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2013. augusztus XVI. évf. 8. szám

VI. Szatymazi Repülőnap
2013. szeptember 07. (szombat)
00

10 modellező bemutató
1010 modellező vontatás
1025 Hársfalvi Pál felszállása (műrepülő vitorlázó vontatás)
1026 modellező műrepülő bemutató
1035 vitorlázó műrepülő
1045 sugárhajtású vitorlázómodell repülése
1050 Samba és Sinus Ultralight bemutató
1100 Autogiró bemutató
1110 Ultralight bemutató
1115 Cessna-172 bemutató
1130 Motoros sárkányrepülők áthúzás pályairányon:
Forráskúti sárkányrepülő Klub
1140 Ejtőernyős ugrás
1155 Transzparens vontatás bemutató
1205 Cessna-150 bemutató
1230 Vitorlázórepülő bemutató

1245 AN-2 5-ös kötelék bemutató
1330 Veres Zoltán műrepülő bemutatója új világbajnoki
MXP gépével
Egész nap:
- sétarepülés AN-2, Cessna-150 (2 személyes),
Cessna-172 (4 személyes), SF-25 (2 személyes)
típusú gépekkel. A 2 személyes gépeken a
repülőgép vezetés élménye is kipróbálható gyakorlott oktatók mellett. ; tandemugrás ; autogiro ;
vitorlázó műrepülés.
- Főzőverseny, játékkuckó, kézműves foglalkozás,
gyermekprogram.
Érdeklődni és a főzőversenyre jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet: 62/583-520
Mindenkit sok szeretettel várunk!
a rendezőség

A tartalomból:
2.o.:
3.o.:
4.o.:
9.o.:
10.o.:

Helytörténet
Önkormányzati hírek
Csatornázási tudnivalók
Egyesületi hírek
Sport

SZATYMAZI GYŰJTŐK
kiállítás megtekinthető
a Falházban
augusztus 20-tól
nyitvatartási időben.

Csatornázás (cikkünk a 4. oldalon)

Elkészült az iskola új kerítése
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HELYTÖRTÉNET
Kondász Mária néni
Csak így hívták a szatymaziak azt az alacsony, mindíg mosolygó kedves tanító
nénit, aki nyugdíjazásáig,
jó 25 éven keresztül, szorgalmasan oktatta írásraolvasásra a makra- és néha
az őszeszéki iskola alsós
tanulóit.
Kondász Mária tanító néni
Temesváron
született
1918. június 12-én. A leányneve Mandula Mária
volt. Apjáról, Mandula Aladárról, akinek a
fényképe itt látható, több hírünk is van. Ő
oktatta az első
háború előtt a
Máramarosszigeten lévő fiú
tanítóképzőben
a testnevelést és
a rajzot valamint e két tárgy
módszertanát,
de ő volt az intézmény igazgatója is. Így
azután nem csoda, hogy aláírása ott látható
még ma is, a
Kamenszky Bélának akkor átadott /1912./ tanítói oklevelén.
Az első világháború zűrzavarában helyezték át
a temesvári fiú tanítóképzőbe tanítani. Itt született
meg gyermeke, a szatymaziak által is már ismert
Mária. Mandula Aladár
nem sokáig maradt temesvári lakos. Az új hatamomra /román/ nem volt hajlandó felesküdni, amiért azután állását azonnal elvesztette. Így került át, a 20-as
év elején az újszegedi fiú
tanítóképzőbe. Ott látható
még most is fényképe a korabeli végzősek tablóin, az
aláírása, a 20-as, 30-as
években Szegeden végzett
tanítók oklevelein. Két Szegeddel kapcsolatos művészettörténeti írása ismert
1941-ből. Az egyik, Dr.
Mandula Aladár: "A szegedi fogadalmi templom dialektikája. "A másik írás: "A
szegedi Hősök Kapujának
freskói" címmel jelent meg.
Mandula Mária anyja a
Szamosújvárról származó
Novák Katalin volt, akinek
az erdélyi tájakról készült

olajképei annakidején feltűnést keltettek…
Mandula Mária iskoláit
Szegeden végezte. A tanítónői oklevelét 1939-ben
kapta meg, az alsóvárosi
képzőben. Osztálytársa volt
az a Madarász Ilona is, aki
a Sándorfalvára tartó út
mellett lévő Székalji iskola
utolsó tanítója volt. Az oklevél átadásakor elhangzó
ünnepi beszéd arra hívta
fel, a végzősök figyelmét,

hogy készüljenek a tanyai
iskolák tanulóinak tanítására. Mandula Máriát ugyan a
kiskundorozsmai iskolához
nevezték ki, de hamarosan
áthelyezték Kistelekre a
Perczel féle, 5-ös út mellett
lévő tanyai iskolához. Innen került át 1954-ben
Szatymazra, a Makraszéki
iskolához. Itt tanított, időnként az Őszeszéki iskolánál
is besegítve, nyugdíjazásáig, 1978-ig. Az összevont
tanyai 1-4 osztályba járó tanulókat számtanra is oktató
Mandula Mária, ekkor már
Kondász Györgyné, fényképe itt látható. Abban az
időben még, a "tízesátlépés" nehézségeit ilyen, ma
már mosolyogni való számolóeszköz használatával
is igyekeztek mérsékelni,
könnyíteni.
Mandula Mária 1948-ban
ment férjhez Kondász
György,
Sándorfalváról
származó szatymazi cipészhez, aki szabadidejében

méhészettel is foglalkozott.
A házasságból született öt
gyermek minden gondja, a
tanítás- és a több kilóméteres napi kerékpározás mellett, a feleségre hárult.
1950 nyarán, amikor már
végleg eldőlt az önálló
Szatymaz megalakulása,
megindult a Kossuth L. utca formálása. A kiszélesített
út két oldalán, /A szóbeszéd
szerint villamos síneknek
hagyták ki a helyet./ távolabb az úttól, megindult egy
hasonló házak sorának építése, részben önerőből és
állami hitelből. A Kondász
házaspár is építkezni kezdett, a kialakított új út, a
Kossuth Lajos utca 23-as
száma alatt. A ház építésére, illetve az építési anyag
összköltségére 1950. július
27-én, 14 977 forint állami
hitelt kaptak, mint mindenki akkor ott a soron. /Az átlagfizetés 100 - 150 forint
volt, 1955-ben elérte a 800
forintot./ A sok egyforma
ház építésére sokan még
úgy emlékeztek, hogy ONCsA /Országos Nép- és

Családvédelmi Alap/ házak
voltak. Ezt a korábbi intézményt azonban akkor már
megszüntették, beszélni
sem nagyon lehetett róla.
Helyette akkor már a Házépítők Szövetkezete /1948tól/ létezett.
Az igazság az, hogy a háború alatt majdnem sikerült
ONCsA lakóházakat építeni Szatymazon is.. A terv
már készen volt, az anyagot
kezdték szállítani a mai
óvodával szembe, az út másik oldalára, amikor a háború
elérte az országot. A kihordott
építőanyag a front alatt és után
onnan "elkopott."
A békés természetű Kondász Györgyné, Mandula
Mária ott élt, élete végéig
az általuk épített Kossuth
L. u. 23-as számú házban.
A 2006. december 1-jén,
88 éves korában elhunyt
Mária tanító néni küzdelmes életet hagyott hátra. A
családon kívül sok hajdani
kisdiákja hálásan gondol
még most is néha rá.
Pálmai József
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Szatymaz Önkormányzat
Dr. Kormányos László polgármester úr részére
Tisztelt Polgármester úr!
2013 júniusában rendkívüli árvíz vonult le a Dunán. Kisoroszi Község Önkormányzata megvédte a települést a jelentősebb árvízi károktól. A védekezés és a helyreállítás illetve az utólagos munkák jelentős anyagi ráfordítást igényeltek
és igényelnek. Kisoroszi minden lakójának nevében tisztelettel köszönjük az Önök által nekünk nyújtott támogatást.
Hálás szívvel gondolunk Önökre, jól eső érzés, hogy a bajban másokra is támaszkodhatunk, másoktól is segítséget
kaphatunk.
Kisoroszi, 2013. június 27.
Tisztelettel és Köszönettel:
Molnár Csaba sk.
Polgármester

