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HELYTÖRTÉNET

Anyai ágon magam is
szatymazi vagyok. 1961 és
1966 között minden nyara-
mat Szatymazon töltöttem
kis „gyerökként”. Amit ak-
kor csináltam (ha tud-
nák…), láttam és hallottam
a felnőttektől (ezt mög plá-
ne, ha tudnák…) – abból
állnak össze emlékeim. No,
de kezdjük az elején. Miért
is vagyok én szatymazi
gyökerű:
Anyai dédanyám, özv. Tóth
Molnár Istvánné volt a tu-
lajdonosa a vasúti sorom-
póval szemközti utcasarkon
(jobbra előre) üzemelő fű-
szer-, élelmiszer-, vegyes
áru és építési anyag- kiske-
reskedelemmel foglakozó
üzletnek. Mindez volt kb. a
kiegyezéstől a felszabaDÚ-
LÁSig. (A tulaj: Dédnagya-
nyám éppen 1848-ban szü-
letett). Tudom, a helyi falu-
történeti képeslapgyűjte-
ményben megvan (nekem
megvan, és a 100 évesben
is ott terpeszkedik kinagyít-
va) az a képeslap fotó má-
solata az „Üdüljön Szaty-
mazon” sorozat részeként,
amelyet fenti dédanyám
csináltatott a 30-as évek de-
rekán. Kiskölyök korom-
ban még láttam Nagya-
nyám relikviái között az
eredetit, melyen részben
felmenő családtagjaim,
részben az akkori személy-
zet egy része, meg persze
néhány arra járó ún. kapás
is megjelenik. A sorozatban
egyébként még szerepel a
jánosszállási fürdő is, ott
meg 1964-ben horgásztam
– mit sem tudva az akkor
mindössze 30 éves (részben
családi vonatkozású) múlt-
ról. 
Ja, és még ott volt a kocsma
(italmérés), melyet Tóth
Molnár József nagyapám
vitt – családi munkameg-
osztás jegyében.Ő volt az,
aki, ahogy ön is írta volt
(Pálmai Józsefről van szó.
A szerk.), „…a hajnalban
munkába induló kapások-
nak hitelbe töltötte ki a pá-
linkát…”. Őt nem ismer-
tem, mert meghalt az 50-es
évek elején. Így már –
szerencséjére(?) - nem érte
meg, amikor özvegyét,
Nagymamámat (Kordás Ju-
liska, domaszéki lány volt)
és lányát, Tóth Molnár Ibo-
lyát, továbbá Nagyapám
testvérét Ferencet, „a fél-

szöműt”, feleségével és 2
gyermekével kivágták egy
a „folyó” mögötti bakterhá-
zon is túlra lévő tanyára
(ami egyébként sajátjuk
volt). A folyót is csak a jó
szatymaziak hívták folyó-
nak, amúgy a Fehér-tó
egyik levezető csatornája
lenne, amelyik átfolyik
Szatymazon (is) a valahai
Kula féle domb mögött, a
sömjékben. Van-e még
szatymazi, aki emlékszik
erre a dombra, merthogy a
60-as évek közepén elhord-
ták? A folyóban remek kis
halak teremtek (kárász,
compó) a 60-as évek elején,
egykori gyermeki vadász -
halász – madarász lelkemet
felcsigázandó.
Belterületi ingatlanunkon
jelenleg egy jánosszállási
vizslatulajdonos által veze-
tett fogadó üzemel (a 100
éves). Már kétszer jártam
nála Szegeden átutaztam-
ban, Nagymamám szaty-
mazi sírját (ott, a Fehér-tó
melletti dombon) megláto-
gatván.
Szóval, sok emlék és kér-
dés tornyosul bennem.
Néhány: 
• Miért és mire koccintott

egy pózolós újságképen
Móra Ferenc Tóth Mol-
nár Ferenccel a szaty-
mazi fogadóban (én még
gyerekként láttam az
újságból kivágott fotót,
sajnos a folyóirat nevét
nem tudom, de valószí-
nűleg nem a Dél-Magyar
volt, mert annak az archi-
vumában nem leltem,
legalábbis a szereplők
kora alapján szóba jöhető
évjáratokban (1930-
1933)?

• Ki tudja megerősíte-
ni/megcáfolni Feri bá-
tyám többször előadott
elbeszélését, miszerint
Móra Ferenc Szatymazon
fejezte be az „Aranysző-
rű bárányt” – ami még
csak hihető is lehet. De
Feri bátyám szerint neki
(Tóth Molnár Ferencnek)
olvasta fel az író egyben
az egész, éppen összeállt
kisregényt – kikérve a
véleményét…!

• Mit mondott németül(!) a
lökött ikerpár Tóth Mol-
nár (Ferenc és József) a
Wehrmacht tisztnek
Szatymazon 1944 szep-

temberében, amikor az
rájuk szól, hogy miért
cipelnek a hátukon egy
irdatlan nagy papírma-
séból készült kihegyezett
ceruza reklámot polgári
védelmi feladatuk ellátá-
sa során?
Azt mondta valamelyi-
kük: „Ich meld’ gehor-
sam, was wir am Rücken
tragen, ist doch eine V-2.
(Alázatosan jelentem, hi-
szen egy V-2-es rakétát
viszünk a hátunkon)”. A
német tiszt előbb agyon
akarta lőni mindkettőjü-
ket a náci csodafegyver
kigúnyolásáért, majd rö-
högő görcsöt kapott és
elengedte az ikreket. E-
gyébként a Tóth Molnár
fogadóban voltak elszál-
lásolva a német katonák,
és minden este kifizették a
fogyasztást - egyre in-
kább elértéktelenedő,
rossz pengővel – mondta
nekem úgy 20 évvel ké-
sőbb rosszmájúan Nagy-
mamám, a Józsi felesége,
aki amúgy nem volt pénz-
ügyi zseni, mert életében
mindössze két osztályt
végzett Domaszéken, de
szabad idejében illetve
már majd a 70-es évek-
ben, nálunk élve, bete-
gen, Jókait, Gárdonyit és
Csehovot olvasott. És tu-
dott kenyeret, lángost,
foszlós rétest sütni szőlő-
venyigével tüzelt kemen-
cében, házat meszelni,
kakast kappanolni, sár-
padlót verni, avas szalon-
nából szappant főzni,
szőlőt, gyümölcsfát met-
szeni, kalocsai és matyó
minta szerint hímezni...

• Hogyan történt, hogy az
egész nagy család, köz-
tük édesanyám (10 éve-
sen), nyugodtan végig-
hallgatta az 1944. októ-
ber 15-i Horthy prokla-
mációt a háborúból való
kilépésről, de este már a
szemközti vasút állomás-
ra kellet átmenniük az
aktuális hírekért?
Úgy, hogy délben megér-
keztek az oroszok, és első
hadműveletként elvitték a
rádiójukat.

• Miért hívták a családun-
kat Kuláéknak Szatymazon?

• Miért kellett volna annak
idején óvakodni az ószö-
vetségi nevű (pl: Ábra-

hám) kommunistáktól
Szatymazon? 
Mert Feri bátyám a-
múgy(!) jóban volt az
öreg Ábrahámmal, bib-
liás embörnek tartotta.

• Mi volt az oka, hogy a
létminimumon élő Tóth
Molnár Feri bácsi 1960-
1968 között komoly
összegekért járatta a ta-
nyára az akkor is drága
Magyar Közlönyt – ám
más folyóiratot NEM,
miközben ennivalóra is
szűkösen tellett?

• Mire gondolhatott id. Ko-
mócsin Mihály, Feri bá-
tyámnak a szegedi keres-
kedelmi iskolabeli diák-
társa, (nem a fiatal, akire
általában emlékeznek
Csongrádban, hanem az
idősebbik, a 70-es 80-as
évek belinek az apja),
amikor azt mondta Feri
bácsinak: „Ne félj, Feri-
kém, egy iskolába, egy
osztályba jártunk, vissza
fogjátok kapni a boltot…”

• Miért halászta le húzó há-
lóval kegyetlenül oda-
vissza Bárkányi Pista (a
Boriska néni férje, ve-
gyészmérnök lányuk ap-
ja) a „folyót” aznap délu-
tán, amikor meglátta,
hogy én, a kisfiú fogtam
8 db kárászt?

• Miért vágtam földhöz a
görögdinnyét Gera Bandi
bátyáméknál? És mit
mondtam eközben, ami-
től a jelenlévő idősebb
asszonyok is hányták ma-
gukra körösztöt és sokáig
imádkoztak a lelki üdvö-
mért a barack sorolása
közben, ölükben a sab-
lonnal?

• Hogy loptam el a Csong-
rádi Feri bácsi lovas sze-
kerét őszibarackkal tele?
Hol ért utol?

• Van-e már emléktáblája
Müller plébános úrnak
(nála voltam első áldo-
zó)?

• Mi van a ma már lebon-
tott, egykor telekszom-
széd bakterház bakterei-
vel, azaz leszármazot-
taival: (Kormány Mihály,
Bálint? – utóbbiról olvas-
tam az újságukban)?

Egy elszármazott szatymazi, Czike Gábor visszaemlékezései
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ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNYEK

Üzlethelyiség bérlése!
A községi önkormányzat bérbe adja a szolgáltatóházban levő (volt ruházati üzlet) üzlethelyiségét profilkötöttség

nélkül, vállalkozás céljára.
A bérlemény alapterülete: 17,04 m2

A bérlemény bérleti díja: 625 Ft/m2

A bérleti jogviszony időtartama : 2015. május 1- től 2020. április 30.-ig
A jelentkezéseket 2015.április 15. 16 óráig lehet beadni, írásban a polgármesteri hivatalba.

