
a Mi Lapunk
SZATYMAZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA        2011. december XIV. évf. 12. szám

Adventi pillanatok a Kultúrparkból



a Mi Lapunk2 2011/12.

Kedves Polgármester Úr!
Újra utolértek bennünket az
ünnepek. Az áldott Advent
eljövetele egyszersmind en-
nek az évnek a számadá-
sára, és a belátható jövő
felvázolására is kér ben-
nünket.   Talán nem leszünk
ünneprontóak, ha most arra
kérlek, beszéljünk egy pár
szóban az elmúlt időszak-
ról, és ha lehet, tekintsünk
ki egy kicsit a jövőbe is.
Hogy látod az önkormány-
zatok jövőjét? Hogyan fog
ránk, szatymaziakra hatni a
kialakításra kerülő járási
rendszer?
Egy dolgot helyre kell rakni
az elején, különválasztva
önkormányzat és polgár-
mesteri hivatal fogalmát. A
parlament még a tavalyi
helyhatósági választások e-
lőtt – engedve a szélesebb
választórétegek politikától
megcsömörlő és ezt a helyi
hatalom gyakorlására is ki-
vetítő, régóta tapintható i-
gényének – lecsökkentette
a helyi képviselőtestületek
létszámát. Ez egy viszony-
lag populista döntés volt,
hiszen sem helyi, sem or-
szágos szinten nem hozott
jelentős költség megtaka-
rítást, de jó volt a vissz-
hangja. Sokan úgy gondol-
ják, hogy ennek a folyamat-
nak a következő lépése a
polgármesteri hivatalok
számának lecsökkentése és
ezzel párhuzamosan a járási
hivatalok felállítása. Ezzel
szemben az a helyzet, hogy
legyen szó akár egy pár
száz fős faluról, vagy akár
Budapestről, minden tele-
pülésnek alkotmányos joga
van ahhoz, hogy belső ü-
gyeikről helyben, választott
képviselőik útján születhes-
senek meg a döntéseik. Te-
hát az önkormányzati rend-
szert semmiféle további
változás nem érinti. Lehet,
hogy több társadalmi meg-
bízatású polgármester és
képviselőtestület lesz a jö-
vőben – ez még benne van
a pakliban - de a mozgástér
ezen túl már teljesen be-
szűkül: további korlátozás
már demokratikus deficit-
nek minősülne és az uniós
alapelvekkel is alapvetően
ellenkezne. Más probléma
a helyi hivatalok kérdése. A
közigazgatási reform része-
ként ez már jelentősebb
megtakarítással kecsegtet.
Bár a törvénymódosítás sok

pontja már jövőre életbe
lépne, még mindig kevés a
biztos információ. Valószí-
nűleg ez a kétharmados tör-
vény sem fog eredeti for-
májában életbe lépni, a sok
módosító, felpuhító javaslat
miatt. Az viszont látszik,
hogy Szatymazon megma-
rad a hivatal és csak egyes
ügyfajták kerülnek át a já-
rási hivatalhoz. Ilyen terü-
let lesz például az építés-
ügy. 
Ez azt jelenti, hogy a mi
hivatalunkban a változás-
sal érintett ügytípusokat
nem is lehet majd intézni?
Erre teljes bizonyossággal
most nem lehet válaszolni.
Az előzetesen kikerülő a-
nyagokból az derül ki, hogy
a járási szinten ellátandó ü-
gyek esetében továbbra is
lehetőség van arra, hogy az
ügyfél helyben adja be a
kérelmét, amit mi továbbí-
tunk majd a járás irányába.
Ezen ügyeknél a változás
lényege tehát, hogy az ér-
demi döntés nem helyben
fog megszületni. Szatymaz
könnyebben fog reagálni
erre a változásra, mint sok
más település, amelyek a
leendő járási központjuktól
jelentősen messzebb van-
nak. Szegeden járva, más ü-
gyeket intézve a járási hiva-
tal is könnyebben útba ejt-
hető, ezzel időt nyerve az
ügyintézésben.
A hivatal nálunk nem fog
karcsúsodni ezek szerint?
Nagyon nehezet kérdeztél.
Szeretném azt mondani,
hogy mindenkit tudunk to-
vább foglalkoztatni, de ezt
jelen pillanatban nem lehet
biztosan kijelenteni. Eddig
nem határozta meg az Ötv.
hogy a hivatali ügyeket
hány fővel kell megoldani
egy önkormányzatnak. Ez-
után sem fogja valószínűleg
kimondani a létszámkorlá-
tot. Mivel azonban csök-
kennek az ellátandó ügytí-
pusok és ezáltal az ügyszá-
mok is, ezért alaposan alá
kell támasztani magunknak
a változatlan állományi lét-
számot. Mindezt úgy, hogy
az önkormányzat forrásai
tovább apadnak.