Ügyiratszám: 671-5
/2013.
Ügyintéző: Csenkiné dr. Makay Enikő

Tárgy: Szavazókörök kialakítása
Szatymaz község területén

Határozat
Szatymaz község jegyzőjeként, mint a Szatymazi Helyi Választási Iroda vezetője Szatymaz község közigazgatási
területén működő szavazóköröket az alábbiak szerint alakítom ki:
A szavazókörök száma: 4.
1. szavazókör (akadálymentes)– területi beosztása:
Szatymaz I. körzet teljes
közterület
Szatymaz IV. 1. – 12. számok
120-177 számok
216-1555 számok
2501 számtól folyamatos
házszámok
József Attila u. teljes közterület
Kossuth Lajos u. 1-15 számok
Kukovecz Nana u. teljes
közterület
Szegedi u. teljes közterület
A szavazóhelyiség címe:
6763 Szatymaz, Petőfi u. 6.
(Általános Iskola), választópolgárok száma: 868 fő
2. szavazókör – területi
beosztása:

Arany János u. teljes közterület
Árpád u. teljes közterület
Barackvirág u. 1-37 páratlan házszámok és 2-44/D
páros házszámok
Béke u. teljes közterület
Dankó István u. teljes közterület
Dózsa György u. teljes
közterület
Juhász Gyula u. teljes közterület
Kossuth Lajos u. 15/A-82 számok
Móra Ferenc u. teljes közterület
Rózsa u. teljes közterület
A szavazóhelyiség címe:
6763 Szatymaz, Dózsa
György u. 42. (Művelődési
Ház),
választópolgárok
száma: 966 fő
3. szavazókör – területi
beosztása:
Ady Ende u. teljes közterület
Barackvirág u. 39. házszámtól

páratlan házszámok és 46.
házszámtól páros házszámok
III. körzet tanya 1-263 számok
és 2305/0001 számtól folyamatos házszámok
IV. körzet 13-118/B számok
160-214 páros házszámok
183- 215 páratlan házszámok
2314-2444 páros házszámok
2431-2461 páratlan házszámok
Május 1. u. teljes közterület
Petőfi Sándor u. teljes közterület
Rákóczi u. teljes közterület
Vasút u. teljes közterület
A szavazóhelyiség címe:
6763 Szatymaz, Petőfi u. 6.
(Általános
Iskola),
választópolgárok száma:
1006 fő
4. szavazókör – területi
beosztása:

Barcsay u. 3-4 számok
Bokor u. teljes közterület
Hunyadi u. teljes közterület
II. körzet teljes közterület
III. körzet tanya 264-304 számok
Jókai u. teljes közterület
Kamenszky Béla u. teljes közterület
Kis u. teljes közterület
Kossuth Lajos. u. 83/A számtól folyamatos házszámok
Liliom u. teljes közterület
Neszürjhegyi u. teljes közterület
Orgona u. teljes közterület
Széchenyi u. teljes közterület
Wass Albert u. teljes közterület
A szavazóhelyiség címe:
6763 Szatymaz, II. körzet
115. (Neszürjhegyi Iskola),
választópolgárok száma:
1076 fő
A települési szintű lakó-
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hellyel rendelkező állampolgárok számára kijelölt
szavazókör:
1. szavazókör, szavazóhelyiség címe: 6763 Szatymaz, Petőfi u. 6. Általános
Iskola
A fenti határozatot tizenöt
napra közzéteszem a Szatymazi Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján, a Mi Lapunk című önkormányzati
kiadványban, valamint a
honlapon.
A határozat ellen a közzétételének időtartama alatt
nyújtható be illetékmentes
fellebbezés a helyi választási iroda vezetőjéhez, 6763
Szatymaz, Kossuth u. 30.
szám alá.
A helyi választási iroda vezetője a fellebbezést a területi választási iroda vezető-

a Mi Lapunk
jéhez terjeszti fel, aki azt
három napon belül elbírálja, és a szavazóköri beosztást módosítja, vagy a fellebbezést elutasítja.
A területi választási iroda
vezetőjének határozata ellen további jogorvoslatnak
helye nincs.
Indokolás
A választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény
(a továbbiakban: Ve.) 351.
§ (1) bekezdése értelmében
a 2014. évi általános országgyűlési választásokon
alkalmazásra kerülő szavazóköri beosztást első alkalommal 2013. július 31.
napjáig kell kialakítani.
A szavazókörök számát,
sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazó-

helyiségek címét a helyi
választási iroda vezetője
határozattal állapítja meg
úgy, hogy egy szavazókörre
mintegy hatszáz, legfeljebb
ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson, de
minden településen legyen
legalább egy szavazókör.
A szavazókör területe nem
lépheti át sem a település,
sem az országgyűlési, sem
a helyi önkormányzati választások választókerületi
határait.
A két vagy több szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási iroda
vezetője kijelöli azt a szavazókört, ahol a települési
szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak.

2013/8.
A helyi választási iroda vezetője a szavazókörök kialakításáról és felülvizsgálatáról szóló határozatát a
helyben szokásos módon
tizenöt napra közzéteszi,
megjelölve a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát, továbbá a
településszintű lakóhellyel
rendelkező személyek számára kijelölt szavazókört is.
A fentiek értelmében a rendelkező részben foglaltak
szerint határoztam.
Határozatom a Ve. 77-80.
§-ain alapul. A jogorvoslat
lehetőségét a Ve. 234. §-a
biztosítja.
Szatymaz, 2013. július 17.
Mákos Istvánné
HVI vezető

Székelykapu-avatás Szatymazon
2013. július 20-án került
sor a község első, igazi székelykapujának avatására. A
Neszürjhegyi úton, a község belterületével határosan
található míves kaput vitéz
Szakács Attila Imre állíttatta családja, Szatymaz község, és az egész magyar
nemzet tiszteletére. A kellemes, nyárias szombat délután mintegy 20-25 fő vett
részt az avatáson: családtagok, barátok, szomszédok,
egyéb érdeklődők. A polgármester köszöntője és
gratulációja után a plébános
úr megáldotta és megszentelte a kaput. Ezt követően
Szűcs László, a község első
polgármestere mondta el
gondolatait a jelenlévőknek, mely nagyon aktuális
és lényegre törő volt:
„Tisztelt Honfitársaim!
Községünk történetében
nagyszerű eseménynek vagyunk tanúi, egy székelykapu avatásán vehetünk
részt. Szakács Attila Székelyföldről áttelepült magyar ember szükségét érezte, hogy a Belső-Magyarország lakosait megismertesse ezzel a szülőföldjéről

hozott művel. Ugyanakkor
maga pedig rátekintve itthon érezze magát lakóhelyén Szatymazon. Fáradtságot, anyagiakat nem kímélve valósítatta meg ezt
az alkotást.
Kapu: arra szolgál, hogy be
és ki járjanak rajta. Itt az
Alföldön, a szatymazi homokon még többet jelent.
Üzenete van: anyagában,
szerkezetében, motívumaiban jellegzetesen magyar
műkincs. Községünk lett
gazdagabb vele. Annak ellenére, hogy tulajdonosa
magánterületén áll, az úton
járók lelassíthatnak, megállhatnak, megnézhetik ezt
a csodás művet. Hiányt pótol, a 40 év határon túli magyaroktól való elzártságát
és az ebből eredő nemzettudat pusztítását is iparkodik
gyógyítani. A felnövekvő
ifjú nemzedék nap, mint
nap látja, tudatosul benne a
határon túli székely-magyarok léte. Az elhallgatás korában szocializálódott idősebb emberek tudatát is befolyásolja, remélhetőleg
kevesebben lesznek, akik
lerománozzák a székely

magyarokat.
Isten áldása legyen a Szakács-családon és mindazokon, akik örömmel, jó szívvel, szeretettel tekintenek
ezen székely kapura.”
Az ünnepi mondatok után
Szakács Attila elmondta,
hogy egy nagyon régen dédelgetet álma valósult meg
a kapu felállításával. Végül
megköszönte a résztvevőknek, hogy megtisztelték jelenlétükkel az avatást és az
alábbiakra hívta fel a fi-

gyelmet:
„Nem véletlen egybeesés,
hogy éppen ma Erdély 119
helységében zajlik az Erdélyi Magyar Néppárt által
kezdeményezett tiltakozás
a székely autonómiáért, a
román kormány régiós terve ellen. Legyen ez a szatymazi székelykapu állítás a
120. helyszín, ahol határozottan kiállunk a székely
népnek az önrendelkezésért
folytatott küzdelme mellett!”

