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Kedves Olvasó!
Midőn e köszöntőt írom, még mindig élvezzük a jó időt, de mire a
postaládába kerül a lap, már véglegesen borzongósak lesznek a reg-
gelek. Az ősznek ezt a részét az esős, nyirkos időjárás miatt nem
igazán kedveljük, mindössze néhány nap van, mikor a bágyadt nap-
sütést kihasználhatjuk álmodozásra és elmaradt munkák befejezésére.
A gazdák művelik még a földet, fagymentes helyre kerül a termény,
indul a vadász szezon. A közösségi életet szeretők feltöltődve mennek
neki a novembernek, sikeres rendezvényekkel lett színesítve a vénasz-
szonyok nyara: járt nálunk Bálint gazda és Deák-Bárdos Mihály, futott
a falu az egészséghét után, volt szüreti bál és egyházmegyei családi
nap. E hónap nem lesz ugyan ily’ eseménydús, de az adventi hétvégék
előtt még érdemes lesz ellátogatni a Faluházba. Kívánok teli fáskam-
rát és jó egészséget, tisztelettel

Görgényi Gábor

15 éves a Barackvirág
népdalkör!

cikkünk a 10. oldalon

Végleges lett

végleges lett az ősz
borzongva leng a Nap

mély felhők alján
lengő lélekharang

poharamból a bor fogy
a Hold megtelik

fölszedi botjára Isten
holtak lelkeit

Szekere körbe indul
csillagporos égen

élek széthullott múltam
s jövőm jelenében

Gömöri István
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ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNYEK
Pályázati kiírás a

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2014. évi fordulójára

A Bursa Hungarica Felső-
oktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer célja az
esélyteremtés érdekében a
hátrányos helyzetű, szo-
ciálisan rászoruló fiatalok
felsőoktatásban való rész-
vételének támogatása. A
Bursa Hungarica többszintű
támogatási rendszer, amely-
nek pénzügyi fedezeteként
három forrás szolgál: a te-
lepülési önkormányzatok
által nyújtott támogatás; a
megyei önkormányzatok
által nyújtott támogatás és a
felsőoktatási intézményi tá-
mogatás. Az ösztöndíjpá-
lyázattal kapcsolatos adat-
bázis-kezelői, koordináci-
ós, a települési és megyei
ösztöndíj pénzkezelési fela-
datait az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő végzi,
míg az elbírálási feladato-
kat az ösztöndíjpályázathoz
csatlakozó települési és me-
gyei önkormányzatok látják
el.
A Bursa Hungarica Felső-
oktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer jogsza-
bályi hátteréül a felsőok-
tatásban részt vevő hallga-
tók juttatásairól és az álta-
luk fizetendő egyes téríté-
sekről szóló 51/2007. (III.
26.) Kormányrendelet
szolgál.
A pályázók köre
„A” típusú pályázat:
A pályázatra azok a telepü-
lési önkormányzat illeté-
kességi területén lakó-
hellyel rendelkező, hátrá-
nyos szociális helyzetű fel-
sőoktatási hallgatók jelent-
kezhetnek, akik felsőokta-
tási intézményben (felsőok-
tatási hallgatói jogviszony
keretében) teljes idejű
(nappali tagozatos), alap-

fokozatot és szakképzettsé-
get eredményező alapkép-
zésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredmé-
nyező mesterképzésben,
egységes, osztatlan képzés-
ben vagy felsőfokú szak-
képzésben folytatják tanul-
mányaikat. 
Az ösztöndíjra pályázhat-
nak a 2013 szeptemberében
tanulmányaik utolsó évét
megkezdő hallgatók is.
Amennyiben az ösztöndíjas
hallgatói jogviszonya 2014
őszén már nem áll fenn, úgy
a 2014/2015. tanév első
félévére eső ösztöndíj már
nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot
nyújthatnak be azok a hall-
gatók is, akiknek a hallga-
tói jogviszonya a felsőokta-
tási intézményben a pályá-
zás időpontjában szünetel.
Az ösztöndíj folyósításának
feltétele, hogy a 2014/2015.
tanév második félévére a
hallgató már beiratkozzon
a felsőoktatási intézmény-
be.
„B” típusú pályázat:
A pályázatra azok a tele-
pülési önkormányzat ille-
tékességi területén lakó-
hellyel rendelkező, hátrá-
nyos szociális helyzetű fia-
talok jelentkezhetnek,
akik:
a) a 2014/2015. tanévben
utolsó éves, érettségi előtt
álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával
nem rendelkező, felsőok-
tatási intézménybe még
felvételt nem nyert érettsé-
gizettek;
és a 2014/2015. tanévtől
kezdődően felsőoktatási

intézmény keretében teljes
idejű (nappali tagozatos)
alapfokozatot és szakkép-
zettséget eredményező
alapképzésben, egységes,
osztatlan képzésben vagy
felsőoktatási szakképzés-
ben kívánnak részt venni. 
Nem részesülhet támoga-
tásban az a pályázó, aki:

- középiskolai akkredi-
tált iskolarendszerű
felsőfokú szakképzés-
ben vesz részt 

- a Magyar Honvédség
és a fegyveres szervek
hivatásos és szerződé-
ses állományú hall-
gatója

- doktori (PhD) képzés-
ben vesz részt 

- külföldi intézménnyel
áll hallgatói jogvis-
zonyban.

FIGYELEM!
VÁLTOZÁS A

PÁLYÁZÁS
RENDJÉBEN!

A pályázat beadáshoz az
EPER-Bursa rendszerben
pályázói regisztráció
szükséges! A regisztrációt
követően tölthetik fel pá-
lyázati adataikat a csatlako-
zott önkormányzatok pá-
lyázói az EPER-Bursa
rendszerben. 
(Elérése:
https://www.eper.hu/eper-
bursa/paly/palybele.aspx). 
A személyes és pályázati
adatok feltöltését követően
a pályázati űrlapot kinyom-
tatva és aláírva eredeti
példányban a települési
önkormányzatnál kell be-
nyújtaniuk a pályázóknak.
A pályázat csak a pályá-
zati kiírásban meghatáro-
zott csatolandó mellékle-
tekkel együttesen érvé-
nyes. A pályázati kiírásban
meghatározott valamely
melléklet hiányában a pá-
lyázat formai hibásak mi-
nősül.
Az pályázhat, aki a telepü-
lési önkormányzat területén
állandó lakóhellyel rendel-
kezik. Az ösztöndíj elbírá-
lása kizárólag szociális rá-
szorultság alapján, a pá-
lyázó tanulmányi eredmé-
nyétől függetlenül törté-

nik.
A pályázó szociális rászo-
rultsága igazolására köteles
megadni a vele egy háztar-
tásba élők (a pályázó lakó-
helye szerinti lakásban élet-
vitelszerűen együtt lakó, ott
bejelentett lakóhellyel,
vagy tartózkodási hellyel
rendelkező személyek) egy
főre jutó havi nettó jöve-
delmének forint összegét.
Támogatásban az része-
sülhet, akinek a háztartá-
sában az egy főre jutó ha-
vi nettó jövedelem nem
haladja meg a nyugdíjmi-
nimum 150%-át, jelen
esetben a 42.750 Ft-ot.
Jövede lemszámí tásná l
irányadó a szociális igazga-
tásról és szociális ellátásról
szóló 1993. évi III. törvény
4.§. (1) bekezdés a) pontja: 

· a havonta rendszere-
sen mérhető jövedel-
meknél az utolsó há-
rom hónap átlagát, 

· egyéb jövedelmeknél
pedig az utolsó egy év
tizenkettedét kell fi-
gyelembe venni.  

A pályázat személyesen,
meghatalmazott útján, vagy
postai úton nyújtható be. A
csatolandó mellékletek nél-
kül a pályázat nem érvé-
nyes, hiánypótlásra lehető-
ség nincs! A határidőn túl
benyújtott, vagy formailag
nem megfelelő pályázato-
kat az önkormányzat a bírá-
latból kizárja. 

A pályázat
rögzítésének és az

önkormányzatokhoz
történő benyújtásának

határideje: 2013.
november 15.

Bővebb információt és a
szociális rászorultság iga-
zolására vonatkozó nyom-
tatványokat megtalálja a
https://www.eper.hu/eper-
bursa/paly/palybele.aspx),
illetve a www.szatymaz.hu
oldalakon. 
Részletes információt kap-
hatnak a 62/583-560/12
mellék telefonszámon, il-
letve személyesen is állunk
rendelkezésükre.

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Egyesített Szociális Intézmény

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített
Szociális Intézmény

Nappali ellátás vezető 
munkakör betöltésére. 