Mi várható a többi ellátási
területen?
Az egészségügyi alapellá-
tást nem kívánja az állam
elvenni, mint ahogy az óvo-
da és a szociális alapellátás

is marad továbbra a több-
célú kistérségnél. Az új böl-
csődét szintén több kistér-
ségi településsel közösen
kívánjuk üzemeltetni. Az
iskola sorsa jelenleg még
kérdéses. Annyi bizonyos,
hogy az állam át kívánja
venni az alapfokú oktatást
településnagyságtól függet-
lenül. Néhány napon belül
megszülethet az új oktatási
törvény és ki fog derülni,
hogy igaznak bizonyul-e az
a korábban kiszivárgott hír,
hogy bizonyos település-
nagyság fölött használatba
visszakérhetik a jelenlegi
fenntartók. Amennyiben ez
így lesz, akkor maradhat a
jelenlegi működési forma.
Kulcskérdés a tulajdon kér-
dése is. Nem egyértelmű e
tekintetben a kormányzati
szándék, mint ahogy az
sem, kinek kell a folyama-
tosan jelentkező felújítások
költségeit állni. Az önkor-
mányzati érdekszövetségek
azért is lobbiznak, hogy az
esetleges tulajdonosváltás
esetén az állam térítse meg
a jelenlegi fenntartóknak az
elmúlt időszakban végre-
hajtott felújítások pályázati
önrészét.

Mutatkozik az iskola fenn-
tartására az általad vázol-
takon kívül egyéb lehetőség
is a jövőben?
Amennyiben visszakérhető
lenne az államtól a fenn-
tartás, akkor elméletileg azt
akár Szatymaz önállóan is
megtehetné. Hangsúlyo-
zom, csak elméletileg. Mi-
vel a kistérségi plusz nor-
matívát nem érintik a vál-
tozások, ezért csökkenő be-
vételeink mellett az önálló
működtetés kivitelezhetet-
len. Egyelőre szintén csak
lehetőség az Egyházme-
gyének történő átadás. Fo-
lyamatosan látjuk az egyre
nehezebb helyzetbe kerülő
megyei kistelepüléseknél
az ebben az irányba történő
nyitást, de a testület előtt
nálunk ez még nem volt
napirenden 

Amit elmondtál, abból arra
lehet következtetni, hogy ha
csökkennek a helyben ellá-
tandó feladatok, akkor ösz-
szességében több forrás jut-
hat fejlesztésre, annak elle-
nére, hogy nem növekszik
az állami támogatás mérté-
ke. Jól gondolom?
Ki kell ábrándítsalak. Ma-

gyarország jövő évi költ-
ségvetésében egy forinttal
sem jut több támogatás az
oktatásra. Magyarul, ha az
állam a jelenlegihez hason-
ló színvonalon akarja ellát-
ni ezen közfeladatot, akkor
szüksége lesz a jelenlegi
oktatási normatíván kívül a
fenntartó egyéb bevételei-
nek is egy részére, hiszen
az üzemeltetés csak a nor-
matívából már hosszú ideje
képtelenség. Nézzük ezt
meg Szatymaz esetében
konkrét számok mentén.
Jelenleg 184 millió forintba
kerül az alapfokú oktatás.
Ebből 115 millió forint a
több soron járó állami nor-
matíva, a többit saját erőből
tesszük hozzá. Ez a saját e-
rő elsősorban az adóbevéte-
leinkből származik. A hírek
szerint többféle helyi adó-
nemet, vagy annak helyben
maradó részét elvonna jö-
vőben az állam a szakfela-
dat ellátására, minimum a
fent kalkulált mértékben.
Azt a variációt nem is tag-
lalom, hogy mit jelentene
számunkra, ha a tulajdon
marad, a működtetés állami
feladat lesz, de a felújítási
költségek minket terhel-
nének. 