TISZTELT BELTERÜLETI LAKOSOK!
Az alábbiakban tájékoztatjuk a Önöket a házi szennyvízcsatorna hálózat kivitelezéséről és az ingatlanok
szennyvízcsatornára történő rácsatlakozásának lehetőségéről.
A csatornahálózat megépítésének befejezése, illetve a

próbaüzem megkezdése
előtt minden vízmérővel
rendelkező ingatlanon el kell
készíttetni a házi szennyvízcsatorna hálózatot.
Felhívjuk a figyelmet, hogy
jelenleg a szennyvízelvezető rendszer kivitelezése és
vizsgálata zajlik, ezért

szennyvízcsatorna hálózatra, illetve a bekötőcsatornákra csatlakozni, azokban szennyvizet vezetni
szigorúan tilos!
A szennyvízcsatorna hálózatra csatlakozás leghamarabb a próbaüzem kezdetekor – várhatóan 2014.

március – lehetséges, melynek pontos időpontjáról
külön tájékoztatást kapnak
az érintettek.
A 6 hónapos próbaüzem
alatt a szennyvízelvezetésért nem kell díjat fizetni,
a próbaüzem zárásáig –
várhatóan 2014. október –
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ingyenesen igénybe vehető
lesz a szennyvízelvezetés
és szennyvíztisztítás szolgáltatás.
A próbaüzem sikeres lezárását követően az akkor érvényes csatornadíjat kell
megfizetnie a víziközműszolgáltató felé.
A víziközmű-üzemeltető az
Ø 125 mm-es KG-PVC
csőből készült házi szennyvízhálózatot fogadja el, egy
családi ház ivó- és háztartási vízhasználatból keletkező szennyvízének összegyűjtésére és elvezetésére.
Amennyiben egy bekötővezetékre több lakás, vagy
egy lakás mellett vállalkozás is csatlakozik, tervezőnek kell a házi szennyvízhálózatot a szabványban
előírtaknak megfelelően
méreteznie. A közületi fogyasztók
házicsatorna
rendszerét minden esetben terveztetni kell.
A házi szennyvízhálózat
építését KG-PVC anyagú
csatornacsőből (szürke PVC
cső, műanyag fóliacséve,
KPE nyomócső, dréncső
nem fogadható el, mivel ezek
nem alkalmasak csatornacsőnek szennyvíz elvezetésre) kell elvégezni. A csatorna lejtésének 3-5 ezreléknek kell lenni, vonalvezetésében az épületből történő
kitörésénél, továbbá egyenes szakaszú vezeték esetében 10 m-ként, és szükség esetén vízszintes vagy
magassági iránytörésnél
tisztítót kell kialakítani. A
csatornavezetéket vízzáróan kell szerelni. A csatornacső felett biztosítandó
földtakarás minimális mértéke: 50 cm, járműterhelés
esetén 80 cm. A vízszintes
iránytörések max. 45º-os
ívidommal építhetők ki, a
90º-os iránytörést 2 db 45ºos ívidomból, és köztük 1,0
fm egyenes csőszakasszal
kell kialakítani. A magassági iránytörésnél 45º-os buktatás alkalmazható. Két
csővezeték
egymáshoz
csatlakoztatása
45º-os
KGEA „Y” idommal történhet. A tisztító lehet műanyag idomból, illetve betonból. Előírjuk a csőanyaggal megegyező anyagú KG-PVC tisztítóidom
alkalmazását a könnyebb,
olcsóbb és biztonságosabb
kialakítás
érdekében.
Amennyiben a lakásból kijövő szennyvízcsatorna azbesztcement cső legalább
0,5 x 0,5 m belméretű
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vagy Ø 0,5 m belső átmérőjű beton tisztítóakna
szükséges, melyet vízzáróan kell kialakítani.
A tisztítóidom nyílásra és
betonaknára fedlapot kell
kialakítani. Tisztítóaknaként viszont nem használható fel házi szennyvízgyűjtő-, illetve derítő,
ezeket ki kell iktatni.
Az ingatlan szennyvízcsatornára történő rácsatlakozására a következő ügymenet szerint kerül sor:
· Az ingatlan tulajdonosa a
házi szennyvízhálózat kiépítésének megkezdése
előtt, a SándorfalvaSzatymaz Szennyvíz Beruházó Társulat ügyfélszolgálati irodáján (Sándorfalva, Széchenyi u.
24.) leadja – kitölti és
aláírja – a bekötési kérelmet. Az engedély akkor
adható ki, ha a Társulat
igazolja, hogy az ingatlan
tulajdonosa az érdekeltségi hozzájárulás aktuális
mértékét megfizette. (Ennek hiányában a Társulat
a bekötési kérelmet elutasítja.)
· Az ingatlan tulajdonosa a
bekötési engedély birtokában bármely – szakértelemmel rendelkező –
személlyel, illetve vállalkozással megépítteti a házicsatornát. A házicsatorna kivitelezőjének, illetve
az ingatlan tulajdonosának azonban már a bekötési kérelemben írásban
nyilatkozni kell arról,
hogy a szakszerű megépítésért felelősséget vállal,
és a csatornát az előírások betartásával építi
meg. A szabványos és
szabályszerű kivitelezés
a tulajdonos felelőssége,
a házi szennyvízcsatorna
kivitelezéséből adódó
esetleges károkért a kivitelezést végző vállalkozás, vagy saját kivitelezés
esetében az ingatlan tulajdonosa felel. Ezért már
most felhívjuk a Tisztelt
Lakosság figyelmét arra, hogy ha bárki felkeresi Önöket azzal, hogy
vállalja a házi bekötések kivitelezését, a megbízás kapcsán különös
gondossággal járjanak
el, minden esetben győződjenek meg arról,
hogy az ajánlkozó valóban szakszerűen meg
tudja-e építeni a csatornát, illetve előleget –
írásbeli szerződés nél-

