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József Attila: Nyár
Aranyos lapály, gólyahír,
áramló könnyűségű rét.
Ezüst derűvel ráz a nyír
egy szellőcskét és leng az ég.
Jön a darázs, jön, megszagol,
dörmög s a vadrózsára száll.
A mérges rózsa meghajol vörös, de karcsú még a nyár.
Ám egyre több lágy buggyanás.
Vérbő eper a homokon,
bóbiskol, zizzen a kalász.
Vihar gubbaszt a lombokon.
Ily gyorsan betelik nyaram.
Ördögszekéren hord a szél csattan a menny és megvillan
kék, tünde fénnyel fönn a tél.
1929 nyara/1934

A tartalomból:
2.o.: Helytörténet
3.o.: Önkormányzati hírek
6.o.: Hírek bölcsődéből,
iskolából
7.o.: Egyesületi hírek

„Szatymazi sikerek a közelmúltból”
Ballagás

Zsombói Falunap: önkormányzati futballkupa
(cikk: 4. oldal)
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HELYTÖRTÉNET
Körúti hajnal
Az Aigner-ok Szatymazon
Amikor a mai szatymaziaknál
az iránt érdeklődünk, hogy vajon mit tudnak az Aignerokról,
legtöbbször azt tapasztaljuk,
hogy a kérdéssel csak meglepetést, illetve értetlenséget
okoztunk. Talán már csak a régi fiatalok között akad még
egynéhány olyan, akik némi
felvilágosítást tudnak adni velük kapcsolatban. Emlékeznek
arra, hogy volt itt egy ilyen nevű főispán, ott lakott nyáron a
macskaköves út mellett lévő
nyaralójában és valami kapcsolata volt a szatymazi "Borpincével" is. Az 1934-ben, ötven éves korában elhunyt Aigner főispánra már nem sokan
emlékezhetnek. A múló idő
mindig jól szolgálta az egyre
gyorsuló felejtést. Pedig valamikor egyszerre több Aignernek is volt itt Szatymazon
nyaralója, birtoka.
Az Aignerek, valamikor Elszászból kerültek Ausztrián
keresztül Pozsony környékére,
majd onnan egy része Szegedre. Kereskedéssel foglalkoztak Szeged városában. Abban az időben /az 1800-as
évek második fele/ a jobb módú kereskedők, iparosok, hivatalnokok igyekeztek földet
venni és nyaralót építeni Szeged-Felsőtanyának a szatymazi részén, közel a városhoz.
Az írás már 1887-ben említi itt
Szatymazon Aigner József fűszerkereskedőt, akinek tanyája
és szőleje volt a Tandari-hegy
262 szám alatt. Ugyancsak
megemlítik 1899-ben, amikor
mellé írják azt is, hogy 58
éves. Ekkor a Tandari-hegy
helyett már Szatymaz van bejelölve, a házszám azonban
maradt: 262. És hol volt ez a
tandari-hegyi tanya, vagy nyaraló a mellette lévő és a hozzátartozó 19 hold és 545 szögöl
földjével, amihez 1891-ben
egy pince és cselédlakás hozzáépítéséhez is engedélyt kért
Aigner József? Ott van az
most is, az Ady Endre utca végében, a 29-es házszám alatt.
Később új tulajdonosáról Doránszky-villának említették. A
második háború előtt itt lakott
Doránszky Emilia tanítónő, a
szatymaziak Milcsi nénije,
Gróf Kálmán özvegye. Itt is
halt meg 1944. október 22-én
72 éves korában. A háború zivatarában akkor, az ablaka

előtt lévő virágoskertjébe földelték el ideiglenesen.
A Szegedi Napló 1890. június
17-i száma megemlíti, hogy az
elhunyt Aigner Lászlóné, született Pfann Teréz /Pfann József 1807-1890 kereskedő legkisebb leánya/ végrendeletében az ágya fölött lévő és a rá
mindíg vigyázó, Szűz Máriát
ábrázoló festményét a szatymazi iskolára hagyományozza.
Az olajfestmény csak a Neszűrjhegyi iskolához kerülhetett, közelben más iskola nem
volt. Ebben az iskolában tartották meg minden vasárnap a
helybéli lakosoknak, illetve a
nyaralóknak a szentmisét mindaddig, amig a szatymazi kápolna el nem készült. A festmény, amit később többen is
kerestek, valószínű, hogy innen a kápolnába került. Mivel
több adat nincs, nem tudjuk ki
festette, mikor és hol, így aligha lehet eredményesen nyomozni, esetleg megtalálni.
Móricz Pál említi írásában,
hogy az egyik szatymazi társasági összejövetelen megjelentek sorában, 1899-ben az
itt, ott van a szatymazon nyaraló Aigner Nándor is, aki apja
volt Aigner Károly későbbi főispánnak.
Talán sokat nem tévedünk, ha
azt is állítjuk, hogy a másik
Tandari-hegyben lévő nyaraló,
amely most is ott áll az Ady
Endre utca közepén, szintén
Aigner építmény és tulajdon
volt. A Halmos házat eredetileg Halmos Győzőné, a feleség, a lány nevén Bagáry Ilona
örökölte, akinek az édesanyja
Aigner Rozália Kornélia volt.
1900-ban Aigner Lajos kereskedő /Szeged Kígyó u. 8./
Zombori Mihálynétól vett jánosszállási ingatlanán /2 hold
615 szögöl/ építkezik. Nyaralót és hozzá cselédházat is
építtet.
Aigner Géza is aláírja hét társával együttazt azt a Városnak,
1910-ben benyújtott beadványt, amiben kérik a járhatatlanná vált Jánosszállási állomástól a szatymazi postáig tartó út megjavítását. A régi posta
akkor még a mai József A. u.
mellett volt, a Simsay iskolával átellenben. Az utat a következő évben feljavítják.
Mindezen régi iratokbók és
visszaemlékezésekből jól kivehető, hogy az Aignerok igen

korán megkezdték szatymazi
nyaralásukat. Az első említett
üdülőt, még az az Aigner József Jakab Ferenc /1808-1889/
füszerkereskedő építette, aki
Szegeden, a Széchenyi térre
néző és a Kárász utca sarkán
álló kétemeletes házat az
1870-es években felhúzatta.
Aki, és neje Gödl Katalin 8
fiú- és egy leány gyermeket
nevelt fel. Érdekes módon, a
korabeli szokásnak engedve, a
gyermekek keresztelőkor három utónevet is kaptak, három
szent védelmébe ajánlották. Az
első nyaralójuk után az utódok
még néhányat Jánosszálláson
és Neszürjhegyben felépítettek. A villák jó megközelítésének érdekében sokat tehettek
a meglévő- és az új utak folyamatos alakításában, javítgatásában.
Még az 1800-as évek vége felé
kialakított szatymazi földutak
kezdetben sok helyen éles kanyarral rendelkeztek. A földutak akkor még sok helyen "kétsávosak" voltak, ami abból
állt, hogy volt egy vizes időszakban használatos magasabb, homokos útszakasz és
mellette egy szárazabb időszakban használt, az "aljban"
lévő gyepes rész. Az utak igazán csak az 1920-as évek elejére készültek el. És akkor ragadt rá egyrészére, hogy "Aigner-körút". A "körutat" akkor
használták a jánosszállásiak,
amikor tavasszal, a Fehér-tóból lehasított részen lévő bekötőútjukon /ott a benzinkút
környékén/ állt a víz egészen
az első házakig, vagyis a hajdani Alpár-dülőig. Pedig már
1927-től megindult rajta a
buszjárat.
Pávó Ferenc írja, hogy a 40-es
év elején beköszöntő nagyvíz
idején, apjával tavasszal kocsin jöttek ki a jánosszállási
kistanyájukra, amit akkor csak
az "Aigner-köruton" lehetett
megközelíteni. A szőlőjük laposabb részén akkor kipusztult
a vízben álló burgundi, de apja
még abban az évben kövidinkával pótolta. Az korán termőre fordult, az újra feltörekvő
víz nem ártott neki.
Már csak az van hátra, hogy
megnézzük tulajdonképpen
hol volt ez az "Aigner-körút?"
A vasúti pálya megépültekor
/1854/ a Szegedről-Szatymaznak /Pesti út/ tartó út a Ha-