Nehéz lehet költségvetést
összeállítani ilyen sok bi-
zonytalanság közepette. Le-
het egyáltalán így tervezni?
A következő évre koncep-
ciót összeállítani egy képvi-
selő-testület számára, nem
választás kérdése. Mi is
megtettük ezt november vé-
géig, de nagyon jól tudtuk,
hogy abban szinte alig van
biztos sarokpontnak tekint-
hető költségvetési szám.
Mivel a bevételeink bi-
zonytalanok, ezért jobb hí-
ján a kiadásainkat is az el-
múlt évi szinten terveztük.
2012-től adókat fognak el-
vonni tőlünk, más esetek-
ben adókivetési joggal „a-
jándékoz” meg az állam, e-
gész szakterületek költség-
vetési alszámai mozoghat-
nak a sarkalatos törvény-
módosítások végső tartal-
mának megfelelően. Sok-
szor volt már némi bizony-
talanság év végén a terve-
zésnél, most szinte csak az
van. Ne is kérdezze senki
most, hogy mi lesz például
a civil szervezetek támoga-
tásával, ahol már évek óta
így is csak szinten tartást
tudtunk vállalni. A képvise-

Évzáró beszélgetés a jelenről, és az előttünk álló jövőről 
polgármesterünkkel, Kormányos Lászlóval.
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lőtársaimmal csak abban
vagyunk biztosak, hogy
csak végső esetben va-
gyunk hajlandóak a lakos-
ság terheit növelni új adó-
nemek bevezetésével. Mint
ahogy a hatáskörünkbe tar-
tozó közszolgáltatási díja-
kat sem kívánjuk, csak na-
gyon indokolt esetben inf-
lációt meghaladó mérték-
ben növelni. December vé-
géig el fog dőlni a jogsza-
bályi háttér és januárban
gőzerővel indulhat a reális
költségvetés számainak ki-
alakítása.

Arra kérnélek, néhány szó-
ban foglald össze a beru-
házások jelenlegi állását és
a folyamatban lévő pályá-
zatokat.
A bölcsőde épülete kész, je-
lenleg az eszközbeszerzés
és a működési engedé-
lyeztetés van folyamatban.
A kistérség várhatóan janu-
árban írja ki az álláshe-
lyekre a pályázatot és a
gyerekek beiratkozása is
megtörténhet abban a hó-
napban. Februárral így in-
dulhat a működés, ameny-
nyiben minden ezen ütem
szerint halad. 
A művelődési ház felújítása
majd egy évnyi csúszás u-
tán látványos szakaszába
ért. A késlekedés oka az
volt, hogy teljesen új köz-
beszerzést kellett kiírnunk
az előző vállalkozó által
félbehagyott munkára.
Nagy szerencsénk van az
enyhe téllel, ezért jelenleg
is haladhatnak a külső mun-
kák. Átadás tavasszal vár-
ható. 
A mintegy 100 kerékpár be-
fogadására alkalmas fedett
tároló építése befejeződött
a tornacsarnok mellett, te-
reprendezési munkák van-
nak csak hátra. 
Közbeszerzésre vár a Ne-
szűrjhegyi iskola felújítása,
így leghamarabb csak jövő
tavasszal indulhatnak meg
a munkák.  
Tanyaberuházási pályázat
keretében szeptemberben
nyújtottunk be egy anyagot,
melyben útjavításra hasz-
nálható munkagépre pá-
lyáztunk 25 millió forint ér-
tékben. Bírálat még ebben
az évben várható. 
A hulladéklerakó rekultivá-
ciója évtizedes vajúdás után
mostanában fog befejeződ-
ni. A hulladék egy része
helyben kerül deponálásra,
más részét elszállítják.