kül – a munkák elvégzésére ne adjanak!
· A szakszerűtlen kivitelezés a későbbi üzemeltetés
során súlyos problémákat
okozhat, így például veszélyeztetheti a környező
épületek állagát, bűzképződést, dugulást okozhat
a szennyvízrendszerben.
A hibásan kivitelezett házi szennyvízcsatorna utólagos javítása jelentős
többletköltséget okozhat
az ingatlan tulajdonosnak. Az idegen vizek (talajvíz, csapadékvíz) szennyvízcsatorna-rendszerbe történő bejutását meg kell
akadályozni, tehát a rendszerhez való csatlakozás
során kiemelt figyelmet
kell fordítani az elkészült
házi szennyvízcsatorna
megfelelő vízzáróságára.
Az idegen vizek illegális
bekötése szabálysértési
eljárást von maga után.
· A telken belüli csatornaszakasz megépítésének
befejezéséről Szatymazon a Polgármesteri Hivatalt kell értesíteni. A
Hivatal bekéri a Társulat
igazolását az érdekeltségi
hozzájárulás rendezéséről. Ezután továbbítja a
kérelmet a Vízközmű
Szolgáltató Kft-nek. Az
üzemeltető munkatársai a
bejelentést követő 8 munkanapon belül a helyszínen elvégzik a műszaki
felülvizsgálatot. Az ellenőrzés kiterjed a csatorna
vízszintes és függőleges
vonalvezetésére, a szükséges mechanikai védelemre, a csapadék- és talajvizek kizárására, a csatorna vízzáróságára, annak földtakarására, a közműkeresztezésekre,
a
tisztaságra, és a felhasznált anyagok minőségére.
· A helyszíni szemle megtartásáig a munkaárkot
nyitva kell hagyni. A
helyszíni ellenőrzésről az
üzemeltető jegyzőkönyvet vesz fel. Amennyiben a felülvizsgálat során az üzemeltető mindent szakszerűen talál,
úgy kiadja a hozzájárulást a rákötéshez. Ha a
szemle során hibákat
vagy rendellenességeket
észlel, a szennyvízcsatorna nem szabályszerűen
épült meg, az üzemeltető
a hibák kijavítását követően megismételt helyszí-
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ni felülvizsgálatot tart.
Az üzemeltető a munkaárok betakarásához és az
üzembe helyezéshez csak
a kijavítás után járulhat
hozzá. A szennyvízcsatorna felülvizsgálati jegyzőkönyv három példányban készül, mely mellékletként a kivitelezett
szennyvízcsatorna szakaszról fénykép felvételeket tartalmaz. Ebből egy
példány a Tulajdonosé,
egy példány az Önkormányzaté, egy példány
pedig az üzemeltetőé.
· A házicsatorna kivitelezése és műszaki felülvizsgálata során az alábbi főbb szempontokat
kell betartani:
1. Kizárólag hiteles vízmérővel ellátott ingatlanok
rácsatlakozási kérelme
fogadható el.
2. A házi szennyvízhálózat
átvétele takaratlan állapotban történik.
3. A szennyvízhálózatra
szikkasztókat, tárolókat, rákötni tilos!
4. A szennyvízhálózatba
csak kommunális eredetű szennyvizet lehet bebocsátani, mezőgazdasági eredetű szennyvizet
(hígtrágyát) nem!
5. Ipari szennyvizet csak
hatósági engedéllyel rendelkező előtisztítón keresztül lehet bebocsátani.
6. A szennyvízcsatornába
csapadékvizet bevezetni és
bekötni szigorúan tilos!
· Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a víziközmű-üzemeltető csak a
fent leírtak betartásával
elkészült házi szennyvízhálózatok rácsatlakozásához járul hozzá.
· Az elkészülő szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötés kötelező. Ennek elmulasztása környezetterhelési bírság kiszabását vonja maga után.
· A lakossági bekötéseket
kivitelező vállalkozások
hirdetéseit, ajánlatait –
amennyiben igény mutatkozik rá -, lapunkban
folyamatosan közöljük.
Társulat, PM Hivatal,
Vízközmű Kft.
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Tájékoztató a július havi képviselő-testületi ülésről
Szatymaz Község Képviselő Testületének 2013. július
17. napján megtartott rendes testületi ülésen öt képviselő, a polgármester, tartózkodási joggal pedig három fő vett részt.
A testületi ülés szokásos
menete szerint Kormányos
László köszöntötte a megjelenteket, majd megállapította a határozatképességet.
Javasolta, hogy a napirendeket a kiközöltek szerint
fogadják el. A képviselőtestület a tanácskozásmenetet
6 igen szavazattal fogadta
el:
1.) Beszámoló a kötelező
közoktatási feladatok többcélú közoktatási intézmény
keretében történő ellátásról
2.) Előterjesztések
1.1.) Az első előadó ebben
a témában Bódis Margit, az
általános iskola igazgatója
volt. Ismertette az előterjesztéseket és kiegészítette
a leadott beszámolót. Továbbá szó esett arról, hogy
a következő tanévben körülbelül 280 tanuló kezdi az
iskolát
szeptemberben.
Idén 8 gyereket visznek/vittek külföldre tanulni. A
2012/2013-as tanévben ismételten több gyerek tett
LCDL- ; és angol nyelvből
próba- és alapfokú nyelvvizsgát. A 8. osztályosok
közül 15 fő folytatja tanulmányait gimnáziumokban
és szinte mindenkit felvettek az első helyre, amit
megjelöltek a felvételi során.
Az igazgatónő azt is kiemelte, hogy évről évre több
a gyenge képességű tanuló,
mint a jó. Sajnos egyre ne-

hezebb a fegyelmezésük is.
A pedagógusok mindent
megtesznek azért, hogy segítsék a tanulási zavaros
gyerekeket, viszont főállású
gyógypedagógusra
lenne szükség…
Lengyel Istvánné dr. megkérdezte az intézményvezetőt, hogy mit tudnak a pedagógusok béremeléséről.
Bódis Margit elmondta,
hogy jelenleg semmi konkrétumot nem tudnak, ők is
csak a sajtóból értesülnek
az újabb információkról.
Az intézményvezető továbbá megállapította, hogy a
sikeres tanév zárása nagymértékben köszönhető a
pedagógusok munkájának.
1.2.) A polgármester megköszönte a beszámoló kiegészítését és felkérte Marótiné Balogh Zitát, hogy ismertesse az óvoda helyzetét. A tagintézmény-vezető
elmondta, hogy ő sem tud
érdemben nyilatkozni, de
szeptembertől új változások
lesznek az óvoda működésével kapcsolatban, illetve
tájékoztatást nyújtott egy
pedagógiai asszisztens alkalmazásának feltételeiről,
törvényi hátteréről.
Továbbá elhangzott, hogy
több nevet „végeztek ki”
idén, ami nem kevés adminisztrációval járt, nem csak
a kistérség felé. Illetve szóba került az óvoda egyes
termeinek parkettajavítása
és laminált padlózása. Erre
már nagyon szükség volt,
hiszen ezek még az „eredeti” parketták voltak.
Jelenleg130-140 gyerek jár
oviba, 5 csoportra elosztva.

· FEKETE PONT ·

A képviselő-testület a beszámolókat változtatás nélkül elfogadta.
Az Előterjesztések közül
ötöt emelnék ki:
2.1.) Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshely betöltése:
Mákos Istvánné ismertette,
hogy ez év végén lejár az
igazgató, Kálmán János 5
éves vezetői megbízatása.
Elmondta, hogy a jogszabályi változások miatt a képviselő-testület dönthet úgy
is, hogy nem ír ki pályázatot, hanem a jelenlegi vezetőt pályázati kiírás nélkül
alkalmazza. Javasolta, hogy
a testület ebben az esetben
se tekintsen el a pályázati
eljárás lefolytatásáról, mivel a többi szatymazi intézményvezető helye betöltésére is pályázatot írtak ki.
2.3.) Közművelődési és Családsegítő Egyesület kérelme:
A jegyzőnő elmondta, hogy
a Nemzeti Civil Alaptól az
egyesület népi falusi lakodalom megrendezéséhez
pályázaton nyert több mint
600.000Ft-ot. A rendezvény
szervezéséhez szükséges
induló
pénzeszköz
150.000Ft lenne, melyet
előlegként kér az egyesület
az önkormányzattól úgy,
hogy amikor a számlájukra
megérkezik a pályázati
pénz, azt visszaadja a hivatal számára.
2.5.) Jókai utcai önkormányzati telkek előtti vízvezetékek kiépítése:
A polgármester elmondta,
hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Jókai utcai
telkekre a csatornázás miatt

be kell vezetni a vizet, és
majd a vízzel és a csatornával együtt lesznek értékesítve. A képviselő-testület a
mellékelt árajánlat alapján
bruttó 1.144.340Ft-ot a
2013. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja majd.
2.7.) Óvoda nagyépületének padló felújítási munkái:
A testület az egyik terem
parketta-felújítása és a 2
foglalkoztatóban lévő laminált lapok lerakására
650.000Ft-ot a 2013. évi
költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.
Illetve sokat tudtak spórolni
azon, hogy a lerakás költségét minimálisra redukálták a közcélú foglalkoztatottak által.
2.10.) Pénzügyi hozzájárulás a „Darvadozás” rendezvényhez:
Kormányos László elmondta, hogy a Kiskunsági Nemzeti Parktól megkereste Albert András azzal a céllal,
hogy a tavalyi daruvonuláshoz kapcsolódó rendezvény
jól sikerült, ezért ezt az idén
ősszel ismét szeretnék megszervezni. Ehhez kéri a tavalyi szintű támogatás biztosítását. Elmondta továbbá
a polgármester, hogy javasolja a tavalyi 50.000Ft támogatást, illetve az időjárás
kiszámíthatatlansága miatt
egy sátor felállításának a
költségeit is vállalja magára
az önkormányzat.
A képviselőtestület 6 igennel és nem szavazat nélkül
fogadta el az előterjesztéseket.
RHN