lászcsárda előtt, a mai dorozsmai leágazásnál átment a sínek
másik, nyugati, a Fehértóval
szemben lévő oldalára és ott
haladt tovább a mostani első
szatymazi leágazásig. A Pestnek tartó forgalom ott visszajött a fehértói oldalra és a sínektől távolodva haladt a ma is
létező 5-ös nyomvonalán. A
Szatymaznak tartó forgalom
nem jött vissza, hanem Neszürjhegy felé /a hajdani KisBalatonnak nevezett vizenyős
területet megkerülve/ haladt
tovább. Amikor elérte az út a
Gulyás-sarkot, onnan egy átkötőút indult a Jánosszállási
vasúti megállóig. Amikor ez az
átkötő is kiépült /dr. Somogyi
Szilveszter polgármestersége
alatt/ kész lett a körút, amely a
vasúti sínektől,- a vasúti
sínekig tartott.
A körút kiépítését dr. Aigner
Károly főispán szorgalmazta.
Ő kérte a hozzá csatlakozó bazaltkockás út megépítését is a
strandig, természetesen akkor
már az ő nyaralójáig is. Igaz a
visszaemlékezők úgy tudják,
hogy a polgármester és a főispán, vagyis Somogyi Szilveszter és Aigner Károly akkor éppen csak köszönő viszonyban
voltak egymással. A főispán
akkor Báló Istvánt kérte fel,
hogy beszélje rá a polgármestert a rövid és "fontos" útszakasz kikövezésére. Ebben, a
fürdőhöz vezető út mellett lévő villájában töltötte feleségével Tóth Annával minden nyarát mindaddig, míg apósa Tóth
Péter szegedi fűszerkereskedő
élt. Tóth Péternek hatalmas fűszerkereskedése volt Szegeden
a Roosevelt téren lévő emeletes épület földszintjén, szemben a Múzeum épületével.
/Hábermenn Gusztáv is abban
lakott./ Különösen az első világháború előtt volt nagy a forgalma, amikor a Tisza tulsó oldalán lévő települések sokaságából is odajártak vásárolni.
Tóth Péter Szatymazon is
megépítette nyaralóját, hatalmas pincével, amely részben
raktárként is működött. Amikor Tóth Péter meghalt, Aigner
Károly felesége, Tóth Anna által örökölt nyaralóba, egy rövid időre a főispán is átköltözött Ez a hatalmas nyaraló volt
később, ott a Jánosszállási
iskola mellett, a későbbi
"Borpince".
P.J.
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ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNYEK
AZ IDEI FALUNAP ELMARADÁSÁRÓL – TÁRGYILAGOSAN
Többen kérdezték tőlem és
a képviselőtársaimtól is az
elmúlt hetekben, hogy
tényleg elmarad-e a falunap
és ha igen, mi az oka neki.
A kérdésekből arra lehet
következtetni, hogy az újságban korábban megjelent
testületi döntésről szóló tájékozató sokak figyelmét
elkerülte. Úgy gondoltam
érdemes írni ismételten az
üggyel kapcsolatosan. Az
év elején a költségvetés tervezésekor, már tájékoztatást adtunk arról, hogy az
állam teljesen átalakította
az önkormányzatok finanszírozását. Ez minden települést – annak nagyságától
függetlenül – nehéz feladat
elé állított. Januártól az általunk beszedett adók jó része esetében át kell utalnuk
belőlük a központi költségvetésnek, vagy pedig bevételarányosan csökkentik az
általunk ellátott feladatok
finanszírozását. A 2012. év
végén lezajlott önkormányzati konszolidáció után a
kormány nyílvánvalóvá tette, hogy meg kívánja akadályozni az adósságok újratermelődését.
Ennek
megfelelően 2013-tól nem

fogadhatnak el az önkormányzatok költségvetést
hiánnyal és hitelt működésre csak éven belül vehetnek
fel. Korábban – szintén a
Mi Lapunk hasábjain – kifejtettem a képviselő-testület álláspontját az új helyzettel kapcsolatosan. Azt
rögzítettük legelőször, hogy
a település működtetését és
a beruházásokat, valamint a
fejlesztéseket egyértelműen
külön kell választanunk. A
működtetéshez tartozik a
kötelező feladatok ellátásán
kívül, többek között a béren
túli juttatások, a civilek támogatása, és a kultúrára
szánt pénz előteremtése. Ez
utóbbiak összefoglaló néven a nem kötelező, más
néven az önként vállalt önkormányzati feladatok. Bár
a jogszabályok engedik –
számunkra elfogadhatatlan,
hogy a nem kötelező feladatainkat, a fejlesztésre
szánt, korábbi évek pénzmaradványából
álljuk.
Olyan lenne ez, mintha egy
család eladná a házát, hogy
elmehessen nyaralni belőle.
Januárban –egyéb bevétel
növelési lehetőség híján–
emeltük a kommunális adó

mértékét és még az ingatlanadó
bevezetésének
kényszere is felmerült a
kalkulációk során. Végül
erre nem került sor és úgy
döntöttünk, hogy nem lenne korrekt a többlet terheket viselő legszélesebb lakossági réteggel, az ingatlantulajdonosokkal szemben, hogy a tőlük beszedett
magasabb adókat nem kötelező feladatokra költenénk el. Így hát jelentősen
csökkentettük a civilek támogatási keretét, a közalkalmazottak adható juttatásait megvontuk, önerős felújításokat és karbantartásokat halasztottunk el. Csupa
nehéz, kellemetlen döntés.
A falunapunk is ennek a következetességnek esett áldozatul. Felmerült az is,
hogy csak egy napos legyen, vagy más rendezvényt húzzunk ki az éves
programok közül a megtarthatóság
érdekében.
Nem tartottuk jó ötletnek.
A Faluházban Jánoséknak
annyi jó tervük volt az idei
évre -minden korosztály
igényét kielégítve-, hogy
inkább azok megrendezését
tartottuk
fontosabbnak.

Bár úgy látom a legtöbb
környékbeli településen is
csökkentettek a falunapi
költségvetésen,
ennyire
bátran nem nyúltak a kérdéshez. Többen Leader pályázaton nyertek a megvalósításra támogatást, és
csak egyedül ezért tudják
megtartani. Biztos vagyok
benne, hogy a szatymaziak
döntő többsége ismerve az
„addig nyújtozz, míg a
takaród ér” mondás igazságát, megérti az okokat és
azonosulni tud a testületi
érveléssel. Akikben az elmaradó falunap hiánya
mégis nagy űrt hagy, azokat
azzal vígasztalom, hogy
jövőre viszont bizonyosan
meg lesz tartva. Hogy merem ilyen körülmények ellenére ezt most biztosra kijelenteni? Úgy, hogy a héten kaptuk meg a támogató
döntést mi is egy korábbi –
elutasítás után megfellebbezett –, falunapi rendezvény szervezését is tartalmazó pályázati anyagunk
ügyében. Ez is bizonyítja,
hogy mindig ott kell keresni, ahol elveszett...
polgármester

Tájékoztató a június havi képviselő-testületi ülésről
A legutóbbi testületi ülésre
2013. június 12-én került
sor, melyről két képviselő
maradt távol, tanácskozási
joggal pedig három fő volt
jelen.
Kezdésként a polgármester
köszöntötte a megjelenteket, megállapította a határozatképességet és ismertette a kiközölt napirendi
pontokat:
1.) Tájékoztató a közrend
és közbiztonság helyzetéről
Szatymaz kül- és belterületén, melyet Varga Zoltán
rendőr őrnagy, sándorfalvi
őrsparancsnok adott elő.
Elmondta, hogy az autópálya bűnügyi statisztikája
folyamatosan rontja a település szabálysértési statisztikáját, de ezt leszámítva a
bűncselekmények száma
csökkent. A IV. kerület a
„legfertőzöttebb” a lopások
és betörések szempontjából. A prostitúció az E5 főútvonal mentén egy ideje
ismételten megjelent Szatymaz külterületén. Szinte
minden nap előállítanak
hölgyeket, ezen kívül pénz-

büntetést szoktak kiszabni
az éppen szolgálatban lévő
rendőrök, amit többnyire be
sem fizetnek az érintettek,
hanem többszöri kiszabás
után a felgyülemlett nagyobb összeget inkább leülik. Elszomorítónak mondható viszont, hogy a helyiek
között is vannak, akik
igénybe veszik a prostituáltak által felkínált szolgáltatásokat. Ha nem lenne rájuk igény, akkor valószínű,
hogy nem lennének az utcalányok megtalálhatóak
településünkön.
A KMB iroda helyiségének
kijelölése is hamarosan
meg fog történni községünkben a Hivatallal történt
egyeztetést követően. Az
örsparancsnok szerint is
célszerű lenne, hogy a
KMB-s iroda egy épületben
legyen a polgárőrök által
használt helyiséggel. A polgármester részéről elhangzott, hogy a rendőri munka
segítésére pályázati lehetőség is mutatkozik (LEADER és BM forrásból),
melynek keretében kame-

rákat lehetne felszerelni a
település
forgalmasabb
közterületeire és eddig még
be nem védett középületeire. Véleménye szerint az
lenne a legjobb, ha egy helyen, a rendőrség közreműködésével lehetne ezeket
majd felügyelni.
Továbbá szó esett arról,
hogy az önkormányzat által
használatra átadott kismotorokat azért nem tudják
használni a szolgálatban lévő rendőrök, mert a kapitányságnak nincs pénze új
akkumulátorokat vásárolni.
A testületi ülést megelőző
napon a bizottság javasolta,
hogy a testület vállalja át az
akkumulátorok beszerzésének költségeit. Amennyiben ez megvalósulna, úgy a
két szatymazi KMB-s munkáját segítené nagymértékben. A testület támogatta
ezt az előterjesztést, majd
egyhangúlag elfogadta a
község 2012. évi közbiztonsági helyzetéről szóló
beszámolót a kiegészítésekkel együtt.
2.) Beszámoló a bölcsőde