Április 1-től nem csupán a
megyeszékhelyen, hanem
akár a lakóhelyükön is el
tudják indítani az állampol-
gárok az állami család- és
lakástámogatásokkal kap-
csolatos ügyintézést - ez
lesz az ügyfelek szempont-
jából a legnagyobb és egy-
ben legkedvezőbb változás,
amely együtt jár a feladat-
átvétellel. Mint ismeretes,
az egyes közigazgatási tár-
gyú törvények módosításá-
nak eredményeként a Ma-
gyar Államkincstár család-
támogatási és szociális el-
látási, valamint a lakáscélú
állami támogatással össze-
függő feladataiban a me-
gyei kormányhivatal és a
járási hivatalok járnak el a

jövő hónap elsejétől.  
Tehát a családtámogatási
ellátások - ideértve az anya-
sági támogatás, családi pót-
lék, gyermekgondozási se-
gély, gyermeknevelési tá-
mogatás - iránti kérelme-
ket, a földgázpiaci egyete-
mes szolgáltatáshoz kap-
csolódóan a nagycsaládo-
sok földgáz árkedvezmé-
nye, továbbá a fogyatékos-
sági támogatás iránti kérel-
meket a megyei kormány-
hivatalhoz kell benyújtani. 
A Korm. határozat 4. pont-
jának értelmében a Magyar
Államkincstár területi szer-
vei által ellátott lakáscélú
állami támogatással össze-
függő feladatai tekintetében
szintén 2015. április 1.

napjától a Magyar Állam-
kincstár Csongrád Megyei
Igazgatóságának jogutódja
a Csongrád Megyei Kor-
mányhivatal.
Így a lakástámogatáshoz
kapcsolódó ügyekben -
úgymint a további jogok,
tények ingatlan-nyilvántar-
tási bejegyzése, a magyar
állam javára bejegyzett jo-
gok törlése, a lakáscélú ál-
lami támogatással érintett
ingatlanok elidegenítésére,
lebontására, egyéb célú fel-
használására vonatkozó be-
jelentési kötelezettségek fo-
gadása, a lakástámogatásra
való jogosultság feltételei-
nek megállapítása, a rész-
letfizetés engedélyezése, a
felfüggesztési és/vagy át-

jegyzési kérelmek feldolgo-
zása - 2015. április 01-jétől
szintén a megyei kormány-
hivatalok járnak el.
ÜGYINDÍTÁSRA, ÜGY-
INTÉZÉSRE VONATKO-
ZÓ VÁLTOZÁSOK: 
A feladatok átvétele az ügy-
felek számára azzal a ked-
vező változással jár, hogy a
korábbi gyakorlattól eltérő-
en nem csupán a megye-
székhelyen, hanem akár la-
kóhelyükön is el tudják in-
dítani az ezzel kapcsolatos
ügyintézést.
Szegeden a Magyar Állam-
kincstár épülete helyett áp-
rilis 1-től az ügyfélfogadás
helyszíne: 
6722 Szeged, Bécsi krt. 5.

Közelebb kerülnek az ügyfelekhez a család- és lakástámogatási ellátások 
Április 1-től a Magyar Államkincstár egyes feladatai is átkerülnek a kormányhivatalhoz

Sikeres próbaüzemet köve-
tően vette kezdetét a Sán-
dorfalvát és Szatymazt ellá-
tó szennyvíztisztító-telep
működése, mely az utóbbi
évek legnagyobb beruhá-
zása volt a két településen.
Az üzemeltető felhívta a
figyelmet a szilárd hulladék
és a nagyobb mennyiségű
csapadék okozta veszé-
lyekre, melyek a lakosság
odafigyelésével megelőz-
hetők.
„Tisztítótelepünk naponta
1350 m3 szennyvizet képes
fogadni. A tisztítómű egy
mechanikai egységből, egy
biológiai és egy utótisztító
technológiából áll” – mu-
tatta be a telep működését
Szécsényi-Nagy Zita, az
IMWATECH Kft. projekt-
vezetője. A mechanikai
egység a gépi rácson törté-
nő szűrést és a homok levá-
lasztását végzi, a biológiai
technológia a szerves anya-
gok és növényi tápanyagok
eltávolításért felelős. Itt a
nitrogén- és foszfor-formá-
kat választják ki a szenny-
vízből. Ezt követően az

utótisztítás során fertőtlení-
tő vegyszer adagolása tör-
ténhet, illetve biztonsági u-
tószűrés során az esetlege-
sen fennmaradó lebegő a-
nyagok eltávolítását is itt
végzik. A tisztított szenny-
vizet ezután a Vilmaszállá-
si-csatorna fogadja be. En-
nek kapcsán a projektveze-
tő kiemelte: a Környezetvé-
delmi Hatóság, illetve a ter-
mészetvédelmi előírások
miatt rendkívül szigorú ha-
tárértékek lettek meghatá-
rozva, melyhez hasonlók a
Balaton és vízgyűjtői sza-
bályozásában találhatók.
„Erre azért volt szükség,
mert a Vilmaszállási-csa-
tornából a tisztított szenny-
víz egy NATURA-2000-es
területen halad át a Kistele-
ki, illetve az Algyői-fő-
csatornák irányába. Ezen a
fokozottan védett területen
olyan szikes gyepterületek
vannak, mely miatt növényi
tápanyagok dúsulását el
kell kerülni, hogy a ritka,
veszélyeztetett növények
fennmaradását biztosítani
tudjuk.”

A ciklikus szennyvíztisz-
títási technológiában két,
azonos kapacitású és kiala-
kítású medence fogadja
Sándorfalva és Szatymaz
mintegy 13 ezer lakosának
szennyvizét. Egy levegőz-
tetési-töltési fázist követő-
en történik meg a szennyvíz
tisztítását végző mikroorga-
nizmusokból álló eleven i-
szap és a tisztított szenny-
víz elválasztása és elveze-
tése. 
A próbaüzemet követően az
Alföldvíz Zrt. üzemeltetés-
re átvette a szennyvíztisztí-
tó telepet és a csatorna-há-
lózatot. Varga Zsolt, a cég
szennyvíz ágazati vezetője
elmondta, a próbaüzem so-
rán kisebb technológiai
zökkenők ugyan akadtak,
de ezeket a vállalkozónak
minden esetben sikerült el-
hárítania. 
A csatorna-hálózat rákötési
aránya 85% körül mozog,
ez azt jelenti, hogy körülbe-
lül 2900 bekötést engedé-
lyeztek Sándorfalván, 900-
at pedig Szatymazon. A két
település összesen csaknem

4 ezer rákötésének zöme ta-
valy nyáron megtörtént,
legtöbben a próbaüzem in-
dítása után csatlakoztak a
hálózatra. „Volt olyan nap,
amikor 50 rákötést vettünk
át, ami jelentősen megter-
helte a mi kapacitásainkat
is” – mondta el Varga Zsolt,
majd hozzátette: az itt élők
érezték, hogy egyrészt a
környezet védelme és a
projekt sikere érdekében
nekik is teljesíteniük kell a
vállalásukat, másrészt vi-
szont azt is tudták, hogy a
hálózatra rá nem kötő lako-
soknak talajterhelési díjat
kell fizetni.
Hangsúlyozta: a most ki-
épített hálózat nem alkal-
mas rá, hogy a szemetet –
hulladékokat, rongyokat,
olajokat, zsírokat, festéket,
vegyszereket – beledobál-
ják vagy a csapadékvizet
belevezessék. Ez sajnálatos
módon a próbaüzem alatt és
azóta is okoz problémákat,
hiszen több átemelőt rend-
szeresen kell takarítania az
üzemeltetőnek, mivel több-
ször is szilárd anyagokat

Elindult a szennyvíz-tisztítótelep működése
A lakosság odafigyelésével megelőzhető a gépek meghibásodása
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találtak benne. Felhívta a
figyelmet, hogy ez a gépek
meghibásodásához és a ja-
vítási költségek növekedé-
séhez vezethet – emiatt kér-
te a lakosság segítségét és
odafigyelését is.
A másik nehézséget a csa-
padékos időszakban meg-
növekedett vízmennyiség
okozza, hiszen a tisztítást
végző baktériumok és a szi-

vattyúzási-levegőztetési
rendszer esetében ez a je-
lentős túlterhelés az egész
technológiára káros hatás-
sal van.

A lábon álló növényzet, tar-
ló, növénytermesztéssel
összefüggésben és a belte-
rületi ingatlanok haszná-
lata során keletkezett hul-
ladék szabadtéri égetése
tilos.
Az ingatlan tulajdonosa,
használója köteles a terüle-
tet éghető hulladéktól és to-
vábbi hasznosításra nem
kerülő száraz növényzettől
mentesen tartani.
Külterületen az ingatlan
tulajdonosa, használója a
tűzvédelmi hatóság
engedélyével legfeljebb 10
ha egybefüggő területen

irányított égetést végezhet.
Az irányított égetés végzé-
sére vonatkozó kérelmet
legkésőbb az égetés terve-
zett időpontját megelőző
10. napig – amennyiben le-
hetőség van rá személye-
sen, ügyfélszolgálati idő-
ben, illetőleg előre egyezte-
tett időpontban - be kell
nyújtani az engedélyező
tűzvédelmi hatósághoz. A
kérelmet 3000.- Ft illeték-
bélyeggel kell ellátni.
A tűzvédelmi hatóság a ké-
relmet annak beérkezésétől
számított 5 munkanapon
belül bírálja el.