Jövőbeli elképzelések?
Jövő év elején kívánjuk be-
adni magyar és román kon-
zorciumi partnerekkel azt a
HU-RO pályázatot, mely-
ben a cél Szatymaz részéről
egy kerékpárút megépítése
lenne a Postakocsi Csárda
és a temetődomb között. A
beruházás környezetvédel-
mi prioritások mentén segí-
tené a Fehér-tó partján lévő
madárles kerékpárral törté-
nő megközelítését. Az épí-
tési terveket viszont a 
templom sarkától kezdődő-
en rendeltük meg a terve-
zőtől. A bekötőút melletti, a
körforgalomig tartó sza-
kaszra más pályázati kiírás
keretében keressük a meg-
valósítás lehetőségét. 
A Drogcentrum kialakításá-
ra decemberben fogja be-
nyújtani a Kistérség az
SZTE konzorciumi vezeté-
sével 210 millió forint össz-
költségvetésű pályázatát. A
fenntartással kapcsolatos
némi jogszabályi bizonyta-
lanság folytán most az a
legvalószínűbb, hogy az e-
redeti elképzelések két ü-
temben valósulnak meg. Az
említett költségvetés csak
az első ütemet takarja.
Január végéig tervezzük be-
nyújtani azt a pályázatot,
melynek keretében a Jókai
utca szilárd burkolattal való
ellátását szeretnénk megva-
lósítani. Ezt már egyszer
megpróbáltuk két éve, de
akkor nem jött össze. A je-
lenlegi kiírás szerint is csak
gyűjtő utak férnek bele a
pályázatba, de most az új
építés mellett felújítás is
szerepelhet a műszaki tarta-
lomban. Így a Hámán Kató
utca középső szakaszán is
tervezzük a szélesítést és
szakaszos helyreállítást.
Természetesen már most o-
lyan időbeli ütemezéssel
kalkulálunk, hogy nyertes-
ség esetén is csak a szenny-
víz-beruházás után kerüljön
sor a munkák elvégzésére.

Nem válik okafogyottá ez az
útépítés, ha a szennyvíz u-
tán úgyis kap szilárd burko-
latot minden földes utca?
Sajnos nem. Már az első
forduló után, a második for-
duló előkészítése során
egyértelműen kiderült,
hogy aszfaltozás csak hely-
reállítás kapcsán fér bele a
pályázatba. Én örülnék a
legjobban, ha ez nem így
lenne, de tudomásul kellett
vennünk, hogy a burkolat-
lan utcák problémáját más
forrásból kell megolda-

nunk. Ezt propagáltuk is
annak idején, valószínűleg
nem hallottál róla. A csator-
názási munkák végéig, a
fenti gyűjtőutas pályázat ki-
vételével  nem is tervezünk
egyéb szilárd burkolat épí-
tését belterületen. Ez igaz a
járdaépítésekre és felújítá-
sokra is. A következő cik-
lustól viszont az egyik leg-
fontosabb feladatnak fog-
juk ezt tekinteni.

Ha már szóba került a szenny-
víz, pár mondatot erről is sze-
retnénk hallani…
Lassabban halad az előké-
szítés, mint ahogy azt az év
elején gondoltuk, de meg
van ennek is az oka. Ezzel
kapcsolatosan az elmúlt
lapszámban meg is jelentet-
tünk egy tájékoztató anya-
got. Ahhoz képest csak any-
nyi új információ van, hogy
sokadik változat után végre
a Közreműködő Szervezet
Budapesten jóváhagyta a
kivitelezési tender közbe-
szerzési kiírását. A napok-
ban megjelenhet a Köz-
lönyben és a nyertes kihir-
detésével el fog hárulni a
kivitelezés megkezdése e-
lőtti legfontosabb akadály.
Várhatóan jövő nyár elején
megjelenhetnek itt a mun-
kagépek és kezdetét veszik
a két évig tartó munkálatok.
Hazudnék, ha azt monda-
nám nem várom a végét,
pedig még el sem kezdő-
dött. Óriási felfordulással
fog járni és sok türelmet
fog igényelni mindannyi-
unktól, de túl leszünk ezen
is .