működésének tapasztalatairól: A polgármester Kormányos Éva bölcsődevezetőt kérte fel, hogy egészítse ki az írásban előzetesen a testületi tagok részére
kiküldött beszámoló anyagát. A vezető ismertette,
hogy a bölcsőde iránt folyamatos az érdeklődés,
legtöbb szülő szinte az
azonnali ellátást igényelné,
csak néhányan jelzik előre
igényüket munkába való
visszatérésük idejének közeledtével. Egyelőre - 24
fős, teljes kihasználtság
mellett - minden kérelmet
tudnak kezelni, nincs szükség még a működési engedélyben a létszámkeret módosítására. Az épület garanciális problémáinak zömét
a kivitelező kijavította.
Problémaként
említette
meg, hogy a sószoba helyisége ugyan kialakításra
került az építkezés során,
de a berendezésre, belső
felszerelésre már nem futotta a pályázati összeg.
Kérte, hogy vizsgálják meg
ennek megvalósíthatóságát,
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mert nagy igény mutatkozna rá. A sószobát nem csak
a bölcsisek használhatnák,
hanem az óvodások, iskolások, sőt akár még felnőttek
is.
Idén szeptembertől 15 bölcsis megy óvodába. Szó
esett a nyílt napokról is,
melyek minden hónap első
keddjén lennének 9-11 óráig. Ezt a lehetőséget a szülők kérésére vezetik be.
Szükségessé vált továbbá a
homokozó árnyékolása és
egy kiskerítés építése is,
mely a délutános gondozónak nagy segítségére szolgálna a gyerekek felügyelete során.
A testület egyhangúan meg-

szavazta az intézményi beszámolót és felkérte a vezetőt árajánlatok beszerzésére
a sószoba kialakításával
kapcsolatosan.
3.) Az Előterjesztéseket
Mákos Istvánné vezette elő,
melyek közül a következők
emelendők ki:
Pótelőirányzat lámpatestek
felszerelésére az általános
iskolában: Mákos Istvánné
elmondta, hogy az intézmény vezetése jelezte a testület irányába, hogy a 3 évvel ezelőtti akadálymentesítési, felújítási pályázatba
a földszinti és az első emeleti tantermek lámpatestjeinek cseréje nem fért bele.
Azok egyidősek az épület-

tel és azon túl, hogy teljesen elavultak, utóbbi években életveszélyesek is egyben. Az írásban kiküldött
anyaghoz képest érkezett
egy kedvezőbb árajánlat,
mely alacsonyabb bekerülési költséget tartalmaz. A
képviselő testület megszavazta az iskola két szintjén
az említett lámpaburkolatok cseréjét, és a kedvezőbb
árajánlat alapján 689.414
Ft-ot erre a célra elkülönített, a 2013. évi költségvetés általános tartalékának
terhére.
TÖOSZ megkeresés: A
jegyzőnő elmondta, hogy a
Települési Önkormányzatok Országos Szövetségétől
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érkezett egy megkeresés a
dunai árvízvédelmi munkálatok és károk helyreállításának pénzügyi fedezetének biztosítására. A
TÖOSZ lakosonként 50100 Ft-ig terjedő összegben
jelölte meg az adomány
célszerű mértékét. Képviselői javaslatra a testület úgy
döntött, hogy a dunai árvíz
által sújtott települések közül közvetlenül (az önkormányzati szövetséget kihagyva) Kisoroszi községet
kívánja támogatni, 500.000
Ft értékben.
A következő testületi ülés
időpontja: 2013. július 17.
14 óra
RHN

A Szatymazért Alapítvány tájékoztatója a 2013. évben beérkezett
pályázatok bírálatáról
A Szatymazért Alapítvány 2013. május 10. napján bírálta el a kiírásra beérkezett pályázatokat. A kiírt határidőre 10
pályázat érkezett be, melyből a kuratórium 1 pályázatot nem támogatott.
A kuratórium döntése alapján az alábbi civil szervezetek, egyesületek részesültek alapítványi támogatásban:
Közművelődési és Családsegítő Egyesület
Sakkbarátok Köre
(Népi Lakodalmas program megszervezéséhez és nép(nevezési díjakra, tagdíjra, versenyengedélyre) 40.000 Ft
dalkör fellépéséhez)
150.000 Ft Szatymazi Nyugdíjasok Egyesülete
SZTEJKI Szatymazi Iskola
(Szabadidő hasznos eltöltéséhez)
50.000 Ft
(gyermeknapi rendezvény szervezéséhez)
150.000 Ft Szatymazi Nőegylet Közhasznú Egyesület
Mi Óvodánk Alapítvány Szatymaz
(Kultúrparki Advent 2013. szervezéséhez)
50.000 Ft
(családi gyermeknap szervezéséhez)
80.000 Ft Csipet- Csapat Nagycsaládosok Egyesülete
Szatymazi Gyermekekért Közhasznú Egyesület
(Szabadidő hasznos eltöltéséhez)
50.000 Ft
(rászoruló gyermekek táboroztatására)
80.000 Ft Összesen:
800.000 Ft
Főnix Egyesület (Mozgáskorlátozottak Egyesülete)
(Szüreti Bál szervezéséhez)
150.000 Ft
Nagymihály Tünde Éva
a kuratórium elnöke

Szatymazi sikerek
a közelmúltból
2013. június 18-án került sor
Forráskúton a Polgármesterek V. Térségi Horgászversenyére. Községünk a kezdetektől
fogva képviselteteti magát a
népszerű rendezvényen, ahol
10-12 homokháti település csapata szokott általában versenyezni. Azt azért illik tudni,
hogy alig néhány polgármester
fog pecabotot személyesen, jellemzően a legtöbb helyről „dublőrök” vesznek részt, a rendezők
pedig kegyesen szemet hunynak
és tudomásul veszik a helyettesítést. Zajos sikerünk már két
alkalommal is volt a verseny
történetében. Az első alkalom-

mal Szabó Ödön szerezte meg
Szatymaznak az első helyet,
tavaly pedig az idősebb és az
ifjabb Baranyi Peti tudott ismét
győzedelmeskedni. Az idei
évben – talán a kánikula, talán a
kedvezőtlen sorsolás miatt -, a
4. helyen végzett a két Baranyi.
Az eredményhez szívből gratulálunk, jövőre lesz ez - ismét -,
csillogóbb is!
Június 30-án, Péter-Pálkor, a
Zsombói Falunap keretében
vettünk részt – szintén hagyományosan és állandó résztvevőként –, az Önkormányzati focin. Hat környékbeli település
kap évek óta meghívást az eseményre. A rendezők szándékuk
szerint eredetileg önkormányzati képviselőket, hivatali dolgo-

zókat vártak résztvevőnek. Már
az első évben látszott, hogy a
kispályás szabályok (elég csak 5
+1 fő) ellenére nehezen jön
össze az elképzelés. A legtöbb
településről az aktív focisták
adták a csapatok gerincét és ez a
jelenség a későbbi években csak
fokozódott. Becsületünkre legyen mondva, próbáltunk arra
figyelni, hogy mi csak focit kedvelő amatőrökkel egészítsük ki
képviselő-testületi gárdánkat.
Stabil csapattagnak számít Barna Karcsi, Juhász Robi, valamint jómagam, bár idén Karcsi
utolsó pillanatban lebetegedett
és Robi is csak szurkolni tudott
kijönni. Így hát unikumnak
számítottunk az idén abból a
szempontból, hogy nálunk

éppen csak összejött a létszám
és cserére már nem futotta. Míg
a többi csapatban legalább 2-3
tartalékos várta a lehetőséget a
játékra - nálunk nem volt lazsálás. Az esélyeinkre rácáfolva
és hátrányaink ellenére csak
Bordánytól kaptunk ki, és óriási
küzdelemmel a 3. helyet szereztük meg. Annál is inkább lehetünk büszkék az eredményre,
mivel a focitorna történetében
ez lett a legjobb helyezésünk. A
csapat tagjai: Baranyi Gábor,
Nyerges Gábor, Kálmán Csaba,
Rabi Attila, Kormányos László
és Götcz Krisztián kapus. Nagyszerű teljesítmény volt, köszönjük srácok!
K.L.

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
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Lezajlott a NYÁRI
TÁBOR
„Gyarapodó Tudás Fejlődő
Közösség”
TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0053
“Ez volt a legszebb hetem!”
Tudjátok már a véleményem, miszerint az Európai
Unió elnevezés csupán fedőneve a brüsszeli bűnszövetkezetnek. Szapuljuk többek közt azért is, mert milliárdokért épülnek szökőkutak, sétálóutcák, közben
meg nincsenek üzemeink,
gyáraink, termelés. Most
azonban jó helyre került a
pénz, itt Szatymazon. A
TÁMOP – 3.2.3/A-11/12012-0053 kódjelű „Gyarapodó tudás, fejlődő közösség” című pályázatról van
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szó. Egy éven át ingyene- kolai évből épp kiszabaduló
sen járhattak a kerámia, fo- ötven gyerekkel? Reggeli,
tó, néptánc, népzene szak- ebéd, uzsonna, foglalkozákörök bármelyikébe a tanu- sok, programok… Végül,
lók, a nyári szünet első het- nemcsak hogy kellemesen
ében pedig megvalósult egy csalódtunk, hanem be kell
valljuk férfiasan, az elérzényári tábor.
kenyülésig eljutva búcsúzMi, a Faluház dolgozói kis- tunk egymástól vasárnap
sé meg voltunk rettenve, délelőtt, mikor a nagytemit kezdünk a beköszöntő remben a szülők előtt tarkánikulában, a fárasztó is- tottak bemutatót a gyereA táborral kapcsolatban az alábbi levél érkezett:
Kedves Faluház dolgozók, ka, ami bizonyítja, hogy
tanárok!
összefogással, szeretettel is
Szeretném megköszönni az lehet nagyot alkotni. A
összes ott dolgozónak azt gyerekek, ahogy Bazsi fiam
az odaadó munkát és szere- fogalmazott, űber szuperül
tetet amit a táborban a érezték magukat. Remélem
gyerekeink számára nyúj- ennek az összefogásnak és
tottak. Ez a tábor ingyenes munkának lesz további
volt, gyermekeink mégis gyümölcse!
igazán jól érezték magukat, Köszönettel,
rengeteg programon vehet- Szűcsné Kasza Ibolya,
tek részt. Jó látni, hogy van Szűcs Attila, Nóra és Bazsi
még ilyen közösségi mun-