Mindenki legyen tekintettel
az esetlegesen érvényben
lévő tűzgyújtási tilalomra
és a tűzgyújtási szabályok-
ra! 
A tűzvédelmi szabályokat
akkor is be kell tartani, a-
mennyiben nincs tűzgyúj-
tási tilalom.
A kalászos termény betaka-
rítási, szalma-összehúzási
és bálázási munkáiban
legalább 1 db 21A és 113B
vizsgálati egységtűz oltásá-
ra alkalmas tűzoltó készü-
lékkel is ellátott erő- és
munkagép, valamint egyéb
jármű vehet részt, amely-

nek tűzvédelmi felülvizsgá-
latát a betakarítást megelő-
zően az üzemeltető elvé-
gezte. A jármű megfelelő-
ségéről szemle keretében
kell meggyőződni. A beta-
karítási munkák során hasz-
nált, ötnél több mezőgazda-
sági járművet érintő műsza-
ki ellenőrzés esetén, annak
tervezett időpontját 10 nap-
pal előbb írásban a tűzvé-
delmi hatóságnak be kell
jelenteni. A műszaki ellen-
őrzésről jegyzőkönyvet kell
készíteni, amelynek 1 pél-
dányát a járművön el kell
helyezni.

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatója a szabadtéri
tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályairól

2015. február 12-én tár-
gyalta először a képviselő-
testület a gyermekvállalá-
sok önkormányzati támo-
gatásáról szóló rendelet-
tervezetét, más néven a ba-
bakötvény ügyét. A rende-
let előterjesztőjének alap-
vető szándékát minden je-
lenlévő képviselő és a bi-
zottságok is támogatták, de
egy bizonyos feltétel alkal-
mazása miatt néhányan
nem tudtuk „csont nélkül”
elfogadni Báló Bertalan
képviselőtársunk javaslatát. 
Sajnos az előterjesztő szán-
déka szerint ezt a 100 ezer
forintos önkormányzati tá-
mogatást kizárólag csak a
házasságban élő szülők
gyermekei kaphatnák meg
Szatymazon, amivel a kép-
viselők egy része ebben a
formában nem tudott e-
gyetérteni. Az előkészítő
bizottságok közül a pénzü-
gyi bizottság a rendelet elő-
terjesztője mellé állt, ellen-
tétben a humán bizottság-
gal, ahol viszont minden
gyermek támogatásáról
szólt a bizottsági javaslat. 
A testületi ülésen egy kép-
viselő távollétében 3:2 a-
rányban végül azok szerez-
ték meg a többséget, akik a

házasságon kívül született
gyermekeket eleve kizárták
a támogatásból, de a ren-
deletalkotáshoz minősített
többség, azaz minimum
négy igen szavazat kellett
volna, tehát a javaslat ekkor
mégis elvetésre került. 
Pont egy hónappal az előző
próbálkozás után, az idő-
szaki polgármester válasz-
tást követő első testületi ü-
lésen, immár minden kép-
viselő jelenlétében újra na-
pirendre került a téma. A-
kár az előző alkalommal,
ismét heves vitára kénysze-
rültem a rendelet kirekesztő
feltétele miatt az előter-
jesztő Báló Bertalan képvi-
selőtársammal, de sajnos
most sem sikerült meg-
győznöm őt, és támogatóit
ennek a rendelet tervezet-
nek a törvénysértő alapál-
lapot előidézésére alkalmas
voltáról. 
Hasztalan próbálkozásaim
láttán, a képviselői állás-
foglalások fontosságára va-
ló tekintettel névszerinti
szavazást kértem, aminek
eredményeként Báló Ber-
talan, Dékányné dr. Balogh
Andrea, dr. Kónya Ferenc
képviselők mellett új pol-
gármesterünk Barna Károly

is az eredeti előterjesztést
támogatta. Három képvise-
lő Bérczi Tamásné, Pölös
László és Novák Pál (aki
képviselői különvélemé-
nyét írásban is beterjesz-
tette) szavazott ellene a ki-
rekesztő passzust tartalma-
zó rendeletnek, de összesí-
tésében a négy igen sza-
vazattal a testület megal-
kotta a gyermekvállalások
önkormányzati támogatá-
sáról szóló 4/2015 számú
rendeletét. (A rendelet tel-
jes szövege a falu honlap-
ján olvasható.)
Véleményem szerint ez a
rendelet ebben a formában
nem kaphatja meg a törvé-
nyességi felügyelet jóváha-
gyását, és a testület vissza
fogja kapni az ügyet átdol-
gozásra. Amennyiben a
többségben lévő képviselők
továbbra is ragaszkodnának
eredeti elképzelésükhöz, és
nem tudnánk érdemben mó-
dosítani a rendeletünket, ak-
kor az elutasításon túl már te-
temes törvényességi felügye-
leti bírságra is számíthatunk. 
A képviselőtestület tagja-
inak nem lehet arra hivat-
kozni, hogy nem ismerik
kellőképpen az idevágó
jogszabályokat, mert aki

rendeletalkotásba kezd, an-
nak illik legalább a kapcso-
lódó törvényi előírásokat
tanulmányozni. Ráadásul
két képviselőtársunk jogi
végzettséggel (is) rendelke-
zik, akik állásfoglalásukat
ezen jelentős előny birto-
kában tudják kialakítani. A
jogalkotás téren egyébként
a legjobb helyzetben min-
dig a polgármester van,
mert neki három jogi vég-
zettségű munkatárs áll a
rendelkezésére, akik meg-
könnyítik az eligazodást a
jogügyletekben, és teljes
munkaidőben segítik a hiva-
tali döntések meghozatalát.
Arra kérném a tisztelt kép-
viselőtársaimat, támasz-
kodjanak ezekre a helyzeti
előnyökre, hogy legköze-
lebb véletlenül se alkos-
sunk a testületet lejárató, és
törvénybe ütköző rendele-
teket! Képviselői eskünk
szövege szerint a mi felada-
tunk összetett, mert nem ele-
gendő, ha a jogszabályokat
megtartjuk, de másokkal is
be kell tartassuk azokat. 
Ennek a gondolatnak a j-
egyében született meg ez az
írás is. 

Novák Pál önkormányzati
képviselő

Képviselői tájékoztatás a szatymazi „babakötvényről”
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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: 8:00-19:00

Kedd: 8:00-19:00
Szerda: 8:00-19:00
Csütörtök: 8:00-19:00
Péntek: 8:00-19:00
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

Olvasd a Faluház híreit a fészbukon!
https://www.facebook.com/dankomuvhaz

Invitel ügyfélfogadás a Faluházban
Minden hónap első péntekén 09-15 – ig 
Ügyintéző Bóta Ágnes, 0620 9370989

K Ö N Y V T Á R I  H Í R E K

Barna Károly Szatymaz frissen megválasztott polgármestere köszön-
tötte a jelenlevőket, majd felvázolta az idei falugyűlés programját.
Újításként az eddig megszokottól az intézményi beszámolókat nem a
polgármester, hanem az aktuális intézményvezetők tartották. Ez az
újítás a hallgatóság többségének elnyerte tetszését.
Elsőként a csatornázást követő útjavításokról esett szó. A kivitelező
cég képviselője elmondta, hogy a települést bejárták az így elkészített
hibalista alapján elkezdik a munkálatokat és április 25-ig be is fejezik
azokat. Itt merült még fel az Egészségház előtti útszakasz rend-
betétele, melyre polgármester úr ígéretet is tett. 
Az intézményi beszámolókat a bölcsőde vezetője Kormányos Éva
kezdte. Beszámolójában a kistérségi fenntartású intézmény minden-
napi életének bemutatásán túl elmondta, hogy az intézmény
kihasználtsága maximális. 20 fős férőhellyel rendelkeznek melyet a
tavalyi évben megpróbáltak bővíteni ami sajnos nem sikerült. Igény
azonban volna rá, hiszen a várólistára folyamatosan iratkoznak fel a
kisgyermekes családok. A bölcsi előtti parkoló és az oda vezető út
kialakítása is megtörtént.
Ezt követően Balogh Zita óvoda vezető kezdte meg beszámolóját.
Kiemelte, hogy az óvoda is maximális kihasználtsággal működik, sőt
általában helyhiánnyal küszködnek. Fontosnak ítélte meg, hogy az
óvodai foglalkozásokon túl számos programot tudnak biztosítani a
helyi ovisoknak. Működik többek között hitoktatás, néptánc, úszás.
Tavalyi év során mászókákkal, libikókával is bővült a játék állomány.
A bent alvó ovisok részére pedig új ágyakat sikerült beszerezni.
Az iskola képviseletében Barna Károlyné tagintézmény vezető
helyettes ismertette az intézménnyel kapcsolatos tudnivalókat.
Beszámolójában elhangzott, hogy egyre sürgősebb lenne a konyha
felújítása, modernizációja. Az iskola jelenleg 14 osztállyal 275 tan-