Részletek a község honlapján – www.szatymaz.hu –
találhatók.
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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

Ügyfélszolgálatunk a köz-
világítási hibabejelentése-
ket a lakosságtól a nap 24
órájában fogadja több csa-
tornán is. Felhívjuk figyel-
müket, hogy a közvilágítás-
sal kapcsolatos hibabeje-
lentéseket az alábbi csator-
nákon fogadja Társasá-
gunk:
06 40 822 000 / 4-es menü-
pont (közvilágítási hibabe-
jelentés)
A bejelentések fogadása,
rögzítése, visszakereshető-
sége, valamint a szerződés-
ben vállalt hibajavítási
határidők teljesítése akkor
biztosítható maradéktala-
nul, amennyiben a bejelen-

tés a megfelelő csatornák
egyikén történik meg.
Kérjük, hogy a hibabeje-
lentéseket a fenti csatornák
igénybevételével tegyék
meg a hibacím pontos kö-
rülhatárolásával.
További információ:
https://www.edfdemasz.hu/
pages/aloldal.jsp?1=1&id=
893501&type=18
Köszönjük együttműködésüket!
Önkormányzati Kapcsola-
tok és Közvilágítási Iroda

EDF DÉMÁSZ
Kereskedelmi Igazgatóság
Kossuth Lajos sgt. 64-66.

6724 Szeged

Közvilágítási hibabejelentés csatornái Hulladkudvar nyitvatartása megváltozott!!!
A lakossági igények alapján a Képviselő-testület
(egyeztetve az üzemeltetővel) 2013. november 01-i
hatállyal megváltoztatta a hulladékudvar nyitva tartását.

Hulladékudvar új nyitvatartási rendje:

Téli nyitva tartás (október 01 – március 31.)
Kedd 10-16 óráig
Péntek 10-16 óráig
Szombat 08-1620 óráig  (ebédszünet 12 - 1220)

Nyári nyitva tartás (április 01- szeptember 30)
Kedd 12-18 óráig
Péntek 14-18 óráig
Szombat 08-1820 óráig (ebédszünet 12 – 1220)

SZENNYVÍZ CSATORNÁZÁS 

Tisztelt Szatymazi Lakosok!
A jelenleg folyamatban lé-
vő szennyvíz csatornázási
munkálatoknál kiemelten
kérjük, hogy az alábbiakra
legyenek figyelemmel a tel-
ken belüli belső csatornájuk
kiépítésénél:
1.A telken belüli csatorna-

hálózat megépítését be
kell jelenteni a Víziköz-
mű Szolgáltató Kft-nél,
ahol azt nyilvántartásba
veszik. 
Kapcsolat: Csúri Gábor,
telefon: 06-20/533-4965
(munkanapokon 08-16 óráig).

2.A helyszíni szemle meg-
tartásáig a munkaárkot

nyitva kell tartani. A
helyszíni ellenőrzésről az
üzemeltető jegyzőköny-
vet vesz fel.

3.A külső hálózat (utcai ve-
zetékek) műszaki átadás-
átvételéig a belső rend-
szer telken belül semmi-
lyen formában nem hasz-
nálható, azaz szennyvíz
nem bocsátható rá a külső
rendszerre.

4.A lakosság a külső rend-
szer és a szennyvíztisztí-
tó telep műszaki átadásá-
ról – várhatóan 2014.
március-április hónapban
– sajtón keresztül értesül.

5.A belső rendszer tényle-

ges használatba vétele,
azaz a szennyvíz beveze-
tése a telken belüli tisztí-
tó idomra történő végle-
ges rákötéssel csak ezt
követően valósítható meg.

6.Csapadékvíz, esővíz, hó-
lé, talajvíz és a meglévő
szikkasztók, derítők szenny-
vize sem most, sem a későb-
biekben, semmilyen formá-
ban sem vezethető a szenny-
vízcsatorna rendszerbe!

7.Augusztusi lapszámunk-
ban megjelent csatorná-
zással kapcsolatos tudni-
valók között tévesen je-
lent meg az az informá-
ció, hogy 125 mm átmé-
rőjű KG-PVC csőből kell

a házi szennyvízhálózatot
kialakítani. A helyes köz-
lés: 110 mm átmérőjű cső
is elfogadható átlagos
háztartást figyelembe vé-
ve.

7.A lakossági bekötéseket
kivitelező vállalkozások
hirdetéseit, ajánlatait –
amennyiben igény mutat-
kozik rá - továbbra is in-
gyenesen közöljük la-
punk oldalain.

Kérjük a fentiek betartását
és előre is köszönjük
együttműködésüket.

Társulat, PM Hivatal,
üzemeltető

FELHÍVÁS
a telken belüli, belső csatornabekötés kiépítésének módjáról

Kedves Szatymaziak! Nem
kért meg senki, sőt nem is
hatalmazott fel, én mégis az
Önök nevében is szeretnék
köszönetet mondani a
szatymazi Egészségügy és
Faluház összes dolgozójá-

nak. 
1999-ben szerveztünk elő-
ször Egészséghetet. Az
évek során próbáltunk a la-
kosság igényeihez igazod-
ni, nem feladva az eredeti
elképzelést: szűrés, mege-

lőzés a cél, nem a már is-
mert betegek gondozása. A
különböző szakorvosi vizs-
gálatok, előadások, rendez-
vények mind ezt a célt szol-
gálták. Mondhatják 15 év
nagy idő, szinte már magá-
tól működik minden. Nem
így van. Évről évre sok

időt, energiát igényel a
szervezés és lebonyolítás a
napi munkánk mellett, leg-
többször a szabadidő terhé-
re. Azt hiszem, Mindannyi-
unk nevében mondhatom,
szívesen tesszük, fontosnak
tartjuk ezt a rendezvényt!
Pár gondolat az idei

EGÉSZSÉGHÉT ÉS FUTAFALU
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Egészséghétről. Az előző
évek tapasztalata alapján
növeltük a szakorvosi óra-
számokat. Így a bőrgyógyá-
szati és a kardiológiai szű-
rést 2x4 órában sikerült
megszerveznünk. A lako-
sok megjelenhettek tüdő,
érsebészeti, reumatológiai,
fül-orr-gégészeti, urológiai,
COPD, szájüregi daganat-
szűrésen, hallásvizsgálaton
is. A vizsgáló orvosokat
sokszor régi ismerősként
köszönthettük. Sikerként
könyveljük el, hogy ezek a
vizsgálatok a lakosság ré-
szére térítésmentesek vol-
tak. Térítés ellenében (ked-
vezményes áron) részt ve-
hettek hasi vagy pajzsmi-
rigy ultrahang és arteriográf
vizsgálaton. Nagy érdeklő-
dés kísérte a Védőnői Szol-
gálat rendezvényét, melyet
az Anyatejes Világnaphoz
kapcsolódóan rendeznek
meg évről évre fókuszba
helyezve az anyatejes táplá-
lás fontosságát. Az óvodá-
sok műsora színesítette a
délelőttöt. Kezdetektől ré-
sze az Egészséghétnek Dr.
Bandl Erzsébet főorvosnő
által tartott prevenciós elő-
adások, szűrések. Az idén
közel annyian jelentek
meg, mint egyébként a havi
betegforgalom a fogászati
rendelésen. 
Legvégül néhány száraz
adat: 95 órában biztosítot-
tunk szűrést. 
Megjelentek száma: Bőr-
gyógyászat: 68 fő, Ultra-
hang: 68 fő, Urológia: 18
fő, COPD: 15 fő, Reuma-
tológia:12 fő, Fül-orr gégé-
szet: 14 fő, Kardiológia:40
fő, Érsebészet: 19 fő,jóga:
12 fő, természetgyógyásza-
ti előadás: 33 fő, véradás:
20 fő, arteriográf és Bemer
therápia: 40 fő. Fogászati
szűrés és felvilágosítás:
136 fő (8 kismama, 13 böl-
csődés, 56 óvodás, 36 isko-

lás, 23 felnőtt), kezelésre
visszatérő: 81 fő, összesen:
217 fő, Anyatejes Világnap
15 fő (szülő gyermekkel).
Bízva az Önök és az Ön-
kormányzat további támo-
gatásában, kívánunk jó
egészséget községünk min-
den lakójának!

Dr. Lengyel Andrea
S az is tett az egészségéért,
aki eljött a hét zárásaként a
szombati Futafalu rendez-
vényre. Öröm volt látni,
hogy van igény a mozgásra,
az idő is kedvezett, s több,
mint kétszázan vágtak neki
a távnak, gyerekek, csalá-
dok, idősek. A célba érés
után kezdődött a hagyo-
mányteremtő szándékkal
szervezett Sándorfalva –
Szatymaz kötélhúzó viadal,
amelynek védnöke a diós-
győri Deák-Bárdos Mihály,
az elmúlt két évtized legsi-
keresebb magyar birkózója
volt. Szép emléket fog őriz-
ni községünkről és mi is a
közvetlen, barátságos
sportemberről. 
Eredmények:
Kötélhúzás.
Csibész (6-10 év) korosztály:
1. Szabó Lőrinc csapata:
Csóti Marci, Forgó Bence,
Szabó Lőrinc, Szúnyog
Máté, Varga Richárd
2. Villámhúzók
3. Csillagok
Suhanc (11-14 év) korosztály:
1. Szatymazi Rajok: Guba
Levente, Hagymási Ádám,
Kurucz Martin, Micisz
Zoltán, Szögi Marcell
2. Szatymazi királyok
40+ korosztály:
1. Szatymaz II. csapata:
Barna Károly, Flender
Károly, Hrivnyák András,
Kálmán János, Szabó Sanyi
2. Szatymazi Jobbik
3. Sándorfalva