5
kek. Rácsodálkozás a fazekas alkotásokra, Kónya Géza tanár úr sugárzó arca,
miközben énekeltek tanítványai, Nokta Gábor vérprofi néptáncos büszkesége, mikor az egész társaságot megtáncoltatta, a fotósok kivetítőn megjelenő, az
egész hét együttlétet megörökítő képei mind azt üzenték, hogy megérte. Megérte
hónapokon át gyúrni a pályázatot, megérte végigcsinálni, megérte eljönni gyereknek, felnőttnek egyaránt.
S bár nem tudjuk, mi volt
az oka, hogy ily’ fergetegesre, élménydúsra, tartalmasra, igazán maradandóra
sikerült ez a hét, este már
arról beszélgettünk, hogy
valami módon jövőre is
meg kell valósítani.
Görgényi Gábor

KÖNYVTÁRI HÍREK
"Mily kevés zajt csapnak
az igazi csodák!"
(Exupéry)
"Kincsemberek
között
élünk. Ha elveszíted a kedved, ha reggel nem akarsz
felkelni, gondolj rájuk.
Sokszor mesének is beillik
a történetük. Pedig nem
mese egyiküké sem….
… kincsemberek mindenfelé vannak. Ha hiszik, ha
nem. Elég egyetlen mondat,
egy szemvillanás, egy
tárgy, egy mozdulat, és érzed, ott van a kincsember a
közeledben. Csak figyelni
kell. Valahonnan belülről.
Mert a kincsemberek nem
hangosak. Nem döngetik
sem a földet, sem a mellüket. Nem mondhatok rájuk
egyetlen jelzőt sem, mert
sokfélék. Vannak köztük

hallgatagok, vannak játékosak, vannak szenvedélyesek, vannak higgadtak, vannak szabálytalanok, kalandozók is előfordulnak a

kincsemberek között. Találjanak rájuk. A könyvben...
És
önmagukban
is."
(Schäffer Erzsébet)
Fenti gondolattal köszönti

olvasóját – legutóbbi – Káprázat az élet! című könyvében
Schaffer Erzsébet, aki
könyvtárunk vendége volt
június 5-én, és ahogyan azt
már tőle megszokhattuk:
elvarázsolt bennünket. Nevettünk, sírtunk együtt.
Megálltunk egy pillanatra,
hogy körülnézzünk, észrevegyük a másikat és egy kicsit magunkba tekintsünk.
Úgy rohanunk….olyan sokat mérgelődünk…annyira
kritikusak vagyunk, pedig
ha meg tudnánk békélni
önmagunkkal, és el tudnánk fogadni, hogy minden
értünk történik…
Jó volt ez az este Schäffer
Erzsivel és a „többiekkel”.
Jó volt együtt lenni, lelassítani.
Feketéné Bárkányi Ilona

AGRÁRKAMARAI HÍREK

Tájékoztató a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamarai
tagdíj befizetéséről
Elkezdődött a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2013-as évi
adategyeztetési és tagdíjbevallási időszaka. A NAK minden
tagját levélben értesíti és tájékoztatja a szükséges teendőkről. Amennyiben valakit a kamarai törvény nem kötelez a
tagságra, úgy kérheti a
w w w. b e v a l l a s n a k . h u
üzenetküldőjén keresztül re-

gisztrációjának a törlését és
nem kell bevallást tennie.
Az adategyeztetés és tagdíjbevallás határideje: 2013.
július 31.
Interneten
keresztül
a
www.bevallasnak.hu honlapon
tehető meg vagy
amennyiben az illetőnek nincs
módja internetelérésen keresztül bevallásának elkészítésére,
úgy felkeresheti személyesen a
tanácsadói irodákat vagy a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adott megyei igazgatóságát, ahol a munkatársak segítenek a kitöltésben.
Nagyon fontos, hogy a tagdíj

önbevalló lapot aláírva a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adott megyei igazgatóságára is el kell juttatni.
A tagdíj befizetés határideje:
2013. augusztus 31.
A tagdíjbefizetésnek két módja
lehetséges:
- átutalással az alábbi számlaszámra:
1174900820190244,
közlemény rovatban a kamarai nyilvántartási számot kell feltüntetni
- vagy sárga csekken, melyet
a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara adott megyei igazgatóságán vehetnek át vagy

a kamarai tanácsadójuktól
kérhetnek az érdekeltek.
Bővebb információ:
NOVÁK PÁL
agrárkamarai tanácsadónál
30/642-9206
Juhász István
igazgató
Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara Csongrád Megyei
Igazgatóság
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád Megyei Igazgatóság
6722 Szeged, Kossuth L. sgt.
17.Telefon: 62/423-360
e-mail:
agrarkamara@csmak.hu
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ISKOLAI HÍREK
A kedvezőtlen időjárás miatt ebben az évben a gyermeknapot a tanév utolsó
hetében tartottuk. Mindenki
nagyon várta, hogy egy kötetlen délelőttöt tölthessen
el az iskolában.
A programsorozat közös
reggelivel kezdődött, majd
a tantermekben ügyességi

játékok sora várta a gyerekeket.
Lehetett gyümölcsöt enni
pálcikával, ami nem is tűnt
olyan egyszerűnek. „A tanító is volt gyerek” címmel
arcfelismerő versenyt szerveztünk, ahol kiskori fotók
alapján kellett megtippelni,
ki lehet a fényképen. Aki
komolyabb megmérettetésre vágyott, az sakkbajnokságon vehetett részt, logikai
feladványokon törhette fejét, számítógépes játékban
mérhette össze "tudását" a
többiekkel. A Petőfi utca
aszfaltjára krétarajzokat készítettek a kis művészek. A
tornateremben és a pályán

sportversenyek zajlottak.
Az alsósokat interaktív mesével szórakoztatta a Pinceszínház. Az első szatymazi
csigafutóversenynek is helyet adtunk, amit a 2. b osztály "versenyzője" nyert.
A kreatív tanító nénik,
anyukák, tanárnők csillámtetoválást, sminket készítet-

tek a nebulóknak. A szatymazi Nyugdíjas Egyesület
tagjai és a 2. osztályos tanulók szülei palacsintával
örvendeztették meg a gyerekeket.
Az iskola udvarán élő csocsó és mászóvár várta a kicsiket és nagyokat. Láthattunk divatbemutatót, melyhez a Hacuka butik ajánlott
fel ruháiból.
A közös ebéd előtt eredményhirdetésen vehették át
a helyezettek a jutalom
gyümölcsöket, csokoládékat.
Szeretnénk
köszönetet
mondani a sikeres nap szer-

BÖLCSŐDEI HÍREK

vezésében és lebonyolításában közreműködő igazgatónőnek, tanítóknak, tanároknak, iskolai dolgo-

Szatymazért Alapítványnak
pedig az anyagi támogatásért.

zóknak, szülőknek, a
Nyugdíjas Egyesület tagjainak, az UNIBREAD Kftnek, a Hacuka butik tulajdonosának munkájukért, a

Szervezők: Csillagvári Gusztávné, Daniné Prohászka Ildikó, Kasza Ágnes

Zánka

A gyerekek már nagyon
várják ezt az utat. Mindez
nem valósulhatna meg Kocsis Annamária művészeti
igazgató segítsége nélkül.
Köszönjük,
Kőhegyi Réka és Pataki
Fanni

Köszönjük a nagyszerű lehetőséget, hogy 30 művészeti iskolás gyerek elmehessen a Balatonra 5 napra! A tábor kezdete és helye: 2013. 07. 12. Zánka.

MUNKALEHETŐSÉG!
A CE GLASS ZRT. munkavállalók jelentkezését
várja festőgép kezelői munkakörbe technikumi, vagy
szakközépiskolai végzettséggel.
Önéletrajzos jelentkezéseket a karrier@ceglass.hu
e-mail címre várjuk.

A NATURTEXT Kft. felvételre keres

A meleg idő beköszöntével a gyerekek szívesen
pancsolnak az udvaron.

varrni tudó női munkavállalókat, valamint fizikai
munkavégzésre képes férfi munkavállalókat azonnali
kezdéssel.
Jelentkezésüket önéletrajzzal a hr@naturtex.hu
e-mail címre küldjék.
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EGYESÜLETI HÍREK
NYUGDÍJASOK közleményei

Június 11-én megtartottuk
az iskolai gyermeknapon a
palacsinta partit. Nagyon
szépen köszönjük az iskola
Igazgatónőjének, a dolgozóknak, a szülőknek és a
nyugdíjasoknak az önzetlen
segítséget!
Június 26-án Kasza Gergely rendőr törzsőrmester
tartott bűnmegelőzési előadást számunkra. Hasznos
tanácsokkal látta el a nyugdíjasokat, és az őket érdeklő kérdésekre adott válaszokat. Köszönjük, hogy jelenlétével megtisztelt bennünket!
Július 6-án részt vettünk a
gyopárosi Humorfesztiválon fellépőként és szórakozni, fürdeni vágyó közönségként is.