ulóval működik. Rávilágított, hogy problémás helyzet alakulhat ki a
tornaterem használása kapcsán, hiszen a testnevelés órák száma meg-
nőtt, nehezen tudják elhelyezni az osztályokat a testnevelés órákon, a
sportszerek amortizációja is folyamatos. Tavaly az iskola folyosójaira
új öltöző szekrények kerültek.
Kálmán János a Faluház vezetője röviden bemutatta azokat a
funkciókat melyek a Faluházban működnek. Hangsúlyozta, hogy az
élményszerzés, a közösségépítés, a hagyományápolás és ismeretek
átadása a Faluház tevékenységének fő mozgatója.
Simon Lajosné a Gondozási Központ vezetője előadásában kifej-
tette,hogy az alapszolgáltatásokon túl idősek klubját is működtetnek
20 fővel itt többnyire 80 év fölötti gondozottak tölthetik tartalmasan
mindennapjaikat. Az intézményben tanyagondnoki szolgálat is
működik 4 fővel, a valamint szociális étkeztetést is biztosítanak az
arra jogosultak számára.
Az egészségügy képviseletében Dr. Lengyel Andrea háziorvos mutat-
ta be a település egészségüggyel kapcsolatos helyzetét. Beszámo-
lójában elhangzott, hogy az Egészségház felújítása után az épület
napelemes rendszerrel lett ellátva, így fenntartása gazdaságosabbá
válik. Ezt követően megköszönte a helyettesítő védőnő munkáját.
Fontos fejlesztés történt a fogorvosi ellátás kapcsán is hiszen új mod-
ern röntgen gép került beszerzésre. Kiemelte a település intézménye-
ivel való jó kapcsolat fontosságát. Lakossági igényként felmerült
hogy délutáni is legyen háziorvosi rendelés településünkön. A dok-
tornő nyitott a kérdésben és készségesen folytat tárgyalásokat e téma
kapcsán.
A Polgármesteri Hivatal munkáját Mákos Istvánné jegyző asszony
mutatta be röviden. A hivatal munkája kétirányú, a hatósági feladatok
mellett, a testületi ülésekhez kapcsolódóan az adott témák

előkészítését, majd a döntések végrehajtását is el kell végezniük.
Elmondta, hogy a hivatali apparátus leterhelt nehézkes a szabadságok
kiadása. E probléma lehetséges  megoldása a karácsony és szilveszter
közti igazgatási szünet bevezetése. A hivatal munkáját érintő változá-
sok eredményeképp a eddig szociális ügyek 20% került át a járási
hivatalokhoz, idén március 1-től viszont újabb feladatok kerültek a
járási hivatalokba. A kiemelt építésügyi hatósági jogkör is megszűnt
az ilyen típusú ügyek intézéséhez szintén Szegedre kell beutazni. A
jövőre nézve elmondta, hogy fontos szempont lehet az 5000 fős
lakossági létszám elérése, hiszen ebben az esetben jelentősen több
állami normatíva hívható le.
A kérdések előtti utolsó beszámolót Barna Károly polgármester adta
elő. Témája főként az elvégzett beruházások bemutatása volt. Beszélt
a Neszürjhegyi iskolában kialakított helytörténeti kiállítás meg-
valósításáról, a szennyvíz beruházásról, az intézmények napele-
mekkel való ellátásáról, valamint a közel jövőben megnyíló
Rehabilitációs Centrumról is. Végül pedig a Polgármesteri Hivatal
melletti park kialakítását említette. A következő ciklus tervei közt
szerepel buszmegállók létrehozása, a belterületi utak aszfaltozása, az
iskola és a hivatal energetikai korszerűsítése, kerékpárút építése a
temető felé, a csapadékvíz elvezetés korszerűsítése valamint a helyi
piactér fejlesztése is.
Polgármester úr megköszönte a figyelmet és megkérte a jelenlevőket,
hogy akinek kérdése, hozzászólása van mondja el.
Az első felszólaló a gyorsforgalmi vonat nyomvonalával, a vasút mel-
letti fakitermeléssel, és a bicikli út állapotával kapcsolatban tette föl
kérdéseit.
Polgármester úr válaszában elmondta, hogy a vasút vonal valóban
rajta van a rendezési terven, annak megvalósításával kapcsolatban

azonban sok információ nem áll rendelkezésre, elviekben előfordul-
hat a vonal kiépítése ezen a nyomvonalon. A fák kitermelése egy
közelmúltban a vasúti sínekre kidőlő fa miatt vált sürgőssé. Helyükre
új fák telepítése tervbe van véve. A bicikli út javítása, gondozása az
önkormányzat feladata, igyekeznek azt megfelelő módon elvégezni.
A következő felszólalásban elsőként azaz igény fogalmazódott meg
miszerint érdemes lenne a Mi Lapunk újságban egy olvasói fórum
létrehozása melyben az olvasók leírhatják kérdéseiket, véleményüket.
Természetesen a szerkesztők részéről ennek nincs semmilyen
akadálya. A felszólaló másik felvetése, kérdése a babakötvény kap-
csán fogalmazódott meg. A kérdés alapja, hogy vajon mennyire
helytálló babakötvény azon kitétele mely szerint csak a házasságban
született gyermekek lesznek jogosultak rá? A babakötvényről szóló
előterjesztést megfogalmazó képviselő kifejtette, hogy a javaslat
figyelembe veszi a házassághoz kapcsolódó elvi kérdések mellett az
önkormányzat anyagi teherbíró képességét is, ezért volt szükség erre
kitételre. 
A továbbiakban felmerült a honlap tartalmi fejlesztésére vonatkozó
javaslat, valamint a játszótér fejlesztési igényét is megfogalmazták
egy hozzászólásban.
A csatornadíj fizetésével kapcsolatban is felmerült kérdés, mégpedig,
hogy mikortól és mennyit kell majd fizetni. Az Alföldvíz Zrt
képviselője sajnos nem tudott érdemleges választ adni a kérdésre,
mert nem rendelkeznek ők sem erre vonatkozó információval.
Utolsóként a Rehabilitációs Központ vezetője mondta el hogy 10 fő
állást hirdettek meg melyek április 1-től betöltésre kerültek. Az
intézmény májustól kezdi meg működését.
Végül több hozzászólás nem érkezett, így polgármester úr
megköszönte a részvételt, és a falugyűlést bezárta.

Március 3.

TENGERRE KALÓZOK!

Hajóra szálltunk a rettentő
kalózokkal, hogy mi se ma-
radjunk ki Ördögbőr grófja

Tengeróceáni kalandjaiból.
Szablyát a gatyakorcba, és
indulááááás csibészkedni!...
A másodikos "olvasóklubo-
sokat" elkísérték osztálytár-
saik is a könyvtárba, ahol a

kalózkodás történeté-
vel ismerkedtünk,
majd a számukra isme-
retlenül hangzó kifeje-
zések jelentését kutat-
tuk a lexikonokban,
e n c i k l o p é d i á k b a n
(birs, szablya, gatya-
korc, koncolás). A me-
serészlet meghallgatá-
sa után még egy szín-
házi előadásra is sort
kerítettünk. A három
kismalac című mesét
adtuk elő nagy sikerrel.
Ezek után már nem
lehet akadálya a fela-
datok megoldásának,
hiszen a "tanulmányu-
tat" bejártuk :-)

Hol laknak a sellők? Kik
azok a hableányok? Roko-
naik-e a szirének? Belekós-
toltunk a mitológiába, áb-
rándoztunk a könyvtárban,
bagolyfiókát bújtattunk a
pulcsink alatt a 3-4. osztá-
lyos „kaméleonokkal”.
Március 11.
A VERS KÖRÜLVESZ –
EGY ÓRA IRODALOM
LACKFI JÁNOSSAL
Vajon mitől vers a vers?
Egyáltalán hány szavas iro-
mánytól számít valami 
versnek? Az már elég is, ha
rímel, vagy ha a sor nem ér
ki a lap széléig? Milyenek a
lányok? Milyenek a fiúk?
És valóban, vagy mégsem?
Tényleg így beszélünk?
Tényleg "ne hari" van meg
"telcsi"? Valóban! :-) Nem
árt néha "a tükörbe nézni".
(Biztos, hogy görbe?) Szer-
da délután egy igazi "hús-

vér" költővel találkozhattak
a felsősök. Lackfi János u-
tánozhatatlan stílusával már
az első percben magával ra-
gadta a hallgatóságot. Biz-
ton állíthatjuk: amellett,
hogy a gyerekek - saját el-
mondásuk szerint - rég' ne-
vettek ennyit, egy igazán
különleges anyanyelvi ka-

MÁRCIUSBAN A KÖNYVTÁRBAN

Tudósítás a falugyűlésről
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landdal gazdagodtak, felfe-
dezték a szavainkban rejlő
játékosságot, és ezentúl e-
gészen más szemmel néz-
nek majd a verselésre.
Köszönet a találkozó meg-
szervezésében való segít-
ségért a Somogyi-könyvtár-
nak! (http://www.sk-
szeged.hu/)

Március 23.
PRZEMYSL OSTROMAI
Pintér István történész elő-
adásának témája a Monarc-
hia legfontosabb erődítmé-
nyének három ostroma volt
az első világháborúban.
Előadását archív filmanya-
gokkal és történeti szemel-
vényekkel kiegészítve
szemléletesen mutatta be
azt a hősi helytállást, amely
mintegy fél éven keresztül
az óriás erőd-rendszer vé-
delmét eredményezte.

MAGYARUL 100
A negyedik osztályosok
századik irodalom órájukat
munkával ünnepelték a
könyvtárban. Lexikonokat
bújva kutatták rég nem
használt kifejezések jelen-
tését. Ajándékot is hoztak,
nem is akármilyet: három
mesehőst. Süsü a sárkány,
Pampalini és Micimackó
"kísérte el" a társaságot (o-
lyan jó kis fogalmazásokat

írtak a gyerekek, hogy a
könyvtáros könnyedén kita-
lálta, kit rejtettek a sorok
közé). Búcsúzóul Kormá-
nyos Viktor elénekelte ne-
künk győztes dalcsokrát,
mellyel a Deszki Maros
Menti szóló népdaléneklés
kategóriájában első helye-
zést ért el :-) Köszönöm
Nektek, Gyerekek!