FULLKONTAKT!
A képen látható módon durván megrongálták az épülő szatymazi sportpálya kerítését. Nem csupán a
dróthálót szaggatták
meg – vagy vágták ki,
mint a kapu mögött,
hogy húsz méterrel
kevesebbet
kelljen
futni az elrúgott labdákért… - hanem kitörtek egy betonoszlopot(!) is. Nem túlzás, hogy felháborító
és megdöbbentő, főleg, hogy az utóbbi
időben arról szóltak az
írások, mennyire fontos egy jól működő,

rendben levő sportlétesítmény a
fiatalok – nemcsak testnevelésében. Ezek a fiatalok – nem
vagyok detektív, de azok voltak – inkább a pályán vezették
volna le ki tudja honnan és
miből fakadó dühüket, rombolási vágyukat. Például úgy,
hogy szatymazi cselgáncsosok
vagy az épp itt edzőtáborozó
iaido-s szamuráj harcművészek vezényelnének le nekik
egy edzést. Mondjuk reggel
négytől este hatig. Közben délben futás. Kettőig. Mert észak-

koreai átnevelő táborba biztos
nem viszik őket, meg hindu
meditációra sem. Beszélhetnénk arról is, hogy biztosan van
oka, hogy egy gyerek miért
rombol, ahelyett, hogy építene
és hogyan jutott ideáig, de ez az
írás nem arról szól. Inkább
arról, hogyha meglátjátok őket
vandálkodás közben, vagy
tudjátok, kik voltak, verjetek le
nekik egy akkora pofont, hogy
legyen dolga a fogásznak, akkor észhez térnek.
G.G.

Tankönyvosztás és ebédfizetés:
2013. augusztus 28-30.
(További információ az iskolában!)
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A Hulladkudvar környékéről
Annak ellenére, hogy
augusztus 2-ig minden postaládába eljuttatta a Polgármesteri Hivatal a Környezetgazdálkodási Kft. levelét
– benne az augusztus 1. utá-

ni új nyitvatartási renddel -,
néhányan az azóta eltelt rövid idő alatt is tudtak csalódást okozni a közösségnek. A hulladékudvar
szombati kinyitására érkező

dolgozót a mellékelt kép
fogadta. A szemetet a kapu
előtt feltornyozó illető fejében bizonyára nem volt
tiszta a kép, hogy ezzel
ugyanolyan súlyú cselekményt valósított meg, mintha például bárhol út mellett
vagy az erdő szélén tette
volna ugyanezt. Hosszas
előkészítés után végre a közelmúltban eltűnt a község
képét évtizedekig elcsúfító
hulladéklerakó, és joggal
hihetné község lakóinak
döntő hányada, hogy valami szemléletváltás elkezdődött mindenki fejében. Valami, amelynek része a környezetünk tisztaságának, a
hulladék okszerű kezelésének, szelektálásának napi
életünkbe való beépítése is.

Ki kell hangsúlyozni ez
egyre jobban igaz is a
szatymazi lakosokra, családokra. Azonban néhány
embernek a hozzáállása akik úgy viselkednek, mintha őket nem kötnék szabályok -, sajnos a végbizonyítványt lerontja. Ha
Önöket is felháborítja az
ehhez fogható látvány, akkor kérjük azonnal jelezzék
a Hivatal irányába amenynyiben illegális lerakási tevékenységgel találkoznak.
Szűrjük ki együttes erővel a
köztünk élő szemetelőket!
Jelen esetben már megtettük a lépéseket és hasonló
esetet észlelve a jövőben is
feljelentéssel élünk.
PM Hivatal

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

A rendezvénynek választ
kellett adnia arra a kérdésre, tudja-e pótolni ez az újfajta megközelítés a falunapot? Érdemes-e ezen az
úton tovább menni vagy
visszatérni a régi formához?
A magam tapasztalata és a
visszajelzések alapján úgy
vélem egyértelműen meg
lett válaszolva a kérdés –
igény van az ilyen szellemű
folytatásra.
Mit értünk ezen?
Az alapoknál kezdve, falunapra és egyéb összejövetelekre szükség van, hisz’
Szatymaz lakossága egy élő
és dolgozó közösség. Az
utóbbi időkben azonban a
falunapról sokaknak a zaj, a
tömeg, a drágaság jutott
eszébe. Erre egyetlen jó választ lehet adni: csináljunk
olyan rendezvényt, ami jó,
ahova szívesen elmegy az
is, akinek eddig herótja volt
még a gondolatától is. Ehhez ki kell hagyni ami nem
tetszett, és hozzá kell tenni
valami kellemeset. Az eddigi két majális illetve családi
nap a kiinduló pont, erre lehet építkezni a falunapokon
sikeres programokkal. A
kellemes, ami pedig hozzá

lett téve a mostani eseményen, az volt, hogy a helyszíneket és eseményeket
térben és időben úgy rendezzük el, hogy beszélgetésre, ismerkedésre ösztönözze a kilátogatókat. Úgy,
hogy hallják is egymás szavát és maga a rendezvény is
adjon témát. Az előbb említett rendezvények után
most ez nagyobb részvétel
mellett valósult meg – mert
megvalósult.
A gyerekeknek mindig volt
„dolguk”, Ráczlacibácsi
főztjét is sokan kóstolták,
közel háromszáz gyerek
ebédelt és palacsintázott be,
folyamatosan osztották a
hideg gyümölcsös limonádét, Tutu sakkmesternél is
állandó teltház volt, mindenfele az árnyasban beszélgető társaságokat lehetett látni. Kissé csalódás a
hétpróbára a kevés jelentkező, pedig kemény kampány indult az utolsó napokban a húszezer forintos
fődíjjal csalogatva. Végül
négy csapat indult, főleg
lányok és fiatalok, pedig de
szívesen néztük volna meg
például, ahogy Kónyapistabácsi tolja a talicskában
mondjuk Bertaesztit, aki-

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

Barackmustra és családi nap
nek közben szép álláról
csurog le a sör, vagy a Báló
kocsma
törzsgárdáját,
ahogy harminc méterre hajítják a farönköt, de öröm
lett volna látni Erdeipistát
is, ahogy sziklaszilárdan
tart egyenesben egy péklapátot. Na de ami késik,
nem múlik… Itt meg kell
köszönnöm
Burkusné
Gyöngyikének az elméleti
versenyszámhoz készített
gyakorlatias, Szatymazra
vonatkozó kérdéseit: mindenkinek javára válna.
Ahogy leszállt az este meggyúlt a Faluház déli oldalán
megrakott nagy máglya, s
bebizonyosodott,
hogy
ilyen egyszerű és nagyszerű
dolog, mint a tűz, mennyire
vonzza még mindig az embert. Tűzijáték-rajongókat
nem megbántani szándékozván, annál olcsóbb is
volt és más, bensőséges
hangulatot teremtett egy kis
időre. Ezzel egyszerre indult el a kincskeresés a játszótéren, varázslatos látványt teremtve a nagy tűz
és a gyerekek kezén imbolygó fény. Eközben
kezdték kongás, szaxofonos zenéjüket a hollandok –
jobban illettek ide, mint a