Július 12-ére fürdőlátogatást szerveztünk Mórahalomra, melynek részvételi
díja
2400
Ft
volt.
Jelentkezni
Horváthné
Erzsikénél le-het(ett) a
20/213-9532-es telefonszámon.
Július 20-án Családi és
Őszibarack Napot rendeznek a civil szervezetek,
melyre szeretettel várjuk
segíteni és szórakozni szerető nyugdíjasainkat!
Július 20-ára a sándorfalvi
Őszikék Nyugdíjas Egyesület meghívott bennünket
egy közös nap kellemes eltöltésére. (Díja: kb. 1700
Ft) Az utazás egyénileg történik, kérem, minél hamarabb jelezzétek részvételi
szándékotokat!
Július 31-én (utolsó szerdán) 17 órakor találkozunk
a Faluházban.
Tisztelettel:
Horváthné Erzsike
20/213-9532

Ficánkák Tánccsoport

A Szatymazi Ficánkák júniusban sem pihentek:
Részt vettek a Békésen megrendezett “Senior Táncversenyen”, ahonnan bronz mi-

tánccsoport vett részt, így
sok új dolgot láttak, tapasztaltak.
Június 29-én Szerbiában, Palicson a „Népek tánca, népek
zenéje” elődöntőjén táncoltak szép sikerrel, így betáncolták magukat az őszi
középdöntőbe.
A nyár folyamán nincs pihenő, hisz még minden hónap-

nősítéssel tértek haza. Az
egész napos programon 37

ra jut 1-2 fellépés, és folyamatosan bővítik a táncaikat.

MOZGÁSKORLÁTOZOTT EGYESÜLET közleményei

Fakanál Klub hírei
A szatymazi Arany Diplomás Amatőr Királyi Szakács meghívást kapott a
Vajdaságba a Kispiaci Főzőversenyre. A Fakanál
Klub tagjaival vonultunk ki
Rácz Laci-módra 2013.
június 30-án. A megjelenésünk színvonalassá tette a

főzőversenyt: a tálalással és
a csülök pörkölttel megkaptuk a zsűritől az első
díjat.
Továbbá a klub részt vett a
zsombói Arató ünnepi főzőversenyen is 2013. június
29-én…

Lajkó Zoltán, Nacsa Zoli, Móra Mónika, Rácz Laci

Barackvirág Népdalkör
Népdalkörünk tizenötödik éve
A magyar népdalok megőrzésére, ápolására, szépségének
bemutatására és továbbadására
alakult meg községünkben a
Barackvirág Népdalkör. Az
igazsághoz azonban az is hozzátartozik, hogy elsősorban az
éneklés iránti szeretet hozta
össze, az eredetileg 13 tagú kis

csapatot, akik mára már magukévá tették e nemes célt és igazi közösséggé formálódtak.
Tagjai töretlen szorgalommal
teszik magukévá a számukra
összeállított, különböző tájegységek népdal-csokrait, Kónya Géza szakmai vezetésével.
Elviszik, nemcsak közvetlen
környezetünk településeire, ha-

Júliusban és augusztusban - a
nyári szünetre tekintettel - a

fogadó órák szünetelnek.
Természetesen, ha valakinek segítségre van szüksége, hívjon bátran bennünket:
Telefonszám:
Szilasiné Julika: 30/433-6119
Tóth Zsuzsa: 30/856-0288

CSIPET CSAPAT közleménye

Csipetnyi hírek!
Eljött a nyár, ismét a családok
még több időt töltenek együtt,
a gyerekek élvezik a szünidőt.
Sajnos néha az időjárás nem
mindig évszaknak megfelelő!
Egyesületünk a szünidő révén
kicsit ritkábban gyűlik össze,
hisz ez az időszak a családi
nyaralások ideje. Mégis örömünkre szolgál, hogy játszó
szőnyegünket újra "letekernem országunk, valamint a Délvidék és Erdély különböző tájegységeire, nem kis sikerrel.
Az 1998-ban alakult népdalkörünk, ez év novemberében ünnepli megalakulásának 15 éve
évfordulóját. Méltán lehetünk
büszkék eredményeikre. Nemcsak arra, hogy 700 népdal van

hetjük" július 20-án a Faluháznál! Várunk mindenkit régi és
új játékainkkal, jókedvvel!
Szeretnénk, ha papírlapjainkon kicsi és nagyobb kezek
munkája jelenne meg "Kedvenc helyem Szatymazon" ;
"Mit szeretek a Falunkban?"
témakörben! Várunk mindenkit szeretettel! Töltsünk együtt
gyerekeinkkel egy vidám
napot!
Aki szeretne rólunk többet
tudni, esetleg csatlakozni,
vagy megnézni elmúlt programjaink képeit, megteheti
honlapunkon: http://nagycsaladosok-szatymaz.hupont.hu/
a tarsolyukban, hanem arra is,
hogy országos elismerések sorát tudhatják magukénak,
mellyel évről évre öregbítik
Szatymaz Község hírnevét.
Mi lehet nagyobb és szebb elismerés munkájukért, ha nem
az, hogy az évforduló évében,
5. alkalommal szerezték meg az
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ORSZÁGOS ARANYPÁVA
DÍJAT.
Emlékeztetőül az eddig elért
elismerésekről:
Vass Lajos Szövetség minősítés - Ezüst fokozat
Magyar Kórusok, Zenekarok
és Népzenei Együttesek Szövetsége - KOTA
- 2002. Országos Arany
fokozat
- 2005. Országos
ARANYPÁVA DÍJ

- 2008. Országos
ARANYPÁVA DÍJ
- 2009. Országos
ARANYPÁVS DÍJ
- 2009. Csongrád Megyében
elsőként szerezték meg az
ARANYPÁVA
NAGYDÍJAT
- 2010. Szatymaz Község
Kultúrájáért kitüntetés
- 2011. Országos Aranypáva
Gála Különdíj
- 2012. Országos
ARANYPÁVA DÍJ

Elmélkedés Isten
munkájáról (4.)
„Mivel meg vagyunk győződve róla, hogy Isten mindenütt és bárhol ott van,
magasztaljuk Őt, mikor földünket műveljük, és dicsőítő
éneket éneklünk, mikor a
tengeren hajózunk, és életünket minden másban is
Őrá
gondolva
éljük.”
(Alexandriai Kelemen)
Elkezdeni valamit mindenki tud; befejezni kevesen.
Ezekhez a kevesekhez akarunk tartozni mi, akik azon
fáradozunk, hogy úgy viselkedjünk, mint Isten fiai.
Sok keresztény elveszítette
azt a meggyőződést, hogy
az élet egysége magában
foglalja a becsületes törődést is azzal, hogy jól végezzük el saját feladatainkat. Meg kell szentelnünk
őket a legapróbb részletekig!
Az embernek teremtése pillanatától kezdve dolgozni
kellett. A munka nagyszerű
valóság és kikerülhetetlen
törvény, aminek minden
ember így vagy úgy alá van
vetve, még akkor is, ha
egyesek nem vonatkoztatják magukra. A munka létfenntartásunk szükséges
eszköze, amivel Isten bízott
meg a földön. Ha minden
nap megpróbáljuk személyes kötelességeinket úgy
felfogni, hogy teljesítésüket
Isten kéri tőlünk, akkor
megtanuljuk, hogy tennivalóinkat a lehető legnagyobb
tökéletességgel végezzük.
Ha egy jó ember jelenléte
mindenkit jobbá tesz, akivel találkozik, magától értetődő, hogy az, aki ismeretével, életbeli magatartásával, hálaadásával állandóan
együtt van Istennel, minden
alkalommal, minden szempontból, tetteiben, szavaiban és gondolkodásában
jobbá válik, mint azelőtt
volt. Ha valaki nem szeret-

né a munkáját, ha nem érezné azt a kívánságot, hogy
ennek a világnak a feladataiban azért vegyen részt
tevékenyen, mert meg akarja szentelni őket (röviden:
ha nem érezne hivatást), akkor sosem tudná megérteni
ennek a tanításnak a lényegét.
“Minden vándor járja a maga útját!” Az Úr azt akarja,
hogy szentek legyetek: ott,
ahol vagytok, abban a hivatásban, amit választottatok,
bármiféle indítékkal választottátok is. Ha nincs ellentétben Isten törvényével,
bármelyik lehet nemes és
jó. Mindegyik könnyen
emelhető természetfölötti
szintre. “Nem volna szükség szavakra, ha olyan
fényt árasztana életünk.
Nem kellenének tanítók, ha
tettekkel prédikálnánk, nem
lenne egyetlen pogány sem,
ha mind igazi keresztények
lennénk.“(Aranyszájú Szt
János) A hivatásbeli munka
- mindegy melyikről van
szó -, lámpássá lesz. A köznapi munka megszentelése
a hiteles lelkiség alapja!”
…és a szabadidő sem tétlenkedés, hanem kikapcsolódás kevésbé megerőltető
tevékenységgel.
“Készséges akarattal szolgáljatok, mintha az Úrnak
tennétek, nem az embereknek.” (Ef 6,7) Mi mindig
Isten követeinek kell, hogy
érezzük magunkat. Tisztában kell lennünk vele, hogy
és mikor kezdődik a hűtlenség: amikor pl. befejezetlenül hagyjuk a munkát vagy
nem vesszük komolyan,
vagy ha megbízhatatlannak, felületesnek tartanak…. Aki ezeket a látszólag nem fontos kötelességeket elhanyagolja, aligha
tudja majd helyét megállni
a benső élet többi fárasztóbb feladataiban. “Aki kicsiben hű, az a nagyban is