AKI KERES, AZ TALÁL –
„MOZIZÁS” A NYUGDÍJAS
EGYESÜLETBEN
Március 25-én, szerda délu-
tán 4 órai kezdéssel vetítet-
tük az Aki keres, az talál c.
egyfelvonásos zenés víg-
játékot, melynek szerzője a
korábbi években zongorát
tanító Raffai Éva arany-
diplomás tanárnő.

Az aktív, sokoldalú
tanárnő most is bebizonyí-
totta, hogy a nyugdíjas éve-

ket tartalommal lehet meg-
tölteni. A 70 éven felüliek
társkereséséről szóló tör-
ténet – saját példáját feldol-
gozva – biztatás lehet 
mindazok számára, akik
távol élnek a gyermekeik-
től, rokonaiktól – teljesen
egyedül, özvegyen, s sze-
retnének társra találni.

A jeleneteket kellemes
ismert melódiák zongorázá-
sa kötötte össze. Sőt a vé-

gén Éva néni még énekelt
is, a záró jelenet közben a
fülbemászó dallamok jelez-
ték a happy end–et. Akik
nem tudtak eljönni, sajnál-
hatják – de bízunk abban,
hogy még lesz lehetőség a
vetítés megismétlésére!
A hab a tortán az volt, ami-
kor a jelenlévő férjet is
megismerhettük. Az a har-
mónia, ami Éva nénit és

János bácsit összefonja – a
velük beszélő emberek lel-
két is átjárja. 60 évvel ez-
előtt lett volna lehetőségük

az ismerkedésre- a Sors ak-
kor úgy hozta, hogy NEM –
s akkor, amikor mindketten
minden hozzátartozójukat
elveszítették, akkor a Sors
segített, hogy megfogják
egymás kezét.
Úgy gondolom, az a délu-
tán minden jelen lévő szá-
mára maradandó EMLÉK
lesz. 
Kívánjuk, hogy még sokáig
élhessenek ilyen szeretet-
ben, békességben, egész-
ségben! 

Március 27.
ISTEN HOZOTT
SZATYMAZON
Pálmai József helytörténeti
előadásain - legnagyobb ö-
römünkre - egyre változa-
tosabb a hallgatóság életko-
ri megoszlása. Ezen a dél-
utánon olyan jeles férfiak-
ról esett szó, akik fontos
szerepet játszottak Szaty-
maz gazdasági életének fej-
lődésében. Az életrajzi és
egyéb adatokon túlmenően
a Tanár úr ezúttal is számta-
lan érdekes, nem ritkán hu-
moros anekdotával örven-
deztetett meg bennünket. 
ÁPRILIS 24- ÉN (PÉN-
TEK) 17.00 ÓRAKOR
ÚJRA TALÁLKOZUNK!
A KÖVETKEZŐ ALKA-
LOM TÉMÁJA: A KÉT
V I L Á G H Á B O R Ú
SZATYMAZI VONAT-
KOZÁSAI

Március 15. Szatymazon
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ÓVODAI HÍREK
Óvodai beiratkozás
Időpontja:
2015. április 22-23. 7-17 óráig
Helyszíne:
Szatymaz, József Attila u. 3.
Az óvodai beiratkozáshoz
szükséges iratok:
• a gyermek lakcímet iga-

zoló hatósági igazolvány
(lakcímkártya),

• a gyermek anyakönyvi
kivonata,

• a szülő személyi azono-
sító és lakcímet igazoló
hatósági igazolványa (a-
mennyiben a gyermeket
valamelyik szülőnél elhe-
lyezték, a szülői felügye-
letet gyakorló szülő)
vagy más törvényes kép-
viselő személyazonosító
igazolványa, más tör-
vényes képviselő esetén a
gyámhivatal gyámrende-
lő határozata,

• a gyermek TAJ kártyája, 
• oltási könyv, a gyermek

esetleges betegségeit iga-
zoló dokumentumok,

• amennyiben a gyermeke
halmozottan hátrányos
helyzetű, vagy napközbe-
ni ellátását biztosítani
kell, úgy az ezt igazoló

dokumentumok (jegyzői
határozat és a szülő vagy
szülők nyilatkozata),

Felvételt elsősorban a tele-
pülésen lakóhellyel, ennek
hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező 3 éves és
annál idősebb gyermekek
nyernek. 
Kötelező beíratni azt a
gyermeket, aki 3. életévét
2015. augusztus 31. nap-
jáig betölti és még nem járt
óvodába. 
A nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 2015. szeptember 1-
jétől hatályos a 8. § (2) be-
kezdése szerint:
„A gyermek abban az év-
ben, amelynek augusztus
31. napjáig a harmadik é-
letévét betölti, a nevelési
évkezdő napjától legalább
napi négy órában óvodai
foglalkozáson vesz részt.”
Felvehető, aki a harmadik
életévét a felvételtől számí-
tott fél éven belül betölti,
feltéve, hogy minden, a te-
lepülésen lakóhellyel, en-
nek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező három
éves és annál idősebb gyer-
mek óvodai felvételi ké-
relme teljesíthető.

Felvétel esetén az óvodá-
ban töltendő első nap orvo-
si igazolás szükséges, mely
igazolja, hogy a gyermek,
fertőző betegségben nem

szenved, látogathatja a kö-
zösséget.

Marótiné Balogh Zita
tagóvoda vezető

Barackvirág nap - Szakmai fórum és pálinka mustra

Kedves leendő kiscsopor-
tos gyerekek !!!

Nagy szeretettel várunk
benneteket óvodánkba,
2015. április 20-án 15-17 ó-
ra között, egy kellemes
délutánra. Találkozhattok
az óvó nénikkel, dajka né-
nivel és láthatjátok mennyi
érdekes játék vár rátok. E-
zen a jó hangulatú délutá-
non megismerhetitek, azo-
kat a gyerekeket, akik u-
gyanolyan izgalommal vár-
ják az óvodakezdést, mint
ti. 

A szülők újra felidézhetik
óvodai élményeiket, és e-

gyütt játszhatnak gyerme-
keikkel.
Szeretnénk, ha eljönnél, mi
várunk!!!

Óvó nénik, dajka nénik

JÁTSZÓDÉLUTÁN A SZATYMAZI ÓVODÁBAN

”Mi Óvodánk Alapítvány Szatymaz”
meghívja Önt és kedves barátait a

2015 április 18-án, 19 órától
megrendezésre kerülő

Óvodás Szülők Báljára,
amelynek teljes bevételét az óvodai élet szí-

nesítésére, kulturális  és szabadidős programok
szervezésére fordítja!

Helyszín: Dankó Pista Művelődési Ház
A hangulatos zenéről a Vecsernyés Róbert

gondoskodik.
Vacsora kínálatunk:

Desszert: Tiramisu

Az ízletes, és bőséges vacsorára a zsombói
Jóbarát Vendéglő a garancia!

Jegyek  2015.04.08-tól 2015.04.17-ig 
az óvoda főépületében 

1530-1700 megvásárolhatóak.
A jegy ára:3500/ fő 

Tombolatárgyakat,sós süteményt, felajánlá-
sokat szívesen fogadunk!

„Mi Óvodánk Alapítvány Szatymaz”
kuratórium tagjai

A menü:
Csőben sült párizsi pulyka

Sajttal-sonkával-gombával töltött
borda

Kapros-túróval töltött gomba
rántva

Petrezselymes burgonya
Rizibizi

Káposzta saláta

B menü vegetárius tál:
Camembert sajt diós bundában
Rántott zeller hagymakarikával
Kapros túróval töltött gomba

Csőben sült brokkoli
Párolt burgonya

Rizibizi
Káposzta saláta 
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Szatymazi Gyermekekért Közhasznú
Egyesület hírei

CSIPET CSAPAT közleménye

CIVIL SZERVEZETEK HÍREI
NYUGDÍJAS EGYESÜLET

Március 25-én Raffai Éva
néni volt a vendégünk, aki
arról tartott előadást és ve-

tített kisfilmet, hogy társas
kapcsolatban érdemes leél-
ni az életet, még akkor is,
ha már elmúltunk 50-60 é-
vesek. Sütött nekünk finom
almás lepényt, úgy, ahogy
az édesanyjától tanulta. Kö-
szönjük neki ezt a szép
délutánt!
Április utolsó szerdáján fél
háromkor (Április 29.14.30)
bűnmegelőzési előadást tart
a Cs.M. Rendőrkapitány-
ságról egy szakember. Ezu-
tán hagyományainkhoz hí-
ven megünnepeljük Anyák
– Apák napját. 
Május 1-én ismét felvonu-
lás! A menet az idén déle-
lőtt 9 órakor indul a Falu-
ház elől, a Ligetbe érkezés-
kor mindenkinek jár egy
pár virsli. Aki szeretne a fő-
zőversenyen részt venni és
velünk ebédelni, nálam je-

lentkezzen telefonon. Fel-
vonulási táblaverseny is
lesz, várjuk az ötleteket és a
kivitelezést!
Május végén Közgyűlés
lesz. Napirend pénzelszá-
molás és vezetőség válasz-
tás! A meghívókat minden-
ki személyesen kapja majd
kézhez.

Sajnos ismét eltávozott kö-
zülünk egy életünkben igen
aktívan részt vevő ta-
gunk… Búcsúzunk Tőled
Juhász Jani bácsi, nyugodj
békében! 