színpadra, ahol elkezdődött
a táncmulatság. Jó választás volt a Lagzi Band, ezt én
is mondom, akinek nem a
kedvence ez a műfaj: de csak
oda kellett nézni, hogy még
egy órakor is állt a bál…
KÖSZÖNET:
Bakos Brigi, Bakos József,
Bakosné Ica, Baranyi Péter
és családja, Barna Károly,
Bérczi Tamásné Klári néni,
Barackvirág Népdalkör,
Barackmag Néptáncegyüttes, Bihari Tibor és családja, Bódis Margit, Boros
Renátó, Borsi Tutu Imre,
Csányi István és családja,
Csemeték Népzenei Együttes, Csipet-csapat Nagycsaládos Egyesület, Csúri Csaba, Csúri Gáborné, Csúri
Istvánné, Dohányné Zsuzsi,
Domján János, Első Magyar Veterán Hadi- és Gépjármű Technikai Egyesület,
Faluház dolgozói, Fekete
Pál, Frank László, Ficánkák, Gáspár Zoltánné Vera,
Gémes Antal, Goods Market Szatymaz, Gyuris Zsuzsanna, Hayat Hastánc
Egyesület, Jégvirág Fagyizó, Juhász János, Kálmán
Balázs, Kedvenc Kutyaiskola, Kiek Bosch és zenekara,
Kovács
Stella,
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Karácsonyi Gergő és családja, Kelsch Anna, Kocsó
János, Kopasz György, Kovács Terménybolt, Kőhegyi
Árpád, Kuspiné Rácz Mónika, Lippai József és családja, Marosvölgyi László,
Móra Mónika, Nacsa Zoltán, Nagy István, Nagy Istvánné, Nagy Róbert Rayspeed Kft., Nógrádi Nándi,
Önkormányzat dolgozói és
közmunkások, Paraginé
Zsuzsi, Postakocsi Csárda,
Rácz László Amatőr Királyi szakács, Sándorfalvi
Rendőrőrs, Sándorfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület,
Szabó Ödön, Szankáné
Bürgés Tünde, Szatymazért

Alapítvány,
Szatymazi
Gyermekekért Közhasznú
Egyesület, Szatymazi kerámia kör, Szatymazi Nőegylet, Szatymazi Polgárőr
Egyesület,
Szatymazi
Nyugdíjas
Egyesület,
Szatymazi Zumba csapat,
Takács Tibor, Torba István,
Tóth Istvánné, Vér Gyula
Barackok:
Barna András, id. Barna
Károly, Budai Sándor, Gyuris Mihály, Katona József,
Kertész Sándor, Kertészné
Budai Éva, Kónya Péter,
Kónya Ferenc, Lukács Tibor, Márta József, Ökrös
Sándor, Ökrös Balázs, Pan-

A Családsegítő Szolgálat
tájékoztatja a lakosságot arról, hogy a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat az EDF
DÉMÁSZ Zrt. támogatásával pályázatot hirdet az
áramszolgáltató szolgáltatási
területén élő, szociálisan hátrányos helyzetű személyek/családok részére.
A program célja a pályázók
felhalmozott áramtartozásának rendezése, továbbá a
kikapcsolt fogyasztók visz-

szacsatolása a villamosenergiafogyasztásba, valamint hogy a támogatott fogyasztókat segítse abban,
hogy elkerüljék a hátralék
(újra)képződését.
A pályázat keretében támogatott fogyasztói csoportok
1. Kikapcsolt fogyasztók (Egy
éven belül kerültek kikapcsolásra, és hátralékkal rendelkeznek.)
2. Késedelmes, de még nem
kikapcsolt fogyasztók (60
napnál nem régebbi tartozással)
3. Előre fizető (kártyás) mérőórás fogyasztók
A pályázatra való jelentkezés a Hálózat a Közösségért
program honlapján történik, illetve a Családsegítő
Szolgálat segítségével.
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cza István, Papp László,
Pintér József, Szanka Lajos, Vass Károly
Pénzbeni támogatás:
Ágoston István, Antman
László, Báló István, Becsei
Ferenc, Becsei József, Birgés László, Csúri Gábor,
Dr. Kormányos László,

Hodács Zoltán, Karácsonyi
Gergő, Márta Ferenc, Műszaki Verdabázis Kft., Netchannel Plusz Kft., Palágyi
Norbert, Palotás János, Sárközi Ernőné, Szabó Csaba,
SZEMP Air Légiszolgáltató
Kft., Vreckó Rudolf, Zacsok Csaba

Kedves Olvasóink!
2013. augusztus
21-től 24-ig
a könyvtár ZÁRVA
tart!
Megértésüket köszönjük

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT
A pályázati adatlap kitöltéséhez szükséges dokumentumok:
· Személyes adatok (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya)
· Áramszámla (ha már van
ilyen: felszólító levél, kikapcsolási értesítő, éves
leolvasás
elszámoló
számlája, utolsó kódvásárlás nyugtája, stb.)
· Jövedelem igazolásához
szükséges iratok: munka-

bér, nyugdíjszelvény, határozat ellátásról...
· A kötelezettségek igazolásához szükséges iratok: hitel, közüzemi tartozás, adótartozás-felszólító levél, kikapcsolási
értesítő, részletfizetési
megállapodás, behajtó
cég levelei.
A pályázat benyújtása:
2013.07.01-2013. október
15. között.
Radeczkiné Draskovics Márta

Mezőgazdasági Termelők Figyelem!
Megjelent a 35%-os támogatottságú kertészeti gépek,
és technológiai berendezések beszerzéséhez, 2013.
augusztus 15-től benyújtható pályázati lehetőség,
amelynek a részletes feltételeiről érdeklődjön kamarai tanácsadójánál!
Novák Pál (30-6429206)

ÓVODAI HÍREK
Szegedi Kistérségi Többcélú Társulása Óvodái
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Szegedi Kistérségi Többcélú Társulása Óvodái,
SZKTT Óvodái Szatymazi Óvoda
dajka munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:
határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidı
A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6763 Szatymaz, József Attila utca 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó
lényeges feladatok: Az óvodapedagógussal együtt végzi
feladatát. Biztosítja a pedagógiai munkához szükséges
higiénés feltételeket. Közreműködik a gyermekek egész
napi gondozásában, a környezet rendjének, tisztaságának
megteremtésében, a balesetmegelőzési teendők ellátásában. Munkáját a gyermekek óvodai napirendjéhez igazodva, önállóan szervezi és végzi.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és

a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§ Középfokú képesítés,
§ óvodai dajkai feladatok ellátása - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
§ magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§ Középfokú képesítés, érettségi,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§ Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
önéletrajz, 3 hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2013. szeptember 2. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Marótiné Balogh Zita nyújt, a +36/62/283-114 -os telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
§ Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Kistérségi Többcélú
Társulása Óvodái címére történı megküldésével (6720
Szeged, Széchenyi tér 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OVI/711/2013. , valamint a munkakör megnevezését: dajka.
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A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
§ "MI LAPUNK" című szatymazi helyi újság 2013. augusztus 15.

EGYESÜLETI HÍREK
MOZGÁSKORLÁTOZOTT EGYESÜLET közleményei

Augusztusban - a nyári szünetre tekintettel - a fogadó
órák szünetelnek.