Több szatymazitól hallot-
tam már, hogy szépen fej-
lődik a falu, de a buszmeg-
állóink állapota valahogy
nem akar javulást mutatni.
Tudsz-e esetleg ez ügyben
valami biztatót mondani?
Teljesen igazad van, mikor
ezt szóba hozod. Az elmúlt
években tényleg több
szomszédos településen lát-
ható jelentős előrelépés e-
zen a területen. Nem kell
messzire mennünk, ezt ta-
pasztalhatjuk Zsombó kül-
területén is. Az e témában
kiírt pályázat során nekik
szerencséjük volt, nekünk
sajnos eddig nem, de ettől
függetlenül mi is elkötele-
zettek vagyunk az ügyben.
Nem csak azért, mert lát-
ványos beruházásról van
szó, hanem mert ténylege-
sen is a lakosság nagyon
széles körét érinti. Elköte-
lezettségünk az is mutatja,
hogy évekkel ezelőtt a tel-

jes kül- és belterületen el-
készíttettük a megállók ter-
veit. Mivel közösségi köz-
lekedésről van szó, ezért
csak minimum öt település
által alkotott konzorcium-
nak van esélye a pályáza-
ton. November óta körvo-
nalazódik egy Homokháti
együttműködés egy na-
gyobb lélegzetű pályázatra,
melyben Szatymaz 40 mil-
lió forint költségvetéssel
szerepelhet. A jövő év ele-
jén benyújtandó pályázat
során a belterületen tud-
nánk megoldani a buszöb-
lök, várószigetek, buszvá-
rók hiányának problémáját.
Most nagyon bízunk a
sikerben.

A SZILÁNK várhatóan mi-
kor költözik?
Akik voltak a novemberi
fórumon, azok erről első
kézből értesülhettek. Töb-
bet én sem tudok, mint ami
ott elhangzott. A csarnok
készen van, az áttelepülés
folyamatos, tavasszal vár-
ható a teljes volumenben
Szatymazon történő terme-
lés megindítása. A munka-
erő felvétellel foglalkozó
vezetők tájékoztatása  sze-
rint jelenleg 300 fő dolgo-
zik a cégcsoportnál és a ter-
melés felfutásával 2012-től
tervezik a létszámbővítést,
és abban kiemelten számol-
nak a szatymaziakra. Vár-
ják az érdeklődők önéletraj-
zát, melyet egy adatbázis-
ban gyűjtenek össze. A ki-
töltött lapok eljuttatásban
mi is tudunk segíteni. Töb-
ben azt gondolják, hogy
önkormányzatunknak ha-
talmában áll megszabni a
vállalkozás irányába, hogy
kizárólag helyi dolgozókkal
töltsék fel a létszámhiá-
nyukat. Ez sajnos illúzió, az
viszont igaz, hogy a cégnek
jólfelfogott érdeke több ha-
sonló képességű jelentkező
esetében a helyi lakost vá-
lasztani. Legyünk reálisak:
Szatymazon rengeteget se-
gíthet a SZILÁNK, akár
munkanélküliség tekinteté-
ben is, de azt nem ők fogják
egy csapásra felszámolni.

Polgármester Úr! Legyen
ez a végszó! Engedd meg
hogy mind az olvasóink,
mind a magam nevében kí-
vánjak Neked, és családod-
nak áldott békés kará-
csonyt, és boldog új évet, a
munkádhoz pedig erőt, és
egészséget!