- 2013. Országos
ARANYPÁVA DÍJ
A jövőt illetően, terveik között
szerepel egy igazi népi lakodalmas megrendezése, régi
mesterségek, kiállítások keretében való bemutatása. Tenni
azért, hogy a magyar nép hagyományai fennmaradjanak az
idők végtelenségéig.
Végezetül köszönet, vezetőnk
Kónya Géza, gondos munkájáért, hogy megtanított bennünket a népdalok szeretetére,
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megértésére, a különböző tájegységek népdalainak előadásmódjára, az együtténeklés
szépségére. Csak együtt, közösen értük el, amit elértünk és
ez a csodálatos.
A jelenleg 18 fővel működő
kör szeretettel vár soraiba,
minden énekelni szerető nőt,
férfit, időset, fiatalt egyaránt.
Burkus Andrásné

KATOLIKUS EGYHÁZ hírei
hű, aki a kicsiben hűtlen, az
a nagyban is.” (Lk 16,10)
Tévútra vezetne azt hinni,
hogy az e világi problémákat és törekvéseket el kell
kerülnünk, hiszen Isten
végtelen bölcsessége által
így kerülünk Hozzá közelebb. Ha a hivatásbeli munkában az életszentségre törekszünk, akkor száműznünk kell belőle a névtelenséget; meg kell, hogy szabaduljanak feladataink az
egyhangúságtól, amit az
okoz, hogy csupán megszokássá és személytelen dologgá váltak. A munkának
személyes imává kell válnia! Mihelyt fölajánljuk az
Úrnak, és hozzáfogunk, Isten már hall és segít minket… talán egy kis önlegyőzést kíván tőlünk az Úr,
egy mosolyt valakinek, aki
alkalmatlankodik,
vagy
erőt, hogy hozzáfogjunk
egy nem kellemes, de sürgősebb munkához, vagy kitartást… mindez azért,
hogy örömet okozzunk Istennek, s így béke költözzék a szívünkbe.
“Minden, amit tesztek, szeretetből történjék.”(1Kor
16,14) Ha munkánk szeretettel kezdjük, szeretettel
tesszük és megőrizzük a
szeretetet mások igazságtalansága, értetlensége, hálátlansága és balsiker esetén
is, akkor munkánk érett
gyümölcsöket fog teremni;
az örökkévalóság vetőmagját. Ezért nekünk keresztényeknek kötelességünk,
hogy feladatunk tejesítésével, a társadalomnak azon
a helyén, ahol vagyunk,
Isten művén dolgozzunk,
hintsük el a béke vetőmagját és sugározzuk Krisztus
örömét!
“Tehát, szeretett testvéreim,
legyetek állhatatosak, rendíthetetlenek, hogy munkátok nem hiábavaló az Úrban.” (1Kor 15,58)

Plébániánk hirdetései:
A szentmisék rendje: hétköznap este 6 órakor csendes szentmise, vasárnap
délelőtt 9 órakor orgonás
szentmise, este 6 órakor gitáros szentmise.
Egyházközségünket az a
megtiszteltetés érte, hogy
ősszel falunk adhat otthont
a XXVI. Egyházmegyei
Családnapnak. A SzegedCsanádi
Egyházmegye
Pasztorális Helynökségének CsaládKözPontja az
idei évben Szatymazt választotta helyszínéül a
2013. október 12-ére szervezendő programsorozatnak. Itt megmutatkozhat
összefogásunk minden téren. A szatymazi szervező
csapat szeretettel vár minden önkéntest, aki szívesen
részt vesz a belső munkálatokban. Bővebb tájékoztatás: Kálmán Jánostól (Műv.
Ház), illetve tőlem, Szunyogné Csányi Icutól
(20/9972657,
icu.szunyog@gmail.com)
Az rovatot Josemaria
Escrivá gondolatai alapján
összeállította Szunyogné
Icu (egyházközségünk médiareferense)
-Hivatalos órák a plébániai
irodában:
Hétfő, szerda, péntek 10-12-ig
A plébánia telefonszáma:
283-170, a szegedi kórházlelkész éjjel nappal hívható száma: 20/368-13-31

FELHÍVÁS!
Bontott cserép akció
az önkormányzatnál!
Érd.: 20/404-2024
(Csányi Imre)
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Mi rovatunk
A Tűz
Fut ám a szél szalad
Lángnak hajába kap
Mezőkön rohan át
Viszi tűz barátját
Parazsat felrepít
Felperzselve eget is
Erdőből nem marad
Madárnak fészek lak
Élő fa sem akad
Menekül minden vad
Kátrányt szül a nagy tűz
Sűrű füst őzet űz

Szívem is lángol, ég
Sajog szerelmért
Fájdalma nem apad
Ordít szakadatlan
Rohanok hát én is
Űzött horda élin
Szívem hátra hagyva
Egyedül maradva
Fekete a puszta
Por, hamu és tufa
Kis füst mit szellő fűz
Ennyit hagyott a tűz.
Loncsárevity György

Pár sor az egészségről
Az egészséges táplálkozás 2.
A következő 6 cikkben a
félkész és késztermékekben
előforduló adalékanyagok
hatásairól olvashatnak.
Az élelmiszerek
adalékanyagai (1/6)
Az adalékanyagok megjelenése elsősorban az élelmiszerek ipari méretű feldolgozásához, a nemzetközivé vált élelmiszerpiachoz
kapcsolódik, az élelmiszerek tartósabbá, színesebbé,
sűrűbbé, savanyúbbá, édesebbé, stb. tételéhez járul
hozzá. Az EU az 1960-as
években dolgozta ki a tagállamaiban engedélyezett
adalékanyagok azonosító
rendszerét. Minden adalék
kapott egy E-számot. Eredetileg négy adalékcsoportra szabályoztak: E-100-tól
kezdődő számokkal jelölték a természetes és mesterséges színezékeket. E-200tól a különféle tartósítószereket. E-300-tól az antioxidánsokat, emulgeátorokat,
és a savanyító szereket, E400-tól kezdődtek a sűrítőanyagok, zselésítőszerek,
stb. Az élelmiszeripari
technológiák “fejlődésével” hihetetlen mértékben
megnőtt az új adalékanyagok száma. Bár túllépték a
számukra szabott kereteket,
az adalékcsoport elnevezések főszabályként most is
érvényesek. 1997-ben már
több, mint 700-féle, jelenleg már több, mint 1000féle adalékanyagot használnak fel. Hazánkban
1998. január 1-től kötelező
feltüntetni a pontos összetételt a forgalomba kerülő
termékek csomagolásán,
mindig a “receptúra szerinti csökkenő sorrendben”.
(Azaz első helyen azt, amiből a legtöbbet tartalmaz, a
végén amiből a legkevesebbet.) Így megjelentek a fel-

használt adalékanyagok is a
csomagoláson (1996-ban
Magyarország is átvette az
E-számrendszert).
Egy adalék szervezetre való tényleges hatását az
egyes emberek egyéni érzékenysége kiszámíthatatlanná teszi. Az akut tünetek
több tényezőtől is függenek: szermaradványoktól,
adalékanyagoktól, környezeti ártalmaktól, életvitel
okozta problémáktól, stb.
A becsült adatok szerint a
magyar állampolgárok kb.
40%-a allergiás, étkezési
szokásainknak nem sok köze van az egészséges táplálkozáshoz. Elméletben egyre többet tudunk róla, napi
bevásárlásainkat azonban
az árak befolyásolják és a
reklámok manipulálják. Az
étrendünkben sajnos folyamatosan nő az olcsó árfekvésű, a félkész és gyorsfagyasztott ételek szerepe. Az
élelmiszeripar pedig kiválóan megtanulta, hogy miképpen kell megteremteni
és pénzre váltani az egészség kultuszát.
A következőkben a problémás adalékanyagokat illetve az aromákat ismertetem, a lehetséges mellékhatásokra történő utalással.
Az allergiásoknak segít kinyomozni, hogy a jövőben
mely adalékanyagoktól kell
tartózkodniuk. A még nem
allergiás fogyasztónak pedig tanácsot ad, mely élelmiszereknek lehet köze az
egészséges táplálkozáshoz.
(folytatjuk)
Forrás: Fogyasztóvédelmi
füzetkék 1., 4. (dr. Kalas
György), Vigyázz, mérgeznek! /élelmiszer adalékok/ A
düsseldorfi egyetem gyermekrák kutató klinikájának
közleménye, net
Egészséget kívánva: Szunyogné Icu
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Görgényi Gábor jegyzete
Gondolatok a szatymazi
nyárból
Nem bírom a hőséget, ezért a július havi írás gondolatainak kuszaságát csakis a rendkívüli melegre
lehet fogni. Csakis.
Kezdjük máris a legagyamentebbel, azzal, hogy mi jutott eszembe
a Hámán Kató utca átnevezéséről.
Ne rémüldözzetek, semmi politika, a nagytöbbséget meg nem is
igazán érdekli ki volt a névadó valójában. Nekem ráadásul meg igen
kellemes élményeim vannak e
névről, hisz’ annak idején Miskolcon a gimnáziumunk melletti épületet úgy hívták, hogy Hámán Kató Központi Leánykollégium… A
szocreál épületbe ugyan falmászással nem lehetett bejutni, de az
elszántabbja túljárhatott a portás
eszén – no de ez már fülledt erotika! Szóval más is megszerethette
ezt az elnevezést, vagyis olyan nevet is lehetett volna adni, ami a
hangzótörvény alapján hasonlít rá.
Például Sámán Apó utca, Hátán
karó utca, Kálmán a jó utca, Mázsás manó utca, stb… Kedves képviselők, bocsánat, de nagyon meleg van…!