Tisztelettel Horváth Istvánné
0620 2139534

Farsangi bál

Raffai Éva tanárnő

CSIPETNYI HÍREK!
A Csipet Csapat Nagycsa-
ládosok Egyesülete megtar-
totta újabb összejövetelét,
mely során összefoglaltuk a
tavalyi évet és idei ter-
veinkről is szót ejtettünk.
Az összejövetel fő esemé-
nye mégis a MI SAJÁT
csokiszökőkútunk kipróbá-
lása volt. A nyalánkság
mellett lázasan belevetettük
magunkat a májusi ren-
dezvényünk szervezésébe.
Plakátunkkal itt az újság-
ban és számtalan helyen
találkozhatnak. Igen, végre
Szatymazon Ki Mi Tud

lesz!! Minden jelentkezőt
szeretettel várunk, bármi-
ben is érzi magát tehetsé-
gesnek, egyedinek, külön-
legesnek. Jelentkezni 2015.
05. 06-ig lehet a Faluház-
ban. A Majálison személye-
sen fogadjuk a jelentkezé-
seket. A májusi rendezvény
is körvonalazódik. Ami biz-
tos, hogy ismét a Családra
építünk, szeretnénk a csalá-
dokat egy napra egy nagy
játékra invitálni, a család
fontosságát erősíteni, de
dübörögni is fognak a lóe-
rők is és a szemnek is lesz
mit látni! A délután a helyi
"sztároké" mert bizony
vannak akik nap mint nap
elmennek az utcán mellet-
tünk, a boltba előttünk áll-
nak vagy az iskolapadban
ott ülnek. Nem is tudjuk
mennyi saját kincs rejlik "
kis" falunk házaiban - hát
itt az idő derítsük ki!!
Várunk MINDENKIT!!!!!

A 2014-es évben az Önök
segítségével ismét karácso-
nyi csomagokat tudtunk a
rászoruló gyermekeknek
vinni. Az egyesület támo-
gatói segítségével
158.000,-Ft-ból, 50 gyerek-
nek és 31 családnak sikerült
kellemes karácsonyi ünne-
peket varázsolni.A csalá-
dok gyümölcs csomagot a

gyermekek játékot kaptak.
A gyermekek nevében kö-
szönjük a támogatásukat és
segítségüket.
Segítőink voltak: Bódis
Margit, Csúri Gáborné,
Csúri Istvánné, Gulyás
Zsuzsanna, Igazné Herkó
Mária, Marótiné Balogh Zi-
ta, Nagy Bernadett, Szaty-
mazi Önkormányzat dolgo-

zói.

A nehéz helyzetben lévő
gyermekek karácsonyát
pénzadománnyal segítette:

Antman László www.ant-

man.hu, Báló István Koc-
cintó ivó Szatymaz, Ady E.
u 20., Becsei József Avto
Lada Kft. Szatymaz, Rózsa
u. 14., Birgés és Társa Kft.
Szatymaz, Neszürjhegyi u.
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KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI

A NŐEGYLET HÍREI

18., Csúri Csaba és család-
ja, Csúri Gábor és családja,
Kovács Sándor Termény
bolt Szatymaz, II. körzet
113., Márta Ferenc   Törpi
diszkont Szatymaz, Kos-
suth L. u. 68., Műszaki Ver-
dabázis Kft.   www.musza-
k i v e r d a b a z i s . h u ,
Netchannal Plusz Kft.

w w w. n e t c h a n n e l . h u ,
Palotás János www.vass-
palota.hu, ,Segesváry
László, Szabó Csaba és
családja, Zacsok Csaba
A u t ó - é s G u m i s z e r v í z
Szatymaz, II. ker 57.
Külön szeretném megkö-
szönni azoknak a támoga-

tóknak, akik évről-évre se-
gítik kezdeményezésünket.
Kérem önöket, amennyiben
egyetértenek működésünk
fontosságával, segítsék
munkánkat az adójuk 1%-
ának felajánlásával. Önnek
egy nemes gesztus, egy
szatymazi gyermeknek

mérhetetlen öröm. A fela-
jánlásokat teljes egészében
csak is a gyerekekre for-
dítjuk. Segítsen, hogy se-
gíthessünk!
Adószámunk: 18479548-1-
06

Csúri Gábor
elnök

A Nőegylet elindította saját
„Színházi esték” elnevezé-
sű sorozatát, melynek során
a Szegedi Nemzeti Színház
repertoárjából csemegéz-
tünk. Februárban a Svejk, a
derék elsőháborús katona
című vígjátékot néztük ki
magunknak, felvettük a
szép ruhánkat és csinosan a
kultúrának szenteltük az
esténket. A darab érdekes,
vidám, néha szomorú, egy-
szóval sokszínű volt , mint
ahogy mi is, akik elmen-
tünk megnézni. Az előadás
szünetében és utána is érde-
kes beszélgetések folytak
arról, hogy kinek hogyan
tetszett a darab. A kezde-
ményezés sikeresnek bizo-
nyult. Következő színházi
kirándulásunk apropója A
víg özvegy című operett
volt márciusban.
A lelkesedésünket sikerült
másokra is átragasztani, így
erre az előadásra már egy
nagyobb társasággal érkez-
tünk. Zenés darabról lévén
szó, a siker nem maradt el,
ismét feltöltődve léptünk ki
a színházból! 
A kulturális élmények után,
a konyhaművészet felé vet-
tük az irányt. A Gasztroan-
gyal forgatása alatt kide-
rült, hogy a Nőegylet sora-
iban fantasztikus szakácsok
"rejtőzködnek", ezért elha-
tároztuk, hogy összejövünk

egy kis sütögetésre. A fő-
szakács Kordásné Ági volt,
a konyhát Kalmár Ildi biz-
tosította. Egy szép, márci-
usi péntek délután a kukták
és főszakácsunk elindultak
Ildiékhez. Aki az utunkba
került, azt felvettük lelkes
kis csapatunkba, és ma-
gunkkal vittük. 
A konyha egyre hangosabb
lett az „én így szoktam”,
„te akkor nem is teszel be-
le” „akkor mitől lesz olyan
omlós?" és az ehhez hason-
ló mondatoktól, de azért a
végére mégis csak elkészült
a fantasztikus töpörtyüs po-
gácsa is.
Hogy hogyan? ÍME A RE-
CEPT:
- 3 kg liszt (amennyiben va-
csorára hívtuk az utca apra-
ját-nagyját)
- 3 marék zsír (attól függ,
kinek a markáról van szó,
de az biztosan elhangzott:
jó házi zsír kell)
e két hozzávalót gurulósra
kell morzsolni. Kezdő házi-
asszonyok ennél a pontnál
hagyják abba!
- 3 db tömlős natúr sajt-
krém (ebben nem volt teljes
egyetértés, mert elhangzott
a „ jó a tejszínes is” mon-
dat)
- 1 NAGY kupa tejföl (erre
két gondolatjellel később
jöttünk csak rá)

- 3 NAGY (erre határozot-
tan kitértek a sütés során)
egész tojás, (elhangzott
kérdésként, hogy „héj nél-
kül”?)
- 3 marék só (lehetőleg a
zsírnál használt marék le-
gyen a mérce)
- 3 evőkanál cukor
- 12 dkg élesztő morzsolva
(ez volt az a hozzávaló,
amiről a recept lejegyzője
csak a "pletykákból" érte-
sült) (városi legendák sze-
rint)
Ezeket a hozzávalókat kell
összegyúrni, majd orvosol-
ni az esetlegesen felmerülő
promblémákat, ami (min-
den új recept kipróbálá-
sánál előfordulhat) ugye
nőegyletről lévén szó, több-
féle lehetőségeket rejt ma-
gában. 
Ha nem áll össze a tészta,
ne essünk kétségbe, inkább
tegyünk bele tejfölt! Ruti-
nosabb háziasszonyok
„széljegyzetként” megje-
gyezték, hogy ilyen esetben
a tej is sokat javíthat a
tésztánk állagán.
De kiderült, igazán csak ak-
kor áll össze a pogácsa
tésztája, miután a főszakács
kezébe kerül. 
- 1 kg sertés töpörtő (amit a
nőegylet tagjai közös aka-
rattal és késsel durvára vá-
gott)

Ági most szólt, hogy kilón-
ként 30-40 dkg kell! EZ AZ
VÉGRE mértékegységet
használunk, ami eszünkbe
juttatja, érdemes volt isko-
lába járni!
- a tésztát 3 cm vastagra
kinyújtjuk, ezután késsel
átlósan beirdaljuk, pogá-
csaszaggatóval, illetve a
minden konyhában meg-
található „nagyszájú" vizes
pohárral kiszaggatjuk. Mi-
után kiszaggatuk, sütőpa-
pírral kibélelt tepsibe he-
lyezzük a kis pogácsáinkat,
végül felvert tojással meg-
kenjük.
Előmelegített légkeveréses
sütőben, 190 fokon 25-30
percig sütjük.
A felsorolt hozzávalók fel-
használásával körülbelül
200 db pogácsa lesz, de ez
nem bizonyított, mert a-
hogy sült, mi úgy ettük. 
Ha ránézünk a receptre, lát-
hatjuk, hogy tele van a me-
sebeli 3-as számmal, ami
nem véletlen, hiszen egy
MESESZÉP délután, ME-
SEFINOM pogácsát sütöt-
tünk.
JÓ ÉTVÁGYAT!!
Ősszeállította: a Nőegylet
ÚJ TAGOK JELENTKEZÉ-
SÉT VÁRJUK!
TALÁLKOZZUNK A
MAJÁLISON!