B.T.
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Helytörténet

Önkormányzati közlemények

BÚCSÚ ICA NÉNITŐL
Egy hideg, borús, szomorú
novemberi napnak a déle-
lőttjén, fájó szívvel búcsúz-
tunk el tőle a sándorfalvi
Felső – temető ravatalo-
zójánál és kísértük el rövid
utolsó útjára, a szatymazi
határtól csak néhány tíz
méternyire lévő  temető-
ben, az egyik hatalmas ma-
dárcseresznyefa lelógó ága-
inak védelmében meghúzó-
dó végleges nyughelyéhez
Ilonkát, a szatymazi szülők
által sokra becsült nevelőt,
a tanulók szeretett tanárnő-
jét.

- Szabó Antalné, született
Magony Ilona, Sándorfal-
ván látta meg a napvilágot
egy tikkasztóan meleg júli-
usi napon, 1935-ben. Az is-

koláit a szülőfalujában
kezdte el és ott járta ki, az
akkor induló 8 osztályos ál-
talánost. A jó tanulmányi e-
redményét és nagy szor-
galmát látva, Szegedre írat-
ták be a Tömörkény gimná-
ziumba. Alig múlt 14 éves
és már minden tanítási nap-
nak a hajnalán, ott kariká-
zott a sándorfalvi tovább-
tanuló diákok csapatában,
hogy elérje a Szatymazról -
Szegednek tartó "háromne-
gyed-hetes" személyvona-
tot. Délután a "félhármas"
járat hozta Szegedről a fá-
radt tanulókat, közöttük
Magony Ilonkát, akik azu-
tán a vonatról leszállva
mindjárt két részre is sza-
kadtak. A szatymaziak szé-
toszlottak, a sándorfalviak
az állomással szemben lévő
és később az Ady Endre út
közepébe eső Jászberényi
Antalné házának fészeréhez
siettek, hogy az ott őrzött
kerékpárjukon az aznapi út-
juk hátralévő szakaszát is
letudják.
A "bejárás" hat éve után,
1955-ben, amikor már a
főiskola matematika-kémia

szakát is elvégezte, a gya-
korló évre kinevezték a Ti-
hany mellett lévő, valami-
vel több mint félezer lakosú
Pécsely község részben
osztott iskolájához. Innen
kerül át 4 évi szolgálat után
1959-ben Csengelére, majd
egy évre Balástyára és vé-
gül 1964-től Szatymazra.
Közben férjhez ment Szabó
Antalhoz és egy fiuk szü-
letett. A szokatlanul szor-
galmas tanárnő munkájá-
nak eredménye, nem csak a
magánéletében /házat épí-
tett Szatymazon/, hanem a
nevelő munkájában is ha-
marosan jelentkezett. Szü-
letett pedagógus volt. Igen
jó érzékkel nem csak taní-
totta a gyerekeket, hanem
"meg is tanította" őket. Az
iskolát és benne a matema-
tikát megszeretette velük.
Hamar felismerte, hogy az
általános iskolában "fej-
lesztő" oktatás folyik és a
tanulók egyénileg meglévő,
több-kevesebb ismeretét,
tudását figyelembe véve,
arra támaszkodva kell azo-
kat bővíteni. Ez az egyénre
és nem az osztályra szabott

tanítása hozta el az eredmé-
nyességét és alapozta meg a
szülők és a tanulók közötti
hírnevét is. Szabó Antalné
sokszor magát sem kímél-
ve, betegen is, változatlan
szorgalommal látta el vál-
lalt feladatát. Az iskolában
végzett kiváló munkájáért
számos kitüntetésben és dí-
cséretben részesült. Az is-
kolai és a hasonló követ-
kezeteséggel és szorgalom-
mal végzett iskolán kívüli
munkájának elismeréseként
végül Szatymaz "díszpol-
gárává" is egyhangúlag
megválasztották.
Most, amikor Ilonkára em-
lékezünk, aki már ott pihen
csendesen szülei mellett a
sándorfalvi Felső-temető-
ben, elmondhatjuk, hogy a-
lacsony növése ellenére,
nagy ember és nagy pe-
dagógus volt. Tevékeny é-
letének példamutató mun-
kája, mély nyomot hagyott
a szatymaziakban. Hiány-
zik, de mégis olykor-olykor
úgy érezzük, hogy még itt
van közöttünk, amikor Rá
emlékezünk.