2012. szeptember 26-án a
leendő szatymazi rehabil-
itációs központ működésé-
vel kapcsolatban második
alkalommal tartottunk kö-
zös beszélgetést az intéz-
mény munkatársaival. En-
nek az estének az érdekes-
sége az volt, hogy a beszél-
getés vendége volt két
kliens, azaz már a rehabil-
itáción résztvevő gyógyulni
vágyó fiatal. A kötetlen be-
szélgetés hasznosnak bizo-
nyult azok számára is, akik
kétségekkel fogadják a
központ megépítését, hi-
szen találkozhattak, megis-
merhettek a rövidesen meg-
nyíló szatymazi intézmény-
be érkező és problémákkal
küzdő fiatalokkal. Biztos
vagyok abban, hogy akik
látták a két fiatal elszánt-
ságát, és meghallgatták
élettörténetüket - amiről a
legtermészetesebb módon
voltak képesek beszélni
olyan emberek előtt akiket
akkor láttak életükben elő-
ször - egész más szemmel
fognak nézni az itt folyó
munkára. Nem csak azt
tudhattuk meg, hogy mi-
lyen munka folyik az in-
tézményben, de betekint-
hettünk minden bajaikba,
hallhattunk érzéseikről, ar-
ról, hogy milyen módon
tudják átlendíteni egymást
a mélypontokon, hogyan
erősítik támogatják egy-
mást napról napra erősödve

és készülve az új életükre. 
Hogy mi is a kolomp? A
rehabilitációs központban
mindennap használják -
igen! - van egy kicsi, egy
közepes és egy nagy. A
nagy kolomp a legfonto-
sabb, ez akkor szólal meg,
ha valaki már nem bírja to-
vább és távozni készül a re-
habról, kötelező meghúzni,
ekkor a „csapat” összejön,
és együtt próbálják meg-
győzni sorstársukat, hogy
maradjon, ne hagyja itt ezt
a nehéz de egyetlen utat a
teljes gyógyulás felé. A kö-
zepes kolomp az örömöt
szimbolizálja, amikor vala-
miféle sikerélmény, jó hír,
apró siker éri valamelyi-
küket. Közösen leülnek,
meghallgatják és együtt
örülnek társuk sikerének,
örömének. A legkisebb a
belső együttélésből adódó
problémák felmerülésekor
szólal meg. A megoldás itt
is a közösség erejében rej-
lik, a kommunikációban, az
együttműködésben, a tole-
ranciában.
A közel két órás beszél-
getésből úgy érzem sokat
tanulhatott egy „normális”
hétköznapi ember is, hiszen
a központban élők minden-
napjait az emberség, a sze-
retet, az egymásra figyelés
határozza meg. Jó lenne
kint is így élni! 

Kálmán János

Ahol egy  kolomp is segít….

Október 5.-én szombaton
tartotta a község az idei
Szüreti bált a Faluházban.
A szervezők és a rendezők
mindent megtettek, hogy
akik eljönnek, igazán jól
érezzék magukat. Így is

történt, jól sikerült a
látványos fogatos felvo-
nulás – ezúton is köszönjük
Vas Ferenc úrnak a
szervezést! - és az azt
követő esti bál is. 

Szüreti bál
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OKTÓBERI
ÖSSZEFOGÁS
Az október az összefogás je-
gyében zajlott a könyvtár-
ban. A hagyományokhoz hí-
ven 2013-ban is ebben a hó-
napban kerültek lebonyolí-
tásra az Országos Könyvtári
Napok eseményei a Nemzeti
Kulturális Alap és a Somo-
gyi-könyvtár támogatásával.
Az Informatikai és Könyvtá-
ri Szövetség 2006-ban alakí-
totta formailag és tartalmá-
ban egységessé az október
eleji eseményeket, ezzel pró-
bálva felhívni a figyelmet a
települési könyvtárak hagyo-
mányos és megújuló szolgál-
tatásaira. Könyvtárunk 2007
óta szinte minden évben részt
vesz az országos rendez-
vénysorozatban. (Kivételt
képez az a két év, amit a falu
szélén töltöttünk).
2013-ban a könyvtári napok
középpontjában az emberi
kapcsolatok állnak. Az idei
„összefogás” rendezvényei-
nek témáját a család, a ba-
rátság, az egymásra figye-
lés, segítés, az elfogadás és
befogadás tükrében dolgoz-
tuk, dolgozzuk fel. 
Néhány megkapó pillanat az
elmúlt hónap eseményeiből:
11-én az ötödik osztályosok
egy fejlesztő biblioterápiás
foglalkozáson vettek részt;
„igazság, jósság, hasznos-
ság” címmel. Nagyon fon-
tos, hogy a gyerekek néha-
néha ki tudjanak szakadni az
örökös rohanásból, nyüzs-
gésből, és rácsodálkozhassa-
nak elsősorban önmagukra,
majd az önismeret útján előre
haladva nyitott szívvel tud-
ják fogadni, elfogadni tár-
saikat is.
13- án, a Könyves Vasárna-
pon „batyus könyv csere-be-

re” zajlott a ponyván. Ér-
keztek a „vándorok”, batyu-
jukban az otthon felesle-
gessé vált könyvekkel. Min-
denki annyi könyvet vihetett
haza, amennyit hozott…. sőt,

még annál is többet.
14-én az „ország kertésze”,
Dr. Bálint György kertész-
mérnök volt a vendégünk.
Mielőtt azonban ellátta vol-
na metszési tanácsokkal, és
egyéb hasznos kertészeti ta-
nácsokkal a kis- és nagy gaz-
dákat, kirándultunk egyet
Csányi Imréék vaddisznós
kertjébe. Gyuri bácsi és fele-
sége, Antónia azóta is emle-
getik ezt a nem mindennapi
élményt a vadak között. Ok-
tóberi napsütésben, vidám
hangulatban telt a délután.
Köszönet érte a Csányi-csa-
ládnak.
Köszönet illeti Barna Ká-
rolyt a finom Cserszegi fű-
szeresért, amivel a könyv-
tárba érkezőket fogadhattuk.
Bálint gazda köszöntőjében
„az őszibarack Rómája”-ként
aposztrofálta Szatymazt, ami
mindannyiunkat büszkeség-
gel töltött el. Előadása rend-
kívűl hasznos és széleskörű
volt, nem nélkülözve termé-
szetesen az irodalmi utalá-
sokat sem. 
Gyuri bácsi nagyszerű szak-

ember, és igazi úriember, aki
szinte végigélte a huszadik
századot. Talán ebből fakad
az a rendkívüli életigenlés és

derű, amit sugároz a környe-
zetére. Úgy működik Ő, mint
egy napelem.
Nagy örömünkre szolgált,
hogy a Szatymazi Gazdakör

tagjait „összehozhattuk” Bá-
lint gazdával, aki üdvözletét
küldi: „…valamennyi szaty-
mazinak békességet, vidám-
ságot, jó egészséget - egyszó-
val boldogságot kívánok.” 
Mi is jó egészséget kívánunk
Neki!

16-án kinyitott az „Ölelde”,
vendégül látva a legkiseb-
beket. A mesélés szerepéről és
hatásairól beszélgettünk az
anyukákkal. Szó esett itt me-
sefajtákról, illusztrációkról, a
mesélés fejlesztő, gyógyító
hatásáról, mely mind a me-
sélő, mind a mesét hallgató
lelkében csodálatos folyama-
tokat indít el; anya-gyermek
kapcsolatról, és még sok min-
den másról. A kicsik pedig
birtokba vették a várat, hiszen
nincs alsó korhatár, ha iroda-
lomról, kalandról beszélünk.
18-án Wass Albert mese-
világának ajtaját tárta ki előt-
tünk Dobos Katalin szín-
művész. Varázslatos hangján
szárnyra keltünk mi, felnőt-
tek, akik a hétköznapok zúgó
tengerén néha egy kicsit meg-
pihenni vágyunk.

KÖNYVTÁR BÚCSÚZTASSA  AZ  ÓÉVET   ÉS
KÖSZÖNTSE  AZ  ÚJ  ÉVET VELÜNK  !

A SZATYMAZI FICÁNKÁK SZERETETTEL
MEGHÍV MINDEN SZÓRAKOZNI  VÁGYÓT

2013. DECEMBER  31-ÉN
A 18  ÓRAKOR

KEZDŐDŐ 
ÉVZÁRÓ BULIRA.

HELYE: A  FALUHÁZ
PROGRAM:

- 18-19 óráig  helyek
elfoglalása, tánc

- 20 óra  vacsora  
/töltött rántott szelet, párizsi szelet, fokhagymás 
natúr szelet, vegyes köret, savanyúság/

- 22  óra  meglepetés műsor
- éjfélkor új év köszöntése, tombola, éjféli terítés 

/virsli, mustár, kenyér/ pezsgő
- utána tombola tánc reggelig

A VACSORÁT ÉS A BÜFÉT A LESZVIGASZ
VENDÉGLŐ BIZTOSÍTJA.

