nagyon kedves bulldogos
barátomtól (Gyöngyitől)
kaptam. Nem szoktam a
munkámat dicsérni, nem is
fogom, de úgy gondolom,
hogy ez a recept tökéletes.

Rapcsák-H. Nóra
Édes kalács
Hozzávalók:
40 dkg liszt; 10 dkg rétes-
liszt; 1 csapott teáskanál
só; 3 ek cukor; 1
ek vaníliás
cukor; 2
t o j á s
sárgá-
ja; 5
dkg

olvasz-
tott vaj;
2,5 dkg friss
élesztő; 2,5-2,8 dl
tej
Az élesztőt langyos cukros
tejben felfuttatjuk. A lisztet,
cukrot, sót tálba tesszük. A
felfuttatott élesztőt, az ol-
vasztott vajat és a tojások

sárgáját hozzáöntjük és
lágy tésztát dagasztunk be-
lőle. Letakarva meleg he-
lyen a duplájára kelesztjük.
A megkelt tésztát átgyúr-
juk, három, vagy négy felé
osztjuk egyforma rudakat
nyújtunk belőlük (kb. 30-
35 cm). Összefonjuk és a
formába tesszük (24-26cm-
es átmérőjű tortaformába).
Letakarjuk és újból ke-
lesztjük 40-50 percig. Meg-
kenjük tojással a tetejét.
180-200 fokra előmele-

gített sütőben sütjük
40-50 percig,

ha nagyon
b a r n u l ,

a k k o r
sütő-

papír-
ral leta-

karjuk.
Sütőből kivéve a

formában hagyjuk, amíg
langyos nem lesz, majd
rácsra tesszük, hogy telje-
sen kihűljön.
Jó étvágyat és sok sikert a
sütéshez!

Mi konyhánk
Kedves Olvasónk!

Ha Önnek is van egy jól bevált receptje, amiért az egész
családja odavan, akkor küldje el (, hozza be) nekünk és

mi megjelentetjük azt!
(milapunk@szatymaz.hu vagy  Dózsa Gy. u. 42.)
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Orvosok rendelése:
Dr. Lengyel Dezső
(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 időben
hívható mobiltelefon: 
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: 30/622-9428. 

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

Csecsemő- és gyermek
tanácsadás:
Szerdánként: 1200-1400.
Terhes tanácsadás:
Csütörtökönként: 1200-1400.
Mezeiné Bérczy Sarolta:
Várandóstanácsadás:
hétfő 1200-1400-ig
Csecsemőtanácsadás:
Hétfő 1400- 1600-ig.
20/242-2823
Fogorvosi rendelés:
Dr. Bandl Erzsébet
(tel.: 283-101/12) 
Hétfő, szerda: 1400-1900,
kedd (Iskolafogászat)
csütörtök: 830-1400, 
péntek: 830-1230

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

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

Állatorvosi rendelés:
Dr. Martinek Vilmos 
(tel.: 30/9451-386)
Szatymaz, Rákóczi u. 50. 
Hétköznap: 800- 900, 
Kedves Olvasók!
Elnézésüket, de sajnos csak
havonta frissítik az állator-
vosi ügyelet kiírását, így csak
fél havi ügyeletet tudunk
megjelentetni.
Állatorvosi ügyelet:
Március 
14-17. Dr. Sipos Attila

30/487-3838
22-25. Dr. Huszár Péter

30/487-4030
29-31. Dr. Kunstár Pál

30/488-0267
Polgármesteri Hivatal
Szatymaz, Kossuth u. 30.
(tel: 583-560) 
Ügyfélfogadás: 
Hétfő, péntek: 800-1200, 
szerda: 800-1600. 
Polgármester:
Dr. Kormányos László 
tel.: 20-9571-128
Jegyző: Mákos Istvánné tele-
fonszám: 30/9670-850
Elsőfokú építési hatóság:
Szegedi Polgármesteri Hivatal
Szeged, Széchenyi tér 11.
Tel.: 62/564-364
szerda: 800-1600, 
péntek: 800-1200

Rendőrség:
Andódi Tamás: 