Szeptembertől pedig a szokásos időben várom Önöket a
Faluházban: Hétfő: 900-1100
Természetesen, ha valakinek
segítségre van szüksége, hívjon bátran:
Szilasiné Julika: 30/433-6119

CSIPET CSAPAT közleménye
Csipetnyi Hírek a Csipet csapat nagycsaládos egyesületről!
tünk lelkes csapata: Kuspi
Viktor, Kuspiné Móni, Tóth
József, Tóth Melinda, Tóthné
Zsófi, Varga Vivien részt vett
az utcák versenyén Petőfi utca
színeiben és kemény munka
után ELHOZTÁK AZ ELSŐ
Az igazi nyár elérkezett és ta- HELYEZÉST! KÖSZÖNET
lán vízparton érzi jól magát az nekik érte, hisz így az egyesüember, vagy a fák hűvösében. let meghívást nyert a PostakoEgyesületünk ezért két prog- csi csárda jóvoltából! A déluram közül válogat, milyet tán folyamán kispadjainkon a
szervezzünk, részletek még fák árnyékában, játszó gyerekek társaságában megtekintkialakulóban vannak…
hettük a színpadi programoA családi napon azonban ott kat, beszélgethettek a rég nem
voltunk, és reméljük, ahogyan látott ismerősök. Vendégül látmi is, sokan mások is jól érez- tunk minden látogatót főtt kuték magukat "kuckónkban". koricával is! Az esti program
Pénteken délután lázasan ké- után jóérzéssel tekertük fel
szítettük a baracklevet, mely- szőnyegünket, melyen ismét
lyel a kedves kilátogatókat kí- sok apróság lelte örömét! Tanáltuk meg. A tényleg 100%- lálkozunk a szeptember 7-i
os gyümölcslé elkészítésében repülőnapon ahol halacskáink
köszönjük a felajánlott barac- is ismét úszni fognak, és ahokot Barna Károlynak, a cukrot vá ismét várunk mindenkit sok
a Közművelődési és Családse- szeretettel! Hogy hogyan kégítő Egyesületnek, Dohányné szült a baracklé és hogyan telt
Zsuzsi óvó néninek aki a pu- a szombati nap, megtekinthető
colásban is segítségünkre volt! honlapunkon: http://nagycsaSzombaton délelőtt egyesüle- ladosok-szatymaz.hupont.hu/

NYUGDÍJASOK közleményei

Július 6-án részt vettünk a
Gyopárosi Humorfesztiválon,
ami kellemes fürdéssel párosult. (Csak a buszközlekedéssel voltak gondok…)
A július 12-re meghirdetett
mórahalmi strandolás kellő jelentkező hiányában elmaradt.
A július 20-i Barack Mustra
és családi nap jól sikerült. Köszönet Szanka Lajoséknak a
finom lekvárnak való őszibarackért, a nyugdíjasainknak az
önzetlen segítségért
Július 20-án volt a vendége
egyesületünk a Sándorfalvi
Őszikék Nyugdíjas Egyesületének. Nagy megelégedéssel
mesélték a programokat. Sándorfalváról ellátogatott hozzánk Urbán Istvánné Jutka,
Cs.m-i elnökhelyettes, akinek
nagyon tetszet a szatymazi
műsor.

Mórahalmi fürdőzésre lehet
jelentkezni, 34 főnek kell
összejönni.
Augusztus 19-én Cs.m-i öszszejövetel, helyszín a Tiszaparti Honvédüdülő.
Menü: csülökpörkölt. Ital jutányos áron. Délelőtt 10-től hajnalig, díja 1700Ft, utazás nélkül.
Augusztus 31-szeptember 1.
között Ficánkák Ki-Mit-Tud
középdöntő.
Szeptember 25-én Idősek Világnapját ünnepeljük, kérdésünk, mi legyen a menü és
legyenek-e vendégek?
Szeptember 28-án Idősek Világnapja Szegeden, a Petőfitelepi Kultúrházban. Költsége
1700Ft, jelentkezni mihamarabb!
Október 2-án Idősek Világnapja
Október 5-én a Cs.m-i Nyugdíjas Egyesület ünnepli 30
éves fennállását. Belépő
1700Ft, helyszín Szeged,
Petőfi-telep.
Tisztelettel: Horváthné Erzsike
20/213-9532

KATOLIKUS EGYHÁZ hírei
Plébániánk hirdetései:
Szentmisék általános rendje:
Hétköznap este 6 órakor csendes szentmise, elsőpéntekenként orgonás szentmise, vasárnap reggel fél 9-kor orgonás
szentmise, este 6 órakor gitáros szentmise van templomunkban.
- Nagyboldogasszony ünnepe
(augusztus 15.) egyházi előírás szerint kötelező ünnep,
ezért vasárnapi miserend szerint délelőtt fél 9-kor és délután 6 órakor lesznek szentmisék templomunkban.
- Templomunk védőszentjének, Szent Istvánnak ünnepén
(augusztus 20.) reggel 7 órakor és délelőtt 10 órakor lesznek szentmisék. A 10 órakor
kezdődő ünnepi szentmisét
Salamon László, egyházmegyénk egyik kiváló szónoka
mutatja be. Szeretettel várunk
mindenkit falunkba látogató
hozzátartozójával együtt erre a

szép eseményre.
- A XXVI. Egyházmegyei
Családnap alkalmából október
12-én, szombaton egész napos
programra hívjuk a kedves
családokat, melyről részletesen a szeptemberi újságban olvashatnak. (A jelentkezés előzetes regisztrációval történik a
létszám meghatározása miatt.)
Továbbra is várjuk szeretettel
az önkénteseket, akik szívesen
részt vállalnak a belső munkálatokban. Bővebb tájékoztatás:
Kálmán Jánostól (Műv. Ház.,
20/2600722) ill. tőlem, Szunyogné
Csányi
Icutól
(20/9972657, icu.sz@gmail.com)
-Hivatalos órák a plébániai
irodában:
Hétfő, szerda, péntek 10-12-ig
A plébánia telefonszáma: 283170, a szegedi kórházlelkész
éjjel nappal hívható száma:
20/368-13-31
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Fakanál klub hírei
Kinizsi napok
2013. július 27-én Fábiánsebestyénen képviselte Szatymazt a Polgármesteri Hivatal
támogatásával községünk két
Amatőr Királyi Szakácsa:
Rácz László és Nacsa Zoltán.
Az Erős Emberek - Erős Ételek mezőnyében, 36 indulót
lefőzve győztek csülök- és
birkapörköltjükkel, és sertéscsülökkel töltött palacsintá-

jukkal, amely chilis szósszal
volt megöntözve. (Zsűri: Bede
Róbert és Szőke András)
Szatymazt képviselte továbbá
a fábiánsebestyéni Kinizsi Napokon Kormányos László polgármester, Feketéné Bárkányi
Ilona és Rapcsák-Horváth
Nóra.

Szatymazi Gyermekekért Közhasznú Egyesület hírei
Barack Mustra és Családi Nap
„Találékonysággal, erős akarattal, összefogással és sok
szeretettel gyakran lehet segíteni ott, ahol az anyagiak hiányzanak.”
Teleki Pál
A Szatymazi Gyermekekért
Közhasznú Egyesület köszö-

netet szeretne mondani mindazoknak, akik a Barack Mustra
és Családi Nap elnevezésű
rendezvényen segítették az
egyesület munkáját.
Csúri Gábor
elnök

SPORT
SIKERES JUDÓS
LÁNYOK
Június hónapban judosaink ismét több versenyen bizonyították felkészültségüket, elsősorban a lányok tettek ki

portban Dorn Csanád a 60 kgban a harmadik, Kovács Balázs 45 kg-ban a hetedik helyen végzett, a B korcsoportban pedig 45 kg-ban Sándor
Péter, +60 kg-ban pedig Lénárt
Benedek szerzett bronzérmet.

került sor a VI. Serdülő Európa Kupa küzdelmeire, ahol 17
ország 13-14 éves sportolói
mérték össze tudásukat. A
rendkívül erős mezőnyben Kopasz Fanni ismét nem vallott
szégyent új súlycsoportjában,
hiszen 2 nagyszerű győzelem
után csak a későbbi győztes
szerb lánytól szenvedett vereséget a döntőbe jutásért, és a
bronzmérkőzésen remek judóval egy grúz kislány legyőzésével szerezte meg a harmadik helyet.
A hónap utolsó hétvégéjén
szuper környezetben Ausztriában, Graz mellett vettek részt
sportolóink a 15. International

Creativ Tournament küzdelmeiben. Kopasz Fanni az első
félévben mutatott teljesítményére feltéve a koronát, a 22
ország sportolóit felvonultató
mezőnyben magabiztos versenyzéssel – minden mérkőzését ipponnal nyerve - cseh,
osztrák, olasz, svájci és orosz
vetélytárs legyőzésével szerezte meg az aranyérmet. Micziz
Nóra az U12 korosztály 36 kgos súlycsoportjában 5 mérkőzést vívott és végül az előkelő
ötödik helyen végzett.
Edző: Kovács Szabolcs
HAJRÁ SZATYMAZ!