BATYUJÁBAN MINDENKI HOZZON SÜTEMÉNYT,
AMIT HOZOL  AZT öSZöL.

ZENE: KOPASZ  BUBU ÉS CSAPATA
BELÉPŐJEGY ÁRA : 4000 FT/FŐ
Helyfoglalás  2000 Ft előleg befizetése mellett  2013.
november 31-ig a Teleházban.
Az óév búcsúztató csak min. 120 fő esetén lesz megtartva.

Érdeklődni  06 20 960 8875  Tóth Tamásné Klári
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EGYESÜLETI HÍREK
FŐNIX EGYESÜLET közleményei

ÓVODAI HÍREK
Az óvoda októberi prog-
ramja egy színházi előadás-
sal vette kezdetét. Az elő-
adás címe A széttáncolt ci-
pellők volt. Az intézmény
falai között megtartott mű-
sor, nagy élvezetet nyújtott
mind az öt csoport számára. 
A zene világnapja alkalmá-
ból Nokta Gábor néptánc
pedagógus vezetésével, a
gyermekek elkalandozhat-
tak a muzsika csodálatos
világába. Közösen táncol-
hattak, énekelhettek a Mó-
kus, a Mackó, a Méhecske
és a Süni csoport tagjai.
Az állatok világnapja is ér-
dekességekkel szolgált az
óvodások számára. Az óvó
nénik játékos feladatokkal
tették izgalmasabbá ezt a
napot. A lurkók utánozhat-
ták az állatok hangjait,
mozgásaikat. Találós kérdé-
sekre kereshették társaikkal
a megoldásokat. Állatos ké-
peket színezhettek, ragaszt-
hattak. Néhány napra még
egy Afrikai csiga is „be-
költözött” a Mackó és a

Süni csoport folyosójára. 
A „Mi Óvodánk Alapítvány
Szatymaz”, október 19-én a
„Futafalu” rendezvényhez
csatlakozva felállította a
kerékpár-pálya egy részét.
A gyermekek, akik végig
kerékpároztak a számukra
kijelölt úton, müzli szeletet
kaptak. Ezúton szeretnénk
köszönetet mondani Márta
Ferencnek - Törpi diszkont
- a rendezvény óvodás
résztvevőinek támogatá-
sáért!
Az Egészséghét keretében
ellátogatott óvodánkba a dr.
Bandl Erzsébet fogorvos. A
gyermekek izgatottan vár-
ták a doktor nénit, aki fog-
ápolási tanácsokkal látta el
őket. Reméljük az óvoda
ezzel is hozzájárult ahhoz,
hogy minél több egészséges
fogú gyermek legyen.
A óvoda pedagógusai segít-
ségével elsajátíthatták a
gyermekek a környezetvé-
delem fontos szabályait. Az
újrahasznosított anyagok-

ból érdekes, hasznos tár-
gyakat, játékokat készítet-
tek. Az otthon kidobásra
szánt flakonokat, papírgu-

rigákat stb. nagyon sok szü-
lő összegyűjtötte és behozta
a csoportokba. Ezúton is
nagyon köszönjük nekik. 

Őszi séta a ligetben
A szép időnek köszönhe-
tően, lehetőségünk nyílt
kisétálni a ligetbe, a gye-
rekek nagy-nagy örömére.
Kis vödreikben különböző
terméseket, leveleket szed-
tek, melyeket boldogan
hoztak magukkal.

Kedves Szülők, és Érdek-
lődők!
Szülői értekezletet tartunk
a bölcsődében november
15-én pénteken 16 órától,
nemcsak a jelenleg idejáró
gyermekek szüleit, hanem
minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk.

BÖLCSŐDEI HÍREK

Értesítjük a Szatymazi
Mozgáskorlátozott Egye-
sület volt tagjait, hogy a
Szegedi Törvényszékhez
beadott változásbejegyzési
eljárásában a Szegedi Tör-
vényszék bírósági bejegy-
zéssel 2013. szeptember
10. napján megszűntette a
M o z g á s k o r l á t o z o t t a k
Szatymazi Egyesületet,
mint civil szervezetet. A
volt egyesületi tagokkal
egy új egyesületet alapítot-
tunk, melynek neve FŐNIX
EGYESÜLET lett, és ezen
a napon az egyesület új ne-
ve jogerőre emelkedett.
A Főnix Egyesület alapsza-
bályában az egyesület
egészséges és betegséggel
élő emberek önszervező-
déséből létrejött közösség,
amelyet szabad elhatáro-
zással hoztunk létre és fo-
gunk működtetni.
Továbbra is feladatunkhoz

tartozik a mozgáskorláto-
zott emberek jogi- és a szo-
ciális biztonságuk, önálló
életvitelük, érdekeik érvé-
nyesítése, védelme, képvi-
selete valamint társadalmi
esélyegyenlőségük emberi
és állampolgári jogaik vé-
delmének segítése.
Az egyesület közhasznú,
így tevékenysége során
közfeladatot is ellát. Szo-
rosan együttműködik a he-
lyi önkormányzattal, az or-
vosokkal, az iskola taná-
raival és főként a Kapcsolat
Integrált Szociális Alap-
szolgáltatási Központtal
(ÖNO), az itt működő Csa-
ládsegítő Szolgálattal, a
Gyermekjóléti Szolgálattal,
valamint a Dankó Pista
Művelődési Ház és Könyv-
tárral és az itt működő ta-
nyagondnoki szolgálattal.
A mi részünkről nagyon
fontos, hogy a helyi civil
szervezetekkel is jó vi-
szonyt ápoljunk, és segít-
sük egymás munkáját. 
Egyesületünk szeretettel
várja az egészséges embe-
rek jelentkezését is - kortól
függetlenül -, akik magá-
nyosak és szeretnének vala-
hova tartozni, és egy jó

csapatban vidám progra-
mokat szervezni és megva-
lósítani.

Szilasi Tibor Imréné
Egyesület képviselője

Fogadóóra: 
hétfőnként 10-11 óráig.

Telefon: 
Szilasiné Julika: 

30/433-6119

NYUGDÍJASOK közleményei

Köszönet illeti az október
12-én megrendezett Egy-
házmegyei Családnapon
résztvevő segítőket, az ado-
mányozókat és a palacsin-
ta-sütésben ténykedőket.
Nagyon jól esett az Egyházi
kórus gyönyörű éneke,
amivel megajándékoztak
minket!
November 14-én este 7 óra-
kor Dr. Zacher Gábor to-
xikológus tart előadást,
amire tagjainkat is várjuk!
November 16-án 11 órakor
tartja a Csongrád Megyei
Nyugdíjas Egyesület a 35.
születésnapját. Helyszín
Szeged, Megyeháza. Az
ebéd ára 1700 forint. 

Ficánkák kirándulása!
November 22-24-ig Har-
kányban a Népek tánca kö-
zépdöntője!
November 27-én – utolsó
szerda! – Mikulásváró 15
órakor
December 25. Karácsony
napján nincs gyűlés
Mindenkinek kívánok
egészségben, békés Kará-
csonyi ünnepeket!
De nincs lazítás, december
31-én szilveszteri buli a
Faluházban este 6-tól reg-
gelig!
Szeretném, ha a zord idő-
ben is kimozdulnánk ott-
honról és aktívan részt ven-
nénk a község életében!
Továbbra is elérhetőek va-
gyunk:
Geráné Zsuzsi 

0620 2796133 és
Horváthné Erzsi 

0620 2139534
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KATOLIKUS EGYHÁZ hírei

Ezen a gyönyörű őszi nap-
sütéses napon részesei le-
hettünk a Szeged-Csanádi
Egyházmegye Pasztorális
Helynökségének és a Szaty-
mazi Gyertyaláng Énekkar
köré épülő csapatnak és a
Faluház közös szervezésé-
ben megvalósuló XXVI.
Egyházmegyei Családnap-
nak. Az egyházmegye több
településéről ide érkezők
örömmel és lelkesedéssel
kapcsolódtak be a progra-
mokba. A regisztrált szemé-
lyek száma 230 fő volt.
Nagy öröm volt látni és
megtapasztalni, hogy ennyi
ember szívét megérintette,
és ennyi helyi embert meg-

mozgatott ez a program.
Több, mint 80 önkéntes
ajándékozta talentumait a
közösségnek. A családnap
mottója: “Szabadon adni
kincseinkből”. Úgy hiszem,
érzem és tapasztalom, hogy
kincseink másokkal történő
megosztása még gazdagab-
bá tesznek minket. Az
előkészületek folyamán is
ezt az összetartozást, aján-
dékozást, kompromisszum-
képességet éreztem minden
részről. Nagy-nagy köszö-
nettel tartozom személy
szerint én is a szervezőcsa-
pat felé! Nem kevés ember-
től hallottam, hogy mennyi-
re szép, hogy ennyi helyi
ember bekapcsolódott a
szervezésbe. 
A napot nyitóénekkel és az
erre a napra íródott nyi-
tóimádsággal kezdtük, -me-
lyet a cikk végén olvashat-
nak-, ezt követően Dr. Kis-
házi-Kovács László plébá-
nosunk ill. Dr. Kormányos
László polgármesterünk meg-
nyitóját hallhattuk. Meghí-
vott előadónk a Székesfe-
hérvári Egyházmegye csa-