20/209-5307
Csóti József:

20/209-5302
Polgárőrség:
Telefonszáma: 

30/6234-262

Kábel-TV hibabejelentés:
Szélmalom Kábeltévé Rt.
Tel.: 463-444/101
Falugazdász fogadóideje:
Halászné Ács Éva 
tel.: 30/338-0162 
Faluház, Dózsa u. 42.
Szerda: 800-1600, 
péntek: 800-1300

Sertésfelvásárlás:
Kiss István 30/974-8232 

Mozgáskorlátozottak
Egyesülete.
Elnök:  Szilasi Tiborné,
Tel.: 30/433-61-19

Tanyagondnokok:
Rózsa Zoltán 

tel.: 20/260-0750
Karácsonyi Gergely 

tel.: 30/5000-532
Sarapka Irén Katalin

TEL.:30/498-8643
Vidácsné Lukucza Éva

tel.: 30/229-7123
Csányi Imre 

tel.: 20/404-2024
Bérczi Tamás 

tel.: 20/539-4370

Kapcsolat Integrált Szociális
Alapszolgáltatási Központ
Tel.: 283-169
Makra Sándorné
Tel.:30- 3034-487

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

Ügyfélfogadási idő
Kedd: 1235-1700

Ügyeleti idő  kedd: 1600-1800

Gyermekjóléti Szolgáltatás
Tel. 62/283-169

Ügyfélfogadási idõ
Csütörtök: 1200-1600

Bencsik Márta

Vízmű hibabejelentés
Csúri István: 
Tel.: 70/270-0552

Temetéssel kapcsolatos 
teljes körű ügyintézés:
Patak János
Tel.: 30/278-0017

Teleház
Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig:  800-1900

Szombat: 1000-1530

Vasárnap: zárva
Cím: Dózsa György u. 42.
Tel: 583-520

Sándorfalvi Okmányiroda:
Cím: 
Sándorfalva, Ady Endre u. 1.
Telefon: 62/572-046, 62/572-978, 

62/572-979, 62/572-960
Fax: 62/572-046
Hétfő: 0800-1200

Kedd: 0800-1200

Szerda: 1300-1700

Csütörtök: 0800-1200 és 1300-1530

P : Szünetel

Démász hibabejelentés a:
40/822-000
kozvilagitashiba@edf.hu
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SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ÜGYELET
FELNŐTT:

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

elérhetőségi telefonszám/lakásra hívás: 104-es ingyenesen
hívhat telefonszámon.
Rendelő helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. szám alatti fel-
nőtt ügyeleti rendelőben /bejárat a Szilágyi utca felől/.

GYERMEK:
Hétköznap: 1100-1600 helyi gyermekorvos közreműködésével
sürgősségi ügyelet a 30/622-9428-as telefonszámon,
1600-730 a mentőállomáson.
Szombaton, vasárnap, valamint munkaszüneti napokon: 
0730-0730.
Elérhetőségi telefonszám /lakásra hívás: 104 ingyenesen
hívható telefonszámon.
Rendelő helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. szám alatti
felnőtt ügyeleti rendelőben /bejárat a Szilágyi utca felől/.

Közérdekű információk

Búcsúzunk tõlük
Bárkányi János (1922.)
Berkó Gyula (1949.)

Kovács Györgyné 
(Csányi Mária) (1956.)
Márta Sándor (1957.)
Paragi István (1935.)

Értesítjük a Tisztelt
Lakosságot, hogy a

Családsegítő
Szolgálat ügyfélfo-

gadási ideje megvál-
tozott!
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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 Szülők!
Amennyiben szeretnék, hogy újszülőttjük fotója megjelenjen, kérjük, az adatokat és a képet küldjék el a milapunk@szatymaz.hu-ra!

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

Fekete Adrienn 2013.02.02. 1:43
Nagy Alexandra és Fekete Norbert

Tápai Erik 2013. 01. 22.
Kőrösi Henrietta és Tápai Márton

Fényképezte: Kabai Dalma
(Fotográfia csoport)

Fényképezte: Travány Kata
(Fotográfia csoport)