Plébániai hirdetések
A szentmisék rendje:
Hétköznap délután 5 órakor
csendes szentmise
Vasárnap reggel fél 9-kor
orgonás szentmise
Vasárnap délután 6 órakor
gitáros szentmise
Minden hónap 4. vasár-
napján este ovis mise

A plébánia telefonszáma:
283-170. A plébános mobil-
száma: 06/20 93 90 325
Vitalitás projektről
Legközelebbi terveink:
- 2015. április 30. (10h-16h):
Permakultúra ismertető konk-
rét tervezéssel (Baji Béla)
(permakultúra: önműködő, ter-
mészettel összhangban lévő,
közösségépítő mezőgazdasági

rendszer) 
- 2015. május: Kommunikáció
a családban mini tréning (5-6
órás) konkrét időpontja és a
tréner személye még nem fix.
- 2015. június 22-ei héten: Ke-
rékpár-tan-túra Mártélyra kö-
zösségépítő programokkal (2-
3napos)
A programok a KIFE által tá-
mogatottak, minimális önerő:

1000Ft/nap.
A programokra jelentkezni
vagy azokról érdeklodni az
icu.szunyog@gmail.com
email címen, facebookon
vagy a 06/30/6455932-as
telefonszámon lehet. 

Szunyogné Csányi Icu 
(a Vitalitás projekt 

szatymazi koordinátora)

A Mi rovatunk
Olvasói hozzászólás
A Falugyűlés után a
Babakötvényről
Először a Mi lapunk múltkori

számát böngészve az önkor-
mányzat hírei között olvastam,
hogy a Képviselő Testület nem
tudott dönteni a Babakötvény-

ről, majd a Falugyűlésen ala-
kult ki vita ezzel a témával
kapcsolatosan. A Képviselő
Testület szerint csak az a baba

lenne jogosult a Babakötvény-
re, akinek a szülei a gyermek
születése pillanatában már
házasságban élnek.
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Mi van?? Azt hittem nem jól
hallok!!
A rendelettel kapcsolatban a
javaslatot benyújtó képviselő
elmondta, hogy ennek a nagy
felháborodást kiváltó kitétel-
nek pusztán anyagi okai van-
nak. Magyarországon átlago-
san a gyermekek 60 százalé-
ka születik házasságon kívül,
és így az Önkormányzat je-
lentős pénzeket spórolhat
meg azzal, hogy a születendő
gyermekek nagyjából fele
lehet jogosult erre az összeg-
re. 
Én nem vagyok jogi végzett-
ségű, mint a Képviselő Tes-
tület tagjaiból többen, csak
józan paraszti ésszel vagyok
megáldva, de még nekem is
felvet ez a rendelet néhány

kérdést. 
A javaslatot elfogadó képvi-
selők milyen meggondolás-
ból szavazták meg ezt a ren-
delet tervezetet?
Miért jár támogatás egy papí-
ron házasságban élő, de való-
jában már külön költözött
szülők gyermekének, és mi-
ért nem jár egy igazi család-
ban élő pár gyermekének,
akik nem tartották fontosnak
az érzelmi kötődés mellett a
jogi formulát is?
A Képviselő Testület tagjai e-
zek szerint csak a Házassági
Anyakönyvi Kivonattal ren-
delkező szülőket tekintik csa-
ládnak?
Miért nem az anyukák hajszí-
ne alapján döntenek a Baba-

kötvény odaítéléséről?
Persze tisztában vagyok az-
zal is, hogy a Képviselő Tes-
tület egy részének szoros kö-
tődése van a hatalmon lévő
pártokkal és a Katolikus Egy-
házzal, ami nem baj, de eb-
ben az esetben az a kérdés
merül fel, hogy Szatymazon
kit is kellene, hogy képvisel-
jenek?
A kormányt? Az eddig csönd-
ben meghúzódó, de mostaná-
ban egyre eszméletlenebb ja-
vaslatokat benyújtó koalíciós
partnert? Esetleg a Katolikus
Egyházat?
Szerintem egészen egyszerű-
en a Szatymazaikat kellene,
hogy képviseljék. Bennün-
ket, választópolgárokat.

Az, hogy a képviselők külön-
féle ideológiai késztetésű
megnyilvánulásaiból meny-
nyit enged szabadjára a pol-
gármester a Testületi Ülése-
ken, az ő személyes felelős-
sége.
Ennyire diszkriminatív ren-
delet még nem született
Szatymazon, bízom benne,
hogy a józan ész mégis csak
felülkerekedik a Testületen
belül, és az anyukák lesznek
annyira lojálisak egymással,
hogy egységesen kimondják,
köszönöm, nem kérem a Ba-
bakötvényt, majd csak akkor,
ha az összes gyermek egyen-
lő lesz Szatymazon.

Kónya László

Ma nőnek lenni
Egyetlen egy szóban lehet-
ne jellemezni. Nehéz. Vagy
kettőben. Gyönyörű. De
akár több százezerben. 
Egy nő élete még a mai vi-
lágban is sokkal nehezebb,
mint egy férfié. És sokkal
szebb is. Nőként olyan sok
szerepet kell eljátszanunk,
amire férfiak kevésbé képe-
sek. Amikor kislány vagy
szabad sírnod, egy kisfiú
ezt nem teheti meg. Kis-
lányként játszhatunk bár-
mit, akár fiús játékokat is.
Egy kisfiú nem babázhat.
De valamikor a kamaszkor
után, a felnőtté válás körül
fordul a kocka. Nőnek lenni
sokkal nehezebb. Több ter-
het kell cipelnünk. „Fela-
datunk” lesz. Társnak kell
lennünk egy férfi mellett.

És nőnek kell maradni. Ezt
pedig csak úgy tehetjük
meg, ha társunkra sok-sok
év után is FÉRFIKÉNT né-
zünk. A mi feladatunk,
hogy férfiként tekintsünk
rá, amiért cserébe Nőnek
tekintenek minket. Ez már
egy sors feladat. Sok kap-
csolat emiatt bukik el. Egy
idő után már nem a nőt,
vagy férfit látjuk a másik-
ban. Csupán egy embert,
aki velünk él. Pedig mi
minden szépség rejtőzhet
egy kapcsolatban. 
Fontos sors feladatunk a
család összetartása. Mindig
egy anya dolga. Egy apa ezt
nem éli meg. Az anyai
ösztön mindennél erősebb.
Tudnunk kell jó anyának
lenni. Tudnunk kell átadni a
fiú gyermekünknek a nő
tiszteletét. Ma ritkán talál-

kozunk igazi férfival. Aki
előre enged az ajtón, fel-
segíti a kabátod, aki úgy
sétál melletted, hogy te
mindig a jobb oldalára ke-
rülj. Reggelente elkísérem a
fiam az iskolába. Néhány
perc kettesben töltött idő.
Szeretem ezeket az együtt-
léteket. Ilyenkor komoly
dolgokról szoktunk beszél-
getni. Igyekszem olyan fér-
fit nevelni belőle, aki fel-
nőttként majd így cselek-
szik. Szeretném, ha IGAZI
FÉRFI válna belőle és
büszkén mesélné majd a
feleségének, hogy anya
tanította.  
A lányom már kész nő. Ő
már megéli nőiességét. Né-
ha eltöprengek, hogy 
mennyivel jobban, mint én.
Irigylem is érte. Szeretném,
ha majd ő is FÉRFIKÉNT

tekintene a férjére, és jó
anya lenne. 
Egy anya képes egyszerre
több felé figyelni, több dol-
got csinálni egyszerre. Ké-
pes kilogisztikázni, hogy
mikor mit csináljon, hogy
minden beleférjen az ide-
jébe. Képes mindig újra és
újra megújulni. Képes ere-
jén felül teljesíteni. Néha ez
megbosszulja magát, de
ilyenkor megrázza magát,
feláll és csinálja tovább.
Mert egy nőnek csinálnia
kell. Nincs megállás. 
A nő élete csupa-csupa harc
és küzdelem, de nincs ennél
gyönyörűbb küzdelem.
Nem szeretnék férfi lenni.
Imádom, hogy nőnek szüle-
thettem. 
Döméné Szabó Andrea

Görgényi Gábor jegyzete
Képviselőtangó
Beleártani nem akartam
magam, de már annyi min-
denki megszólalt ez ügy-
ben, hogy csak tollamra
kívánkozik. Volt szeren-
csém végighallgatni az első
összecsapást a Babaköt-
vénnyel kapcsolatban a
februári Testületi ülésen.
Mindkét fél világosan, tel-
jes körűen kifejtette, védel-
mezte és indokolta állás-
pontját. Egyrészről mint a
jobboldali gondolkodás ré-
sze, a házasság szentsége,
másik részről a törvényi
szándék, a születendő gye-
rekek támogatása, közsé-
günk létszámi gyarapodása
voltak ezek az indokok. Az
önmagukban meggyőző ér-
vek komoly vitára adtak

okot, az átlagosnál jóval e-
rősebb véleménynyilvání-
tásra ösztönözték közsé-
günk lakóit. Magam most
nem azért írok, hogy vala-
melyik pártra álljak, vagy
erre biztassak bárkit is, bár
nekem is van véleményem,
inkább egy jelenségről és
egy észrevételemről beszél-
nék.
Észrevételem az volt, hogy
a szép magyar szó, a komp-
romisszum, el sem hang-
zott. A dolog természete
miatt valóban nehéz erre
megoldást találni, azonban
még eszébe sem jutott sen-
kinek. A másik nézőpontját
megvizsgálni, megérteni, és
azt mondani, hogy drága
egykomám, tisztelt képvi-
selőtársam, próbáljunk
megoldást találni, hogy