ládreferens házaspárja Sár-
közi Béla és Rita ill. lányuk
és fiuk osztották meg ve-
lünk, miként valósul meg
családjukban a szolgálat. 
A témák elmélyítését segí-
tették ezután “interaktív”
kiscsoportos beszélgetések
a családban, a házastárssal,
a gyermekekkel és a kör-
nyezetünkkel kapcsolatos
szolgálatainkról. A gyer-
mekekről ez idő alatt külön
korosztály szerint, profi
módon felkészült szervező-
csapat gondoskodott, szin-
tén e témához kapcsolódva.
A fiatalok a gyermek Jézus
életén keresztül megismer-
ték az ajándékozás, a szol-

gálat fontosságát, örömét,
kreatív foglalkozások kere-
tében a családhoz, közös-
séghez tartozást, ill. a szol-
gálat, segítés sokszínűsé-
gét. 
Ebéd előtt elkészült az őszi
hangulatot idéző “Szolgá-
latfa“, a nap dísze, mely al-
kotóelemei a délelőtti cso-
portműhelyekben készül-
tek. Egy-egy színes levélre
a házastársak egymás felé
és a közösség felé irányuló
szolgálatát jegyeztük fel,
egy-egy gyümölcsre pedig
a gyermekek azt, hogy mi-
vel tudják megajándékozni
szüleiket, testvéreiket, em-
bertársaikat.
A helyben készített gulyás-
leves és palacsinta annyira
ízlett az egybegyűlteknek,
hogy külön tapssal és ének-
kel köszöntöttük a “főző és
sütő csapatot”. Majd egy
kis tánc következett.
A szolgálat útjainak sokfé-
leségét tükrözte a délutáni
program. Lehetett kézmű-
veskedni, betekintést nyer-
ni és bekapcsolódni az ima
vagy zenei szolgálatba,

mind gitáros mind orgonás
műfajban, tovább folytatni
a beszélgetést “Az egyház
társadalmi tanításáról”, Ke-
szeli Sándor vezetésével.
Nagy sikert aratott a plébá-
niakert rendezése is plébá-
nosunk vezetésével. 
Szokás szerint szentmisév-

el zárult a XXVI. Egyház-
megyei Családnap, melyet
együtt mutatott be a Kondé
Lajos pasztorális helynök-
kel Sárközi Béla diakónus
és Soós János esperes. A
szentmise rendhagyó mó-
don tükrözte a falu gazdag-
ságát egyházzenei téren is,
első felében orgonás, má-
sodik felében gitáros ének-
lésbe kapcsolódhattunk be-
le. A beszéd alatt a kisgyer-
mekek felelevenedtek,
amint Lajos atya a kelyhet
“életközelbe” hozta hoz-
zájuk. Egy záró tánc, közös
fotó és falatozás után a bú-
csú percei következtek, a
fáradt és élményekkel gaz-
dagon távozó családoknak. 
A szolgálatfa megtekint-
hető a Faluházban. 

Szunyogné Icu
SEGÍTŐK:
Bakos Brigitta, Bálóné Iza-
bella, Barnáné Mónika,
Bérczi Tamásné, Bitterné
Benkó Ilona. Bozsó Sán-
dorné, Csányi Marianna,
Csányi Sándor, Csányi Sán-
dorné, Csordás Erzsébet,
Dékányné dr. Balogh And-

rea, Dinnyés Kamilla, Do-
hányné Zsuzsa, Dr. Kónya
Ferenc, Gábor Tamás, Gé-
mes Katalin, Geráné Zsu-
zsi, Horváthné Erzsike, He-
gedűsné Posta Marika, Jó-
járt Imréné, Kardos Lász-
lóné, Kálmán Balázs, Kál-
mán Ildikó, Kissné Tóth
Tünde, Kneip Rita, Ko-
paszné Makra Kati, Kopasz
György, Kopaszné Erika,
Kopasz Ádám, Kopasz Do-
nát, Kónya Géza, Kelschné

Móra Mónika, Kreinicker
Bernadett, Lajkó Zoltán,
Lengyel Istvánné dr., Nacsa
Zoltán, Nagymihály Tünde,
Nyári Melitta, Nyári Vivi-
en, Pölösné Rovó Zsanett,
Rácz László (Szatymazi
Fakanál Klub), Nagy Ró-
bert, Róvó Istvánné, Szal-
ma János, Szanka László,
Szankáné Bürgés Tünde,
Szánáné Bárkányi Andrea,
Szunyog István, Szunyogné
Icu, Szunyog Margaréta,
Tóth Melinda, Tóth Zsófi
(Csipet-Csapat Nagycsalá-
dos Egyesület), Varga Mó-
nika, Varga István, Oláhné
Laczi Jusztina, Gárgyán
Barbara, Veres Tiborné, V-
irágh Éva, Völgyesi-Sándor
Gabriella, Zomboriné Edit.
Külön köszönet a szatyma-
zi általános iskolának,
Szatymaz Községi Önkor-
mányzatnak, Szatymazi
Polgárőr Egyesületnek,
Barna Károlynak, Hodács
Zoltánnak, dr. Kisházi-Ko-
vács László atyának.
Iskolás segítők
Balogh Sára 8.o., Bárkányi
Norbi 7.o., Bihari Roli 7.o.,
Buri Nóri 7.o., Faragó Jó-
zsef 8.o, Gyöngyi Mercé-
desz, Kiss Dorina 5.o., Kiss
Laura 5.o., Kiss Nóra (kö-
zépisk.), Kiss Sztefáni 5.o.,
Kopasz Fanni 7.o., Kőhe-
gyi Réka 7.o., Márta Petra
5.o, Mélykúti Viki 7.o.,
Molnár Bálint 7.o., Polyák
Eszti 7.o., Smit Szabina 8. o.

Plébániánk hirdetései:
A szentmisék általános rend-
je: Hétköznap este 5 órakor
csendes szentmise, elsőpéte-
kenként orgonás szentmise,
vasárnap reggel fél 9-kor or-
gonás szentmise, este 5 óra-
kor gitáros szentmise van
templomunkban. November
24-én Krisztus Király ünnepe
lesz, ezt követően megkez-
dődik az Adventi időszak, Jé-
zus születésének ünnepére va-
ló lelki felkészülés időszaka.

XXVI. Egyházmegyei Családnap
2013.október 12., Szatymaz
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Fakanál klub hírei

Agrárkamarai közlemény

Családsegítő Szolgálat
Pacalpárpaj. Amatőr Királyi
szakácsunk, Rácz Laci bácsi
ismét komoly rendezvényen
bizonyított. A mezőny tele
volt tűzdelve hírneves ven-
déglátókkal, mint sült nyúl
szalonnával. A már hagyo-
mánnyá váló szegedi rendez-
vényen, mely a pacalról
szólt, polgártársunk ezüst fo-
kozatú főzőmester címet
szerzett. A nagy sikerű mű:
megfőzött pacal leve tejföllel

kikeverve, chili szósszal
összetársítva került az óriás
palacsintába. Gratulálunk!

Baba-mama klub indul Szatymazon!
Az első klub-

foglalkozás ideje
2013. 

november 25. hétfő,
9-11 óráig.

Helyszín 

Faluház – Könyvtár

Szatymazi érdekeltségű
rendezvények a fűszerpa-
prika termesztése és feldol-
gozása körül
Augusztusi szakmai nap.
A tavalyi fűszerpaprika, és
szőlőtermesztést népszerű-
sítő szakmai nap szatymazi
sikerének nyomán idén
újabb események hívják fel
a figyelmet a térségi fűszer-
paprika termesztésre.
Augusztus közepén a Fű-
szerpaprika Kutató – Fej-
lesztő Nonprofit Közhasznú
Kft. „A hibrid fűszerpaprika
fólia alatti intenzív és sza-
badföldi termesztéstechno-
lógiája” című bemutatóval
egybekötött szakmai napra
invitálta a termelőket és a
téma iránt érdeklődő gazdá-
kat a Szegedi Osztályának
öthalmi telephelyére.
A számottevő érdeklődéssel
kísért tanácskozást Dr. Pauk
János a Gabonakutató Non-
profit Közhasznú Kft. igaz-
gatója nyitotta meg és el-
mondta, hogy a fűszerpapri-
kát ma hazánkban mind-
össze 1200 hektáron ter-
mesztik, főként a szegedi és
a kalocsai termőhelyen és
környékén, ami jelentősen
kisebb, mint ami korábban
jellemezte ezt az egykoron
világpiaci jelentőségű ma-
gyar ágazatot.
Dr. Terbe István egyetemi
tanár, a Budapesti Corvinus
Egyetem Kertészettudomá-
nyi Karának kutatója a fű-
szerpaprika víz-, és tápa-
nyag-utánpótlásának a rej-
telmeibe avatta be a hallga-
tóságot. Megtudtuk, hogy
technológiaváltás előtt áll az
ágazat, és vannak még tar-
talékok, amiket ki kell hasz-
nálni. Az eredményes fű-
szerpaprika termesztés négy
alapvető feltétele közül ket-
tő már a gazdák rendelkezé-
sére áll. A növénynemesítői