Lénárt Benedek, Micziz Nóra, Sándor Péter
magukért.
A hónap első hétvégéjén két
nagy versenyre is sor került
Baján, ahol remekül teljesítettek versenyzőink. Szombaton
a diák A-B-C korcsoport
versenyzői adtak egymásnak
randevút az országos diákolimpiai döntőn. A B korcsoportos lányok 36 kg-os súlycsoportjában Micziz Nóra egészen a döntőig verekedte magát, ahol végül ezüstérmet
szerzett. A fiúknál az A korcso-

Másnap a Mogyi Kupa nemzetközi serdülő versenyen léptek tatamira sportolóink, ahol
ismét a lányok szerepeltek jobban. Kopasz Fanni súlycsoportváltás után először szerepelt új kategóriájában, ahol
rögtön meg is szerezte a győzelmet, Balogh Sára pedig az
52 kg-ban diadalmaskodott.
Micziz Zoltán a fiúk 60 kg-os
súlycsoportjában a 7. helyen
végzett.
Június 15-16-án Győrben

Kopasz Fanni a dobogó tetején
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Közérdekű információk
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ÜGYELET
FELNŐTT:

Hétköznap: 1100-1600 helyi háziorvosok közreműködésével a
30/383-0237 telefonszámon
1600-730 a 104-es telefonszámon
Szombaton, vasárnap, valamint munkaszüneti napokon:
0730-0730
elérhetőségi telefonszám/lakásra hívás: 104-es ingyenesen
hívhat telefonszámon.
Rendelő helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. szám alatti felnőtt 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/.
Fogorvosi rendelés:
Orvosok rendelése:
Dr. Bandl Erzsébet
Dr. Lengyel Dezső
(tel.: 283-101/12)
(telefon: 283-130)
Hétfő, szerda: 1400-1900,
Hétköznap: 800- 1100.
kedd (Iskolafogászat)
Szatymaz, Kossuth u. 6.
csütörtök: 830-1400,
Egészségház:
péntek: 830-1230
Szatymaz, Ady E. u. 32
Gyógyszertár:
Dr. Lengyel Andrea
(telefon: 283-101/13)
tel.: 283-110
Hétköznap: 800-1100.
Hétköznap: 730-1530
Csak rendelési időben
Általános iskola
hívható mobiltelefon:
Szatmaz, Petőfi S. u. 6.
20/214-15-45
tel:283-149
Gyermekorvos rendelése:
Állatorvosi rendelés:
Dr. Szilágyi Katalin
Dr. Martinek Vilmos
(tel. rendelési idõ alatt:
(tel.: 30/9451-386)
283-101/14)
Szatymaz, Rákóczi u. 50.
H, K, Cs, P: 800-1100,
Hétköznap: 800- 900,
Szerda:800-1000.
Állatorvosi ügyelet:
Mobil: 30/622-9428.
Az augusztusi és szeptemberi
Védőnők fogadóideje:
ügyelet a következő honlapon
érhető el:
Igazné Herkó Mária
http://www.maok.hu/allatortel: 283-101/15
vosi_ugyeletek/csongrad_megy
hétköznap 830-930
e_2
Csecsemő- és gyermek
Szatymazi Posta
tanácsadás:
Dózsa Gy. u. 19/A.
Szerdánként: 1200-1400.
62/283-150
Nyitva tartás:
Terhes tanácsadás:
Hétfő-péntek 800-1600
Csütörtökönként: 1200-1400.
Polgármesteri Hivatal
Szatymaz, Kossuth u. 30.
Várandóstanácsadás:
(tel: 583-560)
hétfő 1200-1400-ig
Ügyfélfogadás:
Hétfő, péntek:
800-1200,
Nagy Bernadett (védőnő)
szerda:
800-1600.
tel: 283-101/15
Polgármester:
Csecsemő- és gyermek
Dr. Kormányos László
tanácsadás:
tel.: 20-9571-128
Jegyző: Mákos Istvánné teleHétfő 1400- 1600-ig.
fonszám: 30/9670-850
20/242-2823
Elsőfokú építési hatóság:
Várandóstanácsadás:
Szegedi Polgármesteri Hivatal
hétfő 1200-1400-ig

Szeged, Széchenyi tér 11.
Tel.: 62/564-364
szerda:
800-1600,
péntek:
800-1200
Rendőrség:
Andódi Tamás:
20/209-5307
Kazi Tibor:
20/209-5302
Polgárőrség:
Telefonszáma:
30/6234-262
Kábel-TV hibabejelentés:
Szélmalom Kábeltévé Rt.
Tel.: 463-444/101
Falugazdász fogadóideje:
Halászné Ács Éva
tel.: 30/338-0162
Faluház, Dózsa u. 42.
Szerda: 800-1600,
péntek: 800-1300
Sertésfelvásárlás:
Kiss István 30/974-8232
Mozgáskorlátozottak
Egyesülete.
Elnök: Szilasi Tiborné,
Tel.: (62) 583-520
Faluház: Dózsa Gy. u. 42.
Hétfő: 900-1100
Tanyagondnokok:
Rózsa Zoltán
tel.: 20/260-0750
Karácsonyi Gergely
tel.: 30/5000-532
Sarapka Irén Katalin
TEL.:30/498-8643
Vidácsné Lukucza Éva
tel.: 30/229-7123
Csányi Imre
tel.: 20/404-2024
Bérczi Tamás
tel.: 20/539-4370
Kapcsolat Integrált Szociális
Alapszolgáltatási Központ
Tel.: 283-169
Makra Sándorné
Tel.:30- 3034-487
Családsegítő Szolgálat
Tel.: 62/283-169
Radeczkiné Draskovics Márta
Ügyfélfogadási idő
Kedd:
1235-1700
Ügyeleti idő kedd: 1600-1800
Gyermekjóléti Szolgáltatás
Tel. 62/283-169
Ügyfélfogadási idő

Csütörtök:
1200-1600
Bencsik Márta
Vízmű hibabejelentés
Csúri Gábor:
Tel.: 20/533-4965
Temetéssel kapcsolatos
teljes körű ügyintézés:
Patak János
Tel.: 30/278-0017
Teleház
Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig:
800-1900
Szombat: 1000-1530
Vasárnap: zárva
Cím: Dózsa György u. 42.
Tel: 583-520
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 István (1957.)
Balog József Györgyné (1931.)
Lőcsei Antal (1945.)
Ormándi Sándor (1925.)
Rattai Magdolna (1962.)
Rovó Józsefné Mészáros
Mária(1949.)

Hulladékudvar
nyitva tartása:
Kedd: 800-1620
(ebédszünet: 1200-1220)
Csütörtök: 800-1620
(ebédszünet: 1200-1220)
Szombat: 1300-1700

Felelős kiadó: Dankó Pista Művelődés Ház és Könyvtár. Főszerkesztő: Rapcsák-Horváth Nóra. Szerkesztőbizottság tagjai: Barna Károlyné,
Kasza Ágnes, Pálmai József. A szerkesztőség címe: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár (Szatymaz, Dózsa György utca 42.)
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a Mi Lapunk

2013/8.

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!

Fekete Martin 2013.06.20.
Molnár Alexandra és Fekete László

Készülődés

Motoros bemutató

A Családi nap és Barackmustra rendezvény képeiből…
(Készítette: Bakos Brigi / Fotográfia 1-es csoport)

Nyugdíjas Egyesület: lekvár főzés

Barackvirág Népdalkör

Habparty

Zumba

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.