álláspontunk ne sérüljön,
de azok, akikért a rendelet
szól, jól járjanak – ilyen
nem volt.
Kicsi a közösségünk orszá-
gos viszonylatban, de ez az
eset igen messze mutat.
Egészen a régi mondásig:
Divide et impera! … azaz,
oszd meg és uralkodj. Ko-
runkban is hatásos ez az
uralkodási módszer, ha-
zánkban kifejezetten lát-
ványos is. Látjuk, hogy két-
fele van osztva az ország,
két párt, két oldal, két ide-
ológia dühöngése arra kész-
teti az embert, hogy beáll-
jon valamelyik mögé. Kö-
zösségek, barátok, család-
tagok vesznek össze igen
súlyosan, véleményüket
hangoztatva, mintha nem
lenne ettől fontosabb dolog

– és közben a karaván ha-
lad. Így elvész a saját gon-
dolat – a mindenkori politi-
ka által uralt jobb-bal,
konzervatív-liberális jelen-
tésének képzelete határozza
azt meg. Pedig egy köny-
vespolcon, akár az enyé-
men, szépen megfér egy-
más mellett például Wass
Albert és Faludy György,
Nyírő József és Rejtő Jenő,
Garcia Lorca és Jörg
Haider…
Személyeskedni írásaim-
ban nem szokásom, most
sem teszem, kioktatásnak
sem szánom, nem is tehet-
ném. Ahogy említettem:
egy jelenség keltette gon-
dolataimat vetettem papír-
ra. Áldás, békesség!
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Orvosok rendelése:
Szatymaz, Kossuth u. 6.
Dr. Lengyel Dezső
(tel.: 62/283-130) 
Hétköznap: 800- 1100.
Egészségház: 

Szatymaz, Ady E. u. 32
Dr. Lengyel Andrea 
(tel.: 62/283-101/13) 
Hétköznap: 800-1100. 
Csak rendelési időben
hívható mobiltelefon: 
20/214-15-45

Gyermekorvos rendelése:
Dr. Szilágyi Katalin
(tel. rendelési idõ alatt: 
62/283-101/14) 
H, K, Cs, P: 800-1100,
Szerda:800-1000. 
Mobil: 30/622-9428. 

Védőnők fogadóideje:
Igazné Herkó Mária

tel: 62/283-101/15 
Várandós tanácsadás:
CSÜTÖRTÖK: 1200-1400

Csecsemő-és kisgyermek
tanácsadás:
SZERDA: 1000-1200

SZERDA: 1200-1400

Nagy Bernadett
Tel: 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.: 62/283-101/12) 
Hétfő, szerda: 1400-1900,
kedd (Iskolafogászat)
csütörtök: 830-1400, 
péntek: 830-1230

Gyógyszertár:
tel.: 62/283-110 
Hétköznap: 730-1530

Polgármesteri Hivatal:
Szatymaz, Kossuth u. 30.
(tel: 62/583-560) 
Ügyfélfogadás: 
Hétfő, péntek: 800-1200, 
szerda: 800-1600. 

Polgármester:
Barna Károly
tel.: 06-20/9568-786

Jegyző: 
Mákos Istvánné
tel.: 30/9670-850

Tanyagondnokok:
Csányi Imre

tel.: 20/404-2024
Bérczi Tamás

tel.: 20/539-4370
Elsőfokú építési hatóság:

Szegedi Polgármesteri
Hivatal
Szeged, Széchenyi tér 11.
Tel.: 62/564-364
szerda: 800-1600, 
péntek: 800-1200

Általános iskola
Szatmaz, Petőfi S. u. 6. 
tel.: 62/283-149
Igazgató: Bódis Margit

Óvoda
Szatymaz József A u. 1.
Tel.: 62/283-114
Vezető: Marótiné Balogh Zita

Bölcsőde
Szatymaz, József A u. 1.
Tel.: 62/283-020
Vezető: Kormányos Éva

Gondozási Központ
Tel.: 62/283-169
Simon Lajosné, 
tel.: 30/320-8330
Családsegítő Szolgálat

Tel.: 62/283-169

Simon Lajosné
Ügyfélfogadási idő 
Kedd, csütörtök: 1200-1500

Tanyagondnokok:
Rózsa Zoltán

tel.: 20/260-0750
Karácsonyi Gergely

tel.: 30/5000-532
Sarapka Irén Katalin

tel.: 30/567-1006
Vidácsné Lukucza Éva

tel.: 30/229-7123
Gyermekjóléti Szolgálat

Tel. 62/283-169
Ügyfélfogadási idő
Csütörtök: 730-1105

Germann Melinda
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/allatorvosi_ug
yeletek/csongrad_megye_2

Szatymazi Posta
Dózsa Gy. u. 19/A.
tel.:62/283-150
Nyitva tartás:
hétfő: 8-12,  12.30-17.00
kedd: 8-12,  12.30-16.00
szerda: 8-12,  12.30-16.00
csütörtök: 8-12,  12.30-16.00
péntek: 8-12,  12.30-15.00

Rendőrség körzeti megbízottak:
Andódi Tamás:
tel.: 20/209-5307
Kazi Tibor:
tel.: 20/209-5302

Falugazdász:
Gömöri Gabriella
Tel.: 70/489-3846
Fogadóóra: Hétfő, kedd 08-16 -ig
Teleház

cím: Dózsa György u. 42.
tel: 583-520
nyitva tartás:
hétfőtől péntekig:  800-1900

szombat: 1000-1530

vasárnap: zárva
Főnix Egyesület.

Elnök:  Szilasi Tiborné,
tel.: : 30/433-6119
Faluház: Dózsa Gy. u. 42.
Ügyfélfogadás minden hét-
főn 10-11-ig

Szatymazi Nyugdíjasok Egyesülete.
Elnök:  Horváth Istvánné,  
tel.: 20/213-9534,
Faluház: Dózsa Gy. u. 42.

Csipet csapat nagycsalá-
dosok Egyesülete.

Vezető: Tóth Józsefné
Tel.: 20/934-4730
honlap: http://nagycsala-

dosok-szatymaz.hupont.hu/
Szatymazi Nőegylet, 

vezető: Berta Eszter
tel.: 20/389-3670

Hulladékudvar nyitvatartása:
Kedd: 12-18
Péntek: 14-18
Szombat: 8-1820

Kábel-TV hibabejelentés:
Szélmalom Kábeltévé Rt.
tel.: 62/463-444/101

Sertésfelvásárlás:
Kiss István 30/974-8232 

Vízmű:
Információ:
tel: 40/922-334, 
Hibabejelentés:
tel.: 80/922-333

Temetéssel kapcsolatos 
teljes körű ügyintézés:

-Patak János
tel.: 30/278-0017

-Üdvösség Kegyeleti Kft.
Szeged, Mikszáth Kálmán u. 18.
tel.: 70/949-1387
Sándorfalva, Szabadság tér 3.
tel.: 70/949-1385
ügyelet: 70/949-1388

Szegedi Kéményseprőipari Kft.
Szeged, Moszkvai krt. 27
Központi tel.: 62-485077
Helyi kéményseprő: 
tel.: 06-30/668-5005

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

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

Szerda: 1300-1700

Csütörtök:0800-1200 és 1300-1530

Péntek: Szünetel
Démász hibabejelentés:

tel.: 40/822-000
ugyfelszolgalat@edf.hu
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SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ÜGYELET
FELNŐTT:

Hétköznap: 1100-1600 helyi háziorvosok közreműködésével a 
20/55-44-901 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
Szűcs Ferenc (1965)
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Bérczi Béláné (1929)
Szatymaz, Kossuth u. 4.

Juhász János (1922)
Szatymaz, Vasút u. 11.
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Falugazdász az idén is minden hétfőn és
kedden 08-16-ig a Faluházban
Időpont egyeztetés: 0670 4893846

Gömöri Gabriella

Csatornázással kapcsolatos telefonszámok:
Ügyfélszolgálat: 06-40/922-334
Hibabejelentés:  06-80/922-333
Szennyvíz rákötés átvételével kapcsolatosan: 

30/496-2450; 30/588-6125
(Alföldvíz Zrt. – Szeged, József Attila sgt. 125. – Műszaki ügyintézők).

JÖN! JÖN! JÖN! JÖN! JÖN! JÖN! JÖN! JÖN! JÖN! JÖN! JÖN! JÖN! JÖN! JÖN! JÖN!
ÍRISZ KIÁLLÍTÁS május 15-17-ig

A Szatymazi Általános Iskola 8.osztályos,
1964-ben végzett tanulói. A kép az 50 éves
találkozón készült 2014. októberében.
Almási Katalin, Ámont Lenke, Báló Mária, Bárdosi
Erzsébet, Budai István, Brunnenkov Irén, Enyingi
Erzsébet, Gajdacsi Matild, Gulyás Anna, Kopasz Edit,
Makra Ilona, Mekler Ilona, Ócsai János, Ormándi Ferenc,
Rapcsányi Ferenc, Rácz Jutka, Rovó Mária, Sajtár Imre,
Spiller László. Nincs a képen Onozó Erzsébet, Rácz Klára
és Varga Mária.

V.  TA N YA S I  T Í Z P R Ó B A -  B A R Á T P U S Z TA
Május 9 szombat,  reggel  9-től

Minden egy helyen: Boldogság, Barátság, Báló!
NE TÉTOVÁZZ!!!

A Magyar Természetjáró

Szövetség 

az idén is megrendezi a

TeSzedd a Kéken!

elnevezésű szemét-

szedési akciót, 

május 16-án!

Részletek a 

májusi számban!