munka eredményeként kia-
lakult piacképes fajták, il-
letve hibridek, valamint a te-
nyészidényre jellemző fény,
és hő összeg a hazai termő-
tájak meglévő alapadottsá-
gai közé tartoznak. Jelenleg
még problémás az egyes
gazdaságokban a növényál-
lomány víz-,és tápanyag-el-
látottsága. Ahhoz, hogy a fó-
liás termesztésben egy négy-
zetméteren 5 kg jó minőségű
termést tudjunk betakarítani,
ahhoz napi 15 liter öntöző-
vizet kell kijuttatni egység-
nyi felületre. Ezen kívül a
tenyészidényben kijuttatan-
dó tápanyagokról is tájékoz-
tatót kaptunk (N-30, P-6, K-
42, Mg-120 g/m2).
Molnár Anita a Paprika
Molnár Kft. ügyvezető igaz-
gatója a 15 hektáron integ-
rált termesztést és szegedi
fűszerpaprika konzorcium
kialakulásáról, tevékenysé-
géről, és céljairól tájékoztat-
ta a megjelenteket.
Oláh József, a szárított élel-
miszerek feldolgozásával és
kereskedelmével foglalko-
zó, Mondex Kft. cégvezető-
je a Fűszerpaprika őrle-
ményre vonatkozó Magyar
Élelmiszerkönyv irányelvi
változásait ismertette, majd
kitért a reklámban rejlő le-
hetőségekre és az export je-
lenlegi helyzetére. Ebben a
témakörben a tanácskozás
résztvevői is élénken bekap-
csolódtak a vitába és hasz-
nos ötletekkel rukkoltak elő.
Ezt követően Kispál Ferenc,
a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara Csongrád megyei
elnöke a megújult Agrárka-
maráról és a jövő feladata-
iról beszélt.
A számos érdeklődő két te-
lephelyen is megtekinthette
a gyakorlatban működő fű-
szerpaprika ültetvényeket,
ahol a fólia alatti és a sza-

badföldön termesztett hibrid
fűszerpaprikák érésben lévő
állományait tanulmányoz-
hatta a házigazdák vezetésé-
vel, így a felmerülő kérdé-
sekre első kézből érkezett a
szakavatott válasz.
Először a Fűszerpaprika
Nonprofit Kft. szakemberei,
Táborosiné Ábrahám Zsu-
zsanna tudományos munka-
társ vezetésével ismertették
a szegedi (öthalmi) telep-
hely adottságait és tevé-
kenységét, ahol a növényne-
mesítők által előállított kü-
lönböző hibrideknek az elté-
rő kísérleti körülmények kö-
zötti termőképességét és ter-
mésbiztonságát tudják ösz-
szehasonlítani.  
Ezután rövid autós szakasz
kővetkezett és a karaván
Lippai József, szatymazi fű-
szerpaprika termelőnek  ma-
gángazdaságában folytatta
és egyben zárta is a szakmai
programot. Itt Szatymazon a
házigazda büszkeségét
szemlélve bebizonyosodott,
hogy a valós üzemi körül-
mények közt is jól vizsgáz-
tak a szegedi fűszerpaprika
hibridek. 

Novemberi bor- és papri-
ka-mustra, konferencia
Novemberre is maradt még
program a szegedi fűszerpa-
prikások tarsolyában. A
Szatymazi Gazdakör elnö-
kének, Dr. Somogyi György-
nek a vezetésével az idén
termett, és már feldolgozott,
fűszerpaprika őrlemények
minősítésével egybekötött
konferenciára kerül majd sor
november 29-én a patinás
Szegedi Alsóvárosi Feren-
ces Látogatóközpontban. A
konferencia „A szegedi pap-
rika nyomában (múlt, jelen
és jövő összefüggései)” cí-
met kapta, aminek aktualitá-
sát és helyszínét az adja,

hogy 300 évvel ezelőtt az
egykori alsóvárosi Ferences
barátoknál a kolostor kert-
jében már megtalálható volt
a paprika, és ezzel a barátok
hazánkban is meghonosítot-
ták a fűszerpaprika termesz-
tési és étkezési kultúrát.
De mit ér a paprika bor nél-
kül? - tesszük fel a kérdést
magunknak, ha a három éve
ismételten hagyományte-
remtő szándékkal újraindí-
tott szatymazi bor és fűszer-
paprika bírálatokra gondol-
unk. 
Természetesen most sem
marad el a hivatalos paprika
és bor mustra, csak egy nap-
pal megelőzi a konferenciát,
így a szakértőkből álló bí-
ráló bizottságok már a ta-
nácskozáson megszülető kö-
zönségdíj kiosztása előtt bo-
rítékolják az idei versenyek
hivatalos eredményeit.
Egyébként különleges év-
forduló ez a mostani a szaty-
mazi borversenyek történe-
tében, mivel az első ilyen
rendezvényt pont 125 évvel
ezelőtt szervezték az akkori
szatymazi szőlősgazdák.
Ahhoz képest, hogy egyko-
ron közel 700 hektáron fog-
lalkoztak szőlőtermesztéssel
térségünkben, a mai mind-
össze 9-10 hektárnyi szőlő-
terület elenyésző méret, de
mindenképpen kívánatos
lenne, ha a parlagon maradó
homoki kertek ismét megtel-
nének szőlővel és az üres
pincék hazai borral.
A Szatymazi Gazdakör
felhívással fordul a kör-
nyékbeli fűszerpaprika
termesztő és boros gaz-
dákhoz, hogy a bírálatra
szánt termékeik mintáit
november 25-ig juttassák
el a Faluházba, vagy ér-
deklődjenek részletesebb
tájékoztatásért a gazda-
köri vezetőknél! 
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S P O R T
Futball. Az elmúlt időszak-
ban a következő eredmé-
nyek születtek:
Forráskút – Szatymaz 3:1.
Gól: Borbély
Mórahalom – Szatymaz 4:1
Gól: Kakuszi
Szatymaz – Domaszék 1:2
Gól: Kakuszi
Balotaszállás – Szatymaz
3:1 Gól: Árpási R.
Szatymaz – Zákányszék 1:3
Gól: Kakuszi

Öttömös – Szatymaz 3:2
Gól: Kakuszi 2
Szatymaz – Csongrád 3:2
Gól: Kakuszi 2, Gémes
Pusztamérges – Szatymaz
1:2 Gól: Kakuszi 2
Edző Bitó Antal
A Pusztamérges ellen győz-
tes csapat összeállítása:
Hegedűs – Kocsis, Baranyi,
Árpási Cs., Hegyes (Dé-
kány), Bárkányi (Lajos),
Fónai (Csontor), Gémes
(Farkas J.), Borbély (Nyá-

ri), Kakuszi (Farkas Z.),
Árpási R. (Berta)

Következő mérkőzések:
November 9. szombat
13.30: Röszke – Szatymaz
November 17. vasárnap
11.00: Szatymaz –
Sándorfalva (helyszín
Zsombó)

Az ifjúsági csapat eddigi
három mérkőzése:

Szatymaz – Mórahalom 3:0
(A mórahalmiak nem ér-
keztek meg)
Szatymaz – SZVSE 5:4
Balástya – Szatymaz 2:1 (8
emberrel álltunk ki)
A csapat: Nyári – Kopasz,
Árpási Cs., Lajos, Árpási
P., Farkas J., Hegyes, Far-
kas Cs., Dékány, Árpási R.,
Bárkányi
Edző Baranyi Péter

Baranyi Péter tudósítása

Az európai daru-népesség
egyik legjelentısebb vonu-
lási útvonala Magyarország
keleti felén húzódik ke-
resztül. A százezres madár-
tömeg őszi pihenőhelyéül
néhány háborítatlan, termé-
szetvédelmi oltalom alatt
álló vizes élőhely szolgál.
Az októberben még nagy-
részt a Hortobágyon erőt
gyűjtő darvak vonuló töme-

gei novemberre elérik a
Kiskunsági Nemzeti Park
Tisza-völgyi tájegységét. A
térség daruvonulásban be-
töltött szerepét jól jellemzi,
hogy az ezredforduló utáni
évektől már tízezres nagy-
ságrendben időznek itt a
darvak. A legutóbbi 6 év
monitoring adatai szerint az
őszi vonulás során a Szege-
di Fehértavon tartózkodó

darvak létszáma november
közepén 20-30 000-es lét-
számmal tetőzik. E rendkí-
vüli természeti látványos-
ság széles körű megismer-
tetésére, a természet értéke-
inek, a természetvédelem
fontosságának bemutatásá-
ra tervezett, fesztivál jel-
legű ökoturisztikai program
az I. Fehértavi Darvadozás.

A DARVADOZÁS
FŐVÉDNÖKEI:
DR BOROS EMIL (KNPI
igazgató) és SZTANÓ JÁ-
NOS (Szegedfish Kft. ügy-
vezetı igazgató)
HELYSZÍN: Postakocsi
Csárda (5-ös főút, szatymazi
körforgalomnál – GPS:
46o21’0,96”N; 20o03’33,22”E)
Az ettől eltérő helyszíneket
külön jelezzük.