észlelt egy sötét felhőt az égen,
úgy ítélte meg, be kell takarni a
learatott árpát. Szólt is a lyányinak, fogja már meg ugyan a nejlon
végit, oszt’ húzzuk rá. Ezután a
következő történt:
A hölgy két kezét az égnek emelve, földöntúli mosollyal arcán ezt
válaszolta bátyánknak, hogy sajnos én most ebben nem tudok
részt venni, mert a cicákat gyógyítom és amúgy is be vagyok mosakodva!
Kérdeztük Sanyibácsit, mit szólt?
Én? Hát nekünk ezek után nincs
semmi beszélnivalónk…
Kemény az idő!
Szombaton meg fölhívtak a szerelők, hogy útban vannak a tanyára
beüzemelni a Mindig Tv-t, merre
menjenek? Elirányítottam őket, de
mondtam, hogy nem vagyok otthon, épp buszon ülök. Hogyhogy?
Hát ők azt hitték, hogy én mindig
otthon vagyok! A tévé a mindig,
nem én. Mondtam leszállok a
buszról es indulok ki bringával. 25
perc a csúcsom, de még bemegyek
a Bálóba, tehát 35 perc. Azt is
mondtam, nincs tévém, baj-e? Az

Misa bácsi
Aztán meg ülök Misabácsinál kinn
a juhar alatt – bizony kedves barátaim, 27-én, Szent László napján
töltötte a 101-et! – volt már egy
kis bor is, így kissé elérzékenyülve, az öreg hátát simogatom, lapigatom jó hosszan, mire megszólal:
Hö! Hát mi van a hátammal?!
Hú, de meleg van!
A múlt héten mög elutazott a
szomszédból a család apraja-nagyja s úgy adódott, pár napig egy
pesti lány őrzi majd a tanyát. Sanyibácsi is ránézett azért, s mivel

baj. Akkor bizony át kell menniük
Dorogizolihoz, hogy kérjenek tőle. Nem bonyolult: vissza a dűlőn
az erdőig, ott jobbra. Sikerült
nekik!
Megérkeztem, bementünk. Néztek. Nagyon néztek. Aszonták, itt
nincs padlás. Mondom itt nincs.
De hol van? Mondom, tán a szekrényben. Itt megakadtak. De aztán
fölrakták a galériára.
Megtörtént a digitális átállás.
Ebben a hőségben.

„Digitális átállás”
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Rendőrségi felhívások
Újra itt a nyár, a pihenés időszaka. Ismételten szeretnénk felhívni
a figyelmet néhány fontos dologra a nyaralás előtt.
I. Hogyan kerülhető el a betöréses lopás?
A hosszabb időre üresen hagyott
ház meglehetősen nagy csáberőt
jelent a betörők számára, érdemes
tehát ügyelni a biztonságra elutazás előtt. Százszázalékos biztonság nem létezik, de néhány óvintézkedéssel megnehezíthetjük a
betörők dolgát.
1. Nézzünk körül az udvaron!
• Csökkentsük a betörés esélyét,
nézzünk körül az udvaron, kertben, hogy nincs-e olyan tárgy az
ablakok közelében, amely esetleg
segítséget nyújthatna a betörőknek
a fal megmászásához. A ház körül
ne maradjon kint létra vagy egyéb
kerti bútor. Ezeket lehetőség szerint tároljuk beltérben, de mindenképpen zárható helyen.
• Győződjünk meg arról, hogy az
ajtókat, ablakokat jól zártuk-e be,
ugyanis az utazás előtti nagy sietségben megeshet, hogy megfeledkezünk róla, figyelmetlenségünkért, pedig nagy árat fizethetünk.
• A villanyóra szekrényét zárjuk
biztonságosan, hogy a behatoló ne
tudja előre elsötétíteni a lakást, illetve ezzel együtt az elektronikus
riasztást is kiiktatni.
• Tartsunk rendet közvetlen környezetünkben és a kertben is. A
széthagyott kerti szerszámok, gépek, illetve gyerekjátékok, valamint a könnyebben elmozdítható
kerti bútorok könnyedén ellophatók. A kerti szerszámok nemcsak
vonzzák a tolvajokat, hanem a behatolásnál is felhasználhatóak.
• A sűrű növényzet kiváló rejtekhelyül szolgálhat a betörők számára. A dúsabb bokrokat, fákat ritkítsuk meg annyira, hogy a betörők
ne tudjanak észrevétlenül tevékenykedni. A házhoz, ablakokhoz
közel álló fák ágait vágjuk vissza.
2. A lakásban is akad teendőnk.
• Érdemes beszerezni néhány időzített kapcsolót, amelyekkel szabályozható, hogy melyik lámpa
mikor kapcsolódjon be magától a
távollét alatt, azt a látszatot keltve,
hogy vannak a lakásban.
• Ne hagyjunk a lakásban nagy
értékű készpénzt, ékszereket.
3. Mondjuk le az újságot!
• A postaládában felhalmozott újságok és különböző reklámok is
arra utalhatnak, hogy a ház lakói
távol tartózkodnak. Az újság-előfizetéseket vagy bármi egyéb, a külvilággal napi kapcsolattartást
igénylő szolgáltatást elutazás előtt
szüneteltessük.
4. Kérjük a szomszédok segítségét!

• Kérjünk meg egy ismerőst vagy
egy megbízható szomszédot, hogy
rendszeresen ürítse a postaládát, a
szemétszállítási napokon a kukát
is helyezze ki a ház elé, függetlenül attól, hogy tartalmaz-e valamit, vagy sem, esténként kapcsolja
fel a villanyt, és húzza le a rolókat
vagy húzza be a függönyöket.
Fontos, hogy a redőnyök, függönyök ne legyenek állandóan leengedve, illetve behúzva, mivel ez is
egy jel arra nézve, hogy senki sem
tartózkodik a lakásban, házban.
• Fontos, hogy a megbízott személy tudja a pontos címet, ahol a
vakációt töltik, és egy telefonszámot, ahol baj esetén feltétlenül el
tudja önöket érni.
5. Ne verjük nagydobra, hogy nyaralni megyünk!
• Próbálják minél kevesebb emberrel megosztani, hogy huzamosabb
időre üresen hagyjuk otthonunkat.
6. Védjük a nyílászárókat!
• Egy lakás legkritikusabb pontja a
bejárati ajtó. Az ajtókra rakhatunk
pótzárakat, biztosítóláncot, de
ezek csakis akkor érnek valamit,
ha az ajtó tokszerkezete stabil. Az
ablakoknak sem árt az extra védelem. Az alacsonyabban fekvő ablakokat, erkélyeket védhetik rácsozattal, betörés-gátló fóliával
vagy redőnnyel.
7. Helyezzünk el mozgásérzékelőket!
• Helyezzen ki minden bejárathoz
mozgásérzékelős lámpát, amely a
mozgást érzékelve hirtelen felkapcsol, elbizonytalaníthatja a betörőket.
8. Ne hagyjuk a kulcsot a lábtörlő
alatt!
• Ha azt gondoljuk, hogy a legtöbb
„tikos hely” (lábtörlő alatt, ablakpárkányon, ajtókeret fölött, odvas
fa belsejében…) a rablók előtt is
titkos, tévedünk. Egy tapasztalt
betörő számára nem okoz különösebb gondot a kulcs megtalálása. A

,legszerencsésebb, ha a pótkulcsot
a szomszédra vagy egy közeli barátra bízzuk baj esetére.
9. Szerezzünk be riasztót!
• Modern riasztórendszerek széles
választékban beszerezhetők. Lehetősége van olyan rendszert választani, amely a szerződött biztonsági
szolgálatot riasztja, illetve vannak
olyan rendszerek is, amelyek ajtóés ablaknyitást érzékelnek, mozgásérzékelősek, de van hő- vagy
hangérzékelő (rezgés) berendezések is a kínálatban, amelyek helyben riasztanak.
A legtöbb riasztó külső táplálást
igényel, de léteznek nagyon egyszerű, elemes kis készülékek is, ez
utóbbiak azonban nem üzembiztosak.
A riasztás lehet hang- vagy fényjelek formájában is. Kertbe érdemes a mozgásérzékelős reflektorokat kiépíteni, amelyek behatoló
esetén a védeni kívánt területet
erős fénnyel bevilágítják.
II. Idegenforgalmi szezonnal kapcsolatos rendőrségi ajánlások:
A tolvajok kedvenc nyári vadászterülete a strandok, uszodák környéke. A hatalmas tömegben senkinek sem tűnik fel, ha valaki felemel egy táskát a földről és a kijárat felé indul vele. Minden szezonban akad hol több, hol kevesebb
strandi lopás. A strandok „szarkái”
nem nézik, hogy mit visznek, lehet
az strandpapucs, úszószemüveg
vagy napolaj, de esetenként komolyabb dolgok is, mint például mobiltelefon, videokamera vagy éppen pénz-, irattárca. A strandi lopások a tényleges kár mellett nem
kis bosszúságot is okoznak a meglopottaknak. Ezek a bosszantó
esetek könnyedén elkerülhetőek
lennének egy kis odafigyeléssel.
1. Hogyan előzhetjük meg a bajt
a pihenésünk során?
A legjobb védekezés a megelőzés.
Ha strandra megyünk, használjuk
az értékmegőrzőt, a csomagokra,