II. FEHÉRTAVI DARVADOZÁS
2013. november 15-17.

Péntek (XI.15.):
-Terepi természetismereti akadályverseny 10:00 - 13:00
-Állatijó Bemutató (Kisállatok testközelbıl) 14:00 - 14:30
-Megnyitó 15:00 - 15:15
-Fotós Futam (Gyevi Fertı-Szaporhegy) 14:00 - 18:00
-Darunézı túra (Macskási gyep) 15:15 - 18:00
-Fotópályázat eredményhirdetés 18:00 - 18:30
-Bemutatkozik a Hortobágyi Nemzeti Park 18:30 - 19:00
-Kárpát-medencei szikesek és a daruvonulás 19:00 - 19:30
-Csillagászati bemutató - az „évszázad üstököse” 19:30 - 20:00
Szombat (XI.16.):
-Fotós Futam (Gyevi Fertı-Szaporhegy) 14:00 - 18:00
-Hajnali darules (Macskási gyep) 06:00 - 08:00
-Kerékpártúra (Szeged-Szatymaz-Dóc)
„Lessük meg a Tájvédelmi Körzetben táplálkozó darvakat” 

08:00 - 13:00
-Madárgyűrűzési bemutató (Sándorfalva-Ikerház) 09:00 - 12:00
-Kisvonatozás (Fehértói Halászcsárda) 09:00 - 13:00
-Lovaskocsis túravezetés 09:00 - 13:00
-Helyi termék bemutató 08:00 - 15:00
-Játszóház 09:00 - 13:00
-Vetített képes természetrajzi elıadások 09:00 - 13:00
-Bábos természetrajzi mesesarok 11:00 - 11:30

12:00 - 12:30
-Gyermekrajz pályázat eredményhirdetés 12:30 - 13:00
-Borkóstoló 13:00 - 14:00
-Darudübögı Táncház 14:30 - 15:00
-Daru búcsúztató túra (Macskási gyep) 15:00 - 18:00
-A darvak csodálatos élete - vetítéssel 18:30 - 19:00
-Vetítés a nap képeibıl 19:00 - 20:00

Vasárnap (XI.17.):
-Hajnali darules (Macskási gyep) 06:00 - 08:00
-Madárgyűrűzési bemutató 

(Sándorfalva - Ikerház) 09:00 - 12:00
-Kisvonatozás (Fehértói Halászcsárda) 09:00 - 13:00
-Lovaskocsis túravezetés 09:00 - 12:00

Programok:

November volt már, reszketős, 
vacogtak mind a kertek 
s a lúdbőrző zsombékos vizek 
fehér ködöt leheltek. 
A csupasz fákon búskomor 
némaság ült s a gallyak 
törékeny gyászát károgták a 
határban űzött varjak. 

A bánat szállt majd elrepült 
s a szétkárogott csendbe 
már úgy hulltak a percek mintha 
a holnap lenne benne. 
November volt, a szél sodort 
didergő, furcsa álmot 
mely télről dalolt és ringatott 
egy hófehér világot

Kormányos Sándor: November volt...

L I L L A   J Ó G A
Hétfő 18.15 – 19.45
Szerda 16.30 – 18.00

érdeklődés: 0620 5091792
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Görgényi Gábor jegyzete

Pacal mentaszósszal
Aranyos közjáték játszódott le a
fiam születésnapján. A kerek,
szülinapi torta felvágásakor, az
apukám mekkora szeletet kérsz
kérdés utáni tétovaságomat lát-
va, így módosították a kérdést: 
- Apukám, hány perc tortát
kérsz?  
Rögtön kapcsoltam, ha a kerek
tortát az óra számlapjának tekin-
tem, a nagymutató járása mutat-
ja a tortaszelet nagyságát. Én
egy három percet kértem, az
unokám, egy kövér öt percet, a

vejem egy negyed órát, mert Ő
édesszájú. Tehát, a tortaszelet
nagyságát lehet percben is mér-
ni. De hiszen ilyet már játszot-
tunk, amikor anno a Gambrinus-
ban négyzetméterben kértük a
fröccsöt. Sört is ittunk már mé-
terben, egy kalodába addig rak-
ták a pohár söröket, míg egy mé-
ter nem lett. Az oroszok a mai
napig grammban isszák a vod-
kát. Miért ne, ha már a távolsá-
got lehet évben mérni. Fényév-
ben. Magyarul ezekben az ese-
tekben más mértékegységet
használtunk, mint a megszokott.

Úgy, mint az Európai Unió ve-
lünk szemben. Mondogatták is
itthon nagyjaink, hogy kettős
mértéket, más mércét használ-
nak velünk szemben. Azt nem
mondták, hogy mit mértek liter
helyett méterben, kilogramm he-
lyett percben, vagy Celsius fok
helyett hektárban. A lényeg az,
hogy ez nem volt olyan jópofa,
mint a fentebb leírtak. Bár, a po-
litikusaink ma is más mércéket
használnak. Az egyik szerint
jobban élünk, a másik szerint
rosszabbul. 

Hölgyeim és Uraim! Javaslok,
egy mértékegységet. Úgy hív-
ják, Magyar Forint, rövidítve,
HUF. Ha ebből több van min-
denkinél és itt a demokráciákban
használatos többséget értem, ak-
kor jobban élünk, ha kevesebb,
akkor rosszabbul.
Utóirat: ezt a mértékegységet
nem lehet Hertzcel, Amperrel,
dekagrammal, esetleg Luxszal
helyettesíteni. 
Na, Isten áldjon Mindenkit, leg-
közelebb, a következő számban! 

szilágyikarcsi

Kinek jó, ha rossz?
„Például amikor Rákosi Mátyás
megtudta, hogy az angolok ellen
fogunk játszani, idegességében or-
dibált Sebes Gusztáv szövetségi
kapitánnyal, mert rettegett attól, ha
az Aranycsapat elveszíti a mérkő-
zést, az nagyon negatívan hat majd
a közhangulatra. Ha az egyszerű
emberek szempontját nézzük: ők
is ki akarták sajátítani a labdarúgó
sikereket, hiszen egy olyan rend-
szerben, ahol emberek tűntek el,
sok egyéb szörnyűség történt és el-
nyomás volt, kompenzációként
annak örülhettek, hogy itt vannak
a mi labdarúgóink, akik mindenki-
nél jobbak, és meghódítják az e-
gész világot. Tehát a válogatott
egyszerre lehetett a nép és a veze-
tőség kedvence, és ha lett volna el-
lenzék, az ellenzéké is.” (Benedek
Szabolcs: Focialista forradalom,
részlet)
A magyar válogatott legutóbbi fáj-
dalmas szereplése kapcsán – meg-
szeppent, lelketlen, harcos előde-
inkhez méltatlan játék Bukarest-
ben, nyolc kapott gól Hollandiá-
ban – egyetlen kérdésre kell vála-
szolnunk: mi az oka mindennek?
Azt most már „hivatalosan” is be-
vallják – kivéve a felelősök – hogy
edző- és utánpótlásképzésünk fel-
készületlensége az oka a szakmai

helyzetnek. Azonban tovább lehet
kérdezni, ennek mi az oka? Mert a
magyar történelemben megszok-
tuk, hogy bármi rossz történik, an-
nak nemcsak hogy oka van, hanem
valakinek az jó is. Kinek érdeke
hát, hogy rossz legyen a magyar
futball? 
A szocialista időszak és az utána
következő két évtized hatalmi kép-
viselőinek legfontosabb ideológiai
irányelve volt a magyar nemzeti
öntudat sorvasztása. Ebbe nem fért
volna bele egy sikeres nemzeti vá-
logatott, hisz’ láthattuk, a pillanat-
nyi sikerek is mennyire lázba hoz-
ták a nemzetet. Nem nehéz elkép-
zelni, mit jelentene önbizalmunk-
nak, öntudatunknak, büszkesé-
günknek, ha a magyar válogatott
folyamatosan a világ élvonalában
lenne. Ennek ellentmondani lát-
szik a fenti idézet, de akkor még
fiatal volt a rendszer, a 70-es évek-
re viszont már megszilárdult,
örökkévalónak tetszett – fenntar-
tásához nem volt szükség Arany-
csapatra. Így magára hagyták a
labdarúgó sportot, hagyták, hagy
alakuljon ki egy belterjes, romlott,
korrupt, önmagát arrogánsan védő
„elit”. 
Mi a helyzet napjainkban? Az
örömteli, hogy stadionok, sportlé-
tesítmények, pályák épülnek, és
sok klubot sikerült megmenteni,