JÚLIUS
Szent Jakab hava, Nyárhó
Sarlós Boldogasszony: Aszszonyoknak dologtiltó nap.
Ekkor tartják az aratási vásárokat.
5. Sarolta: Ha esővel köszönt be, rossz lesz a dió- és
mogyorótermés.
13. Margit: Ha esőt, zivatart
hoz, "mérges Margit"-nak nevezik. Ha ezen a napon jó idő
van, akkor hagyomány szerint
elkezdődhet a szabadban való
fürdőzés.
(A naptárban szereplő név:
Jenő)

20. Illés: ősi kígyó- és medveünnep, a pásztoroknak dologtiltó nap. Gonoszjáró napnak
is számít: gyakran zivatart jégesőt hoz.
21. Dániel: Ha Illés nem hoz
esőt, Dánieltől várhatjuk.
22. Mária-Magdolna: Szépségvarázsoló nap. Az e napon
vágott leányhaj biztos sikert
arat. Mária-Magdolna is zivatarhozó napnak számít.
25. Jakab: Ezen a napon áll
meg a szőlő növekedése, és
kezd édesedni.
Ha Jakab napja derűs, jó gyümölcstermésre számíthatunk,

táskákra felváltva vigyázzunk, a
parkoló autókban, pedig ne hagyjunk látható helyen táskát, értéket,
azokat inkább a csomagtartóban
helyezzük el. A strandoláshoz nem
feltétlenül szükséges, feltűnő és
értékes használati tárgyakat hagyjuk otthon.
Az esetek többségében nehézséget
okoz, hogy a sértettek legtöbbször
csak távozáskor veszik észre a
bűncselekményt, így szemtanúk
hiányában nehéz felderíteni a
tettest.
A strandokon az óvatosságra a
hangosbemondó is rendszeresen
figyelmeztet, ahol a saját felelősséget hangsúlyozzák, valamint azt,
hogy egymásra figyeléssel is megelőzhetőek a lopások. Elég, ha valaki odafigyel szomszédja holmijára, amíg Ő távol van.
Ha nem viszünk magunkkal nagyobb mennyiségű ékszert és
készpénzt, ha nem hagyjuk felügyelet nélkül a csomagunkat benne értéktárgyainkkal, akkor tulajdonképpen nem történhet meg,
hogy meglopnak bennünket.
A rendőrségnek nincs könnyű
helyzete, az esetek felderítését
megnehezíti, hogy a sértettek sokszor csak a strandolás végeztével
észlelik a cselekményt, az elkövetőről legritkább esetben van információjuk. Egy-egy napon bár rengetegen megfordulnak egy strandon, nehéz szemtanúkat találni.
(Folytatjuk)
ORFK Kommunikációs Szolgálat
– Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály
EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK
BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!
Csongrád Megyei RFK Bűnmegelőzési Osztály
Rendőrségi segélyhívó: 107
Központi segélyhívó: 112
TELEFONTANÚ: 06/80/555-111
barka@csongrad.police.hu

KALENDÁRIUM
de nincs kizárva a zivatar sem.
26. Anna: E napon szakad
meg a virágos kender töve.
AUGUSZTUS
Kisasszony hava, Nyárutó hó
15. Nagyboldogasszony: Derült idejével jó szőlő- és gyümölcstermést jósol. A "kétaszszonyköze" (VIII. 15. - IX. 8.)
varázserejű időszak, ekkor
szedik a különféle varázsfüveket, cséplik a magnak való búzát, gyűjtik az ültetni való tojást. Az ekkor keltetett tyúkok
lesznek a legjobb tojók.
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Közérdekű információk
szerda:
800-1600,
péntek:
800-1200
FELNŐTT:
Hétköznap: 1100-1600 helyi háziorvosok közreműködésével a Rendőrség:
30/383-0237 telefonszámon
Andódi Tamás:
1600-730 a 104-es telefonszámon
20/209-5307
Szombaton, vasárnap, valamint munkaszüneti napokon:
Kazi Tibor:
0730-0730
elérhetőségi telefonszám/lakásra hívás: 104-es ingyenesen
20/209-5302
hívhat telefonszámon.
Polgárőrség:
Rendelő helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. szám alatti felTelefonszáma:
nőtt ügyeleti rendelőben /bejárat a Szilágyi utca felől/.
30/6234-262
GYERMEK:
Hétköznap: 1100-1600 helyi gyermekorvos közreműködésével Kábel-TV hibabejelentés:
sürgősségi ügyelet a 30/622-9428-as telefonszámon,
Szélmalom Kábeltévé Rt.
1600-730 a mentőállomáson.
Szombaton, vasárnap, valamint munkaszüneti napokon: Tel.: 463-444/101
0730-0730.
Elérhetőségi telefonszám /lakásra hívás: 104 ingyenesen Falugazdász fogadóideje:
Halászné Ács Éva
hívható telefonszámon.
Rendelő helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. szám alatti tel.: 30/338-0162
Faluház, Dózsa u. 42.
felnőtt ügyeleti rendelőben /bejárat a Szilágyi utca felől/.
Szerda: 800-1600,
Orvosok rendelése:
Gyógyszertár:
péntek: 800-1300
Dr. Lengyel Dezső
tel.: 283-110
Sertésfelvásárlás:
(telefon: 283-130)
Hétköznap: 730-1530
Hétköznap: 800- 1100.
Kiss István 30/974-8232
Általános iskola
Szatymaz, Kossuth u. 6.
Szatmaz, Petőfi S. u. 6.
Mozgáskorlátozottak
Egészségház:
tel:283-149
Egyesülete.
Szatymaz, Ady E. u. 32
Elnök: Szilasi Tiborné,
Állatorvosi rendelés:
Dr. Lengyel Andrea
Tel.: (62) 583-520
Dr.
Martinek
Vilmos
(telefon: 283-101/13)
Faluház: Dózsa Gy. u. 42.
(tel.:
30/9451-386)
00
00
Hétköznap: 8 -11 .
Szatymaz, Rákóczi u. 50.
Hétfő: 900-1100
Csak rendelési időben
Hétköznap: 800- 900,
hívható mobiltelefon:
Tanyagondnokok:
Állatorvosi ügyelet:
20/214-15-45
Zoltán
július 13-14.: Dr. Deim Zoltán Rózsa
tel.: 20/260-0750
Gyermekorvos rendelése:
Tel.: 30/418-1443
Dr. Szilágyi Katalin
július 20-21.: Dr. Deim Zoltán Karácsonyi Gergely
tel.: 30/5000-532
(tel. rendelési idõ alatt:
Tel.: 30/418-1443
283-101/14)
július 27-28.: Dr. Perényi János Sarapka Irén Katalin
TEL.:30/498-8643
H, K, Cs, P: 800-1100,
Tel.: 30/998-2684
Vidácsné Lukucza Éva
Szerda:800-1000.
Az augusztusi ügyelet a követtel.: 30/229-7123
Mobil: 30/622-9428.
kező honlapon lesz elérhető:
Csányi Imre
http://www.maok.hu/allatortel.: 20/404-2024
Védőnők fogadóideje:
vosi_ugyeletek/csongrad_me Bérczi Tamás
Igazné Herkó Mária
gye_2
tel.: 20/539-4370
tel: 283-101/15
Szatymazi Posta
hétköznap 830-930
Kapcsolat Integrált Szociális
Dózsa Gy. u. 19/A.
Alapszolgáltatási Központ
62/283-150
Csecsemő- és gyermek
Nyitva tartás:
tanácsadás:
Tel.:
283-169
Hétfő-péntek 800-1600
Szerdánként: 1200-1400.
Makra Sándorné
Polgármesteri Hivatal
Tel.:30- 3034-487
Terhes tanácsadás:
Szatymaz, Kossuth u. 30.
Csütörtökönként: 1200-1400.
Családsegítő Szolgálat
(tel: 583-560)
Ügyfélfogadás:
Tel.: 62/283-169
Várandóstanácsadás:
00
00
Hétfő, péntek:
8 -12 ,
hétfő 1200-1400-ig
Radeczkiné Draskovics Márta
szerda:
800-1600.
Csecsemőtanácsadás:
Ügyfélfogadási idő
Polgármester:
Hétfő 1400- 1600-ig.
Dr. Kormányos László
Kedd:
1235-1700
20/242-2823
tel.: 20-9571-128
Ügyeleti idő kedd: 1600-1800
Fogorvosi rendelés:
Jegyző: Mákos Istvánné teleGyermekjóléti Szolgáltatás
Dr. Bandl Erzsébet
fonszám: 30/9670-850
(tel.: 283-101/12)
Elsőfokú építési hatóság: Tel. 62/283-169
Hétfő, szerda: 1400-1900,
Szegedi Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási idõ
kedd (Iskolafogászat)
Szeged, Széchenyi tér 11.
30
00
Csütörtök:
1200-1600
csütörtök: 8 -14 ,
Bencsik Márta
Tel.: 62/564-364
péntek: 830-1230

SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ÜGYELET

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
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

Búcsúzunk tõlük
Balogh Ferenc (1946.)
Balogh Istvánné (1923.)
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Gólyahírek
Kívánunk az újonnan érkezett, cseppnyi szatymazi polgárainknak hosszú, boldog életet!!!

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!

Lippai Barnabás 2012. 07. 09.
Mikos Judit és Lippai Gábriel

Fellépés a Bugaci Falunapon

Meseszínház

A faluházas tábor képeiből…

Tanyasi 3 próba Barátpusztán Görgényi Gabinál

Fazekas foglalkozás

Makó Kalandparkban a „nagyokkal”

Biciklis kirándulás a Fehértóhoz

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.