vállalkozásként működtetni.
Azonban van egy jelenség, ami
mutatja, mennyire fontos a hata-
lomnak a futball fölötti ellenőrzés.
A klubok tulajdonosai hatalom kö-
zeli személyek, így minden elkép-
zelést véghez tudnak vinni. A rá-
juk néző legnagyobb veszély most
maga a közönség, illetve a szur-
kolók jelenléte. Színházat szeret-
nének, nem szurkolást. Miért?
Magyarországon ma az egyetlen
helyszín, ahol folyamatosan töme-
gek jelennek meg, a futballstadion.
A tömeg, mint mindig, irányítható,
szervezhető. Ráadásul szem előtt
van a média jelenléte miatt, hang-
ját hallatja. Azon futballszurkolók
jó része, kik kijárnak a mérkőzé-
sekre hagyományosan nemzeti ér-
zelmű, Nagy Magyarország, ár-
pádsávos zászló állandó jelenség –
de ez minden országban így van. A
nemzetközi labdarúgó szövetség a
helyi szövetségekkel karöltve az
egész világot átfogó harcot indított
ez ellen, azzal a jelszóval, hogy „a
rasszizmus, a gyűlölet nem pálya”.
Természetesen ez csak az álca,
nem aggódnak ők senkiért. Arány-
talanul nagy büntetéseket szabnak
ki, például a Kispest ötvenmilli-
ós(!) bírságot kapott szurkolói rig-
musok miatt. A helyzetet jellemzi,
hogy Magyarországon büntetlenül
meg lehet gyalázni az ország első

emberének szobrát, azonban bün-
tetés jár a románok szidalmazásá-
ért. Arra hivatkoznak, hogy a csa-
ládokat akarják visszacsalogatni a
lelátóra. Ez hazugság – a családok
ugyanis ott vannak, mindig is ott
voltak. Magam, mint régi meccsre
járó is gyerekkoromban kezdtem
és engem is, mint annyi mást, a
hangulat fogott meg. Régen har-
mincezren voltunk Diósgyőrben,
szatyorszámra hozták az üveges
sört, szidtuk a fővárosiaknak csaló
bírókat, mégsem fájt senkinek.
Néhány pofon elcsattant, az is
mindig a pályán kívül. Ma regiszt-
ráció, beléptető rendszer, motozás,
több a rendőr, mint a néző  – sör
azért van, műanyag pohárba. A
hatalom nem a valós erőszakot
akarja visszaszorítani – mert akkor
a szöges drót kerítést nem emelni
kéne, hanem megszüntetni – ha-
nem a neki nem tetsző hangokat
elhallgattatni. 
Azt csak remélni merem, hogy
egyszer rájönnek, ha jó a magyar
foci, a nézők nem azt fogják kia-
bálni, hogy lesz még Erdély Ma-
gyarországé! és nem leszünk gyar-
mat!, hanem azt, hogy Hajrá Ma-
gyarok! Addig pedig lesz három-
száz néző meccsenként, aki fizet,
bemegy, leül, tapsol, hazamegy…

A Mi rovatunk

A Barackvirág Népdalkör ez év
november 25-én ünnepli fennál-
lásának 15 éves, a Kerámia Kör
pedig 10 éves évfordulóját.
Ebből az alkalomból, november
21-én kiállítás nyílik, melynek
keretében minden látogató
betekintést nyerhet mindkét kör
tevékenységébe. Nemcsak rend-
szeres munkájuk eredményei –
Ezüst, Arany, Aranypáva,
Aranypáva Nagydíj és különdí-
jak, kitüntetések – vállnak látha-
tóvá, de bele lehet lapozni azok-
ba a kottagyűjteményekbe is,
melyek tartalmazzák mindazon

népdalokat, amelyeket az első
“Arany” minősítés óta tanultak,
illetve láthatóvá válnak a kerá-
mia kör zsűrizett kerámiáiról
készült képek, tárgyak.
Adatok, képek, pályázatok ered-
ményei bizonyítják mindkét kör
rendszeres munkáját, törekvése-
it, kik voltak az alapító tagok,
összejövetelek, fellépések, kap-
csolatok, rendezvények, kiállítá-
sok számát, más szervezetekkel,
intézményekkel való kapcso-
lataikat.
CD, DVD meghallgatása, kive-

títése keretében lehet majd meg-
hallgatni, látni egy-egy sikeres
fellépésüket, illetve redezvé-
nyüket. 
Megtudhatják, kik voltak a tá-
mogatóik, akik segítséget nyúj-
tottak ahhoz, hogy népviselet-
ben léphessenek fel és a fellépé-
sek során utazási költségeikhez,
a tárgyi feltételekhez támogatást
nyújtottak. 
Kiderül az is, hogyan próbálták
e támogatást viszonozni. 
A kiállítás helye: Dankó Pista
Faluház és Könyvtár 

Megnyitás időpontja: 2013.
november 21. du. 17.00 óra
A kiállítást megnyitja és köszön-
tőt mond: Kormányos László
polgármester
Visszaemlékezés: Lengyel
Istvánné dr. 
A kiállítás megtekinthető: 2013.
november 21-28. között, nyit-
vatartási időben.
Minden érdeklődőt szeretettel
várunk az ünnepélyes megnyi-
tóra.

Burkus Andrásné

15 éves a Barackvirág Népdalkör!
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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 
Várandós tanácsadás:
CSÜTÖRTÖK: 1200-1400

Csecsemő-és kisgyermek
tanácsadás:
SZERDA: 1000-1200

SZERDA: 1200-1400

Nagy Bernadett
Tel: 06-62/283-101/15.
Várandós tanácsadás:
HÉTFŐ: 1200-1400

Csecsemő-és kisgyermek
tanácsadás:
KEDD: 1200-1400

SZERDA: 1200-1400

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, 
Állatorvosi ügyelet: 
Az ügyeleti beosztás a
következő honlapon érhető el:
http://www.maok.hu/allator-
vosi_ugyeletek/csongrad_megy
e_2
Szatymazi Posta
Dózsa Gy. u. 19/A.
62/283-150
Nyitva tartás:
Hétfő-péntek 800-1600

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

Kazi Tibor:
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 

Főnix Egyesület.
Elnök:  Szilasi Tiborné,
Tel.: (62) 583-520
Faluház: Dózsa Gy. u. 42.
Hétfő: 900-1100

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 idő
Csütörtök: 1200-1600

Bencsik Márta
Vízmű hibabejelentés
Csúri Gábor: 
Tel.: 20/533-4965
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
Szeméttelep nyitvatartása:
Kedd  10-16 óráig
Péntek 10-16 óráig
Szombat 8 – 16:20  óráig
(ebédszünet 12 – 12:20)
Szegedi Kéményseprőipari Kft.
6725 Szeged, Moszkvai krt. 27
Központi telefonszám: 62-
485077
Helyi kéményseprő: 06 30
6685005
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
Bundság Sándor 

(1939. III.körzet 187)
Fűz Ferencné 

(1925. I.körzet 23)
Horváth Béláné 

(1945. Rákóczi u. 29)
Juhász Jánosné 

(1939. Vasút u. 21)
Matula Mihályné 

(1931. III.körzet 297)
Novobrányec Vladimir
(1932. II.körzet 1760)

Tisztelt Termelők!
2013. 10.21 – től vissza-

vonásig a falugazdász
ügyfélfogadása hivatali
okok miatt elmarad!

Ügyfélfogadás: Balástya,
Rákóczi u. 5.

T: 0630 3380162
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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 újszülöttjük fotója
megjelenjen a „Mi

Lapunkban”, kérjük, az
adatokat és a képet küldjék

el a 
milapunk@szatymaz.hu-ra,
vagy hozzák be személyesen

a szerkesztőségbe!

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

Kónya Bianka Eliza született:2013. 09. 01.
Kónya Péter és Jakus Katalin

Kopasz Ferencnét kö-

szöntötte az Önkor-

mányzat október 26-án

90. születésnapja alkal-

mából a család által

rendezett ünnepségen!

Gratulálunk, további jó

egészséget kívánunk!

FUTAFALU KÉPEKBEN

M EG H Í V Ó!
Gyarapodó tudás, fejlődő közösség" Szatymaz Támop 3.2.3/A-11/2012-0053

PROJEKT ZÁRÓ RENDEZVÉNY
A „Gyarapodó tudás – fejlődő közösség” pályázat keretében majd’ száz gyereket

megmozgató szakkörök záró rendezvénye kiállítással, tánccal, zenével
november 22-én 17.00 órakor a Dankó Pista Faluházban!

Mindenkit szeretettel várunk!
Program:· 17.00 – Dr. Kormányos László polgármester köszöntője
· 17.10 – Beszámoló a projekt eredményeiről – Kálmán János projektmenedzser
· 17.20 – A foglalkozássorozatok rövid értékelése– foglalkozás vezetők 
· 17.40- Csoportok bemutatója
· Zárszó – Kálmán János projektmenedzser

Vendégváró falatok

Veterán járművek Szatymazon!
Immár komoly hagyomány, hogy a balástyai
Böllérnapok keretében rendezik meg a veterán
járművek találkozoját. A november 9-i, szom-
bati rendezvény érdekessége, hogy a sze-
mélyautókból, motorokból, teherautókból álló
konvoj Szatymazra látogat. A 11 órás balástyai
indulás után fél 12 körül érkez-nek a Faluház
elé, ahol mindenki meg-
csodálhatja a matu-
zsálemeket, sőt,
a jelentkezőket
át is viszik Ba-
lástyára a vi-
gadalomba. 

Fotók: Bakos Brigitta 