P.J.

A Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2012. évi fordulójára összesen 10 fő nyújtotta be pályáza-
tát. Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászo-
rultság alapján, a pályázó tanulmányai eredményétől
függetlenül történt.
A beérkezett pályázatok formailag megfeleltek a pályázati
kiírásnak. A Humán Bizottság 10 pályázót részesített
támogatásban az alábbiak szerint:

A 10 fő „A” típusú pályázató (jelenleg felsőoktatásban
tanuló) két tanulmányi félévben kap támogatást, vagyis 10
hónapig havi 3000 Ft önkormányzati támogatást kap. 
Az önkormányzat által megállapított 3000 Ft-os havi tá-
mogatás kiegészül intézményi, és a megyei önkormányzat
támogatásával.
Minden ösztöndíjasnak tanulmányaikhoz sok sikert
kívánunk!

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2012. évi fordulója keretében nyújtott támogatások összesített adatai

Felhívás ároktisztításra
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy bár az idei ősz kimondottan aszályosnak mondható, ne feledkezzenek meg
az ingatlanok előtt található csapadékelvezető árkok tisztántartásáról.
Községünkben jelenleg több mint 12 kilométer jó minőségűnek mondható árok lett kiépítve. Az árkok tisztántartása
elsősorban az ingatlan tulajdonosának a feladata, ezért kérünk mindenkit, ha látja, hogy a háza előtt lévő árok, vagy az
átfolyó a levágott fűtől, falevelektől eltömődik, ne várjon külső segítségre, tisztítsa ki azt. Belvíz, nagy esőzés esetén az
önkormányzat által adható segítség kevésnek bizonyulhat. Előzzük meg a „bajt”, gondolkozzunk előre!

KULTÚRPARKI ADVENT
PROGRAMOK:
December 11.
17

00
Gyertyagyújtás a
Szatymazi Nőegylettel

1710 Slama Zsófia és tanít-
ványai zongoráznak

1730 A Madzag Bábegyüt-
tes Ábelesz, kóbelesz
c. vásári bábelőadása

December 18.
1600 Gyertyagyújtás 

dr. Kisházi–Kovács
László plébános rész-
vételével

1615 Berta Eszter népdalo-
kat énekel

1630 Péter and Pán gitárduó
ünnepi előadása

1800 Tűzzsonglőrök mági-
kus tűzjátéka

Köszönetet mond a Szaty-
mazi Nőegylet az alább fel-
sorolt támogatóknak az ed-

digi adományokért, vala-
mint azoknak is külön kö-
szönet, akik névtelenül já-
rultak hozzá a rendezvény
sikeréhez.
Szabó Ödön, Szatymazi
Sportegyesület, Vas- Mű-
szaki és Mezőgazdasági
Bolt, Kónya család, Szaty-
mazi Gazdakör, Dékány
Mihályné Editke, Csúri Gá-
bor, Márta Ferenc, Pölös
László és családja, Hodács

Zoltán, Bihariné Gyuris
Ágnes, Zserbó cukrászda,
Szűcs Stella és Nagy Sán-
dorné, Mészárosné Gabi,
Uno Glass Kft., Dr. Kor-
mányos László polgármes-
ter, Mi Óvodánk Alapít-
vány, Földi Zoltán és Földi
Zsuzsa, Kabai család, Ra-
konczainé Etelka, Zacsok
János, Szilánk Zrt., Dr. Be-
reczki Ágnes, Ilona és Tár-
sa Bt., Fekete Pál.
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SZILÁNK   HÍREK
November havi számunk-
ban tettük közzé, a Szilánk
Rt. szatymazi telephelyé-
vel, munkalehetőségeivel
kapcsolatos tájékoztatóról
szóló hirdetményt. Decem-
beri számunkban pedig már
arról számolhatok be, hogy
a megtartott tájékoztatón a
vártnál nagyobb létszám-
ban vettek részt a szaty-
maziak.

Az iskolai új étkezde szűk-
nek bizonyult, egy kis túl-
zással azt is mondhatnám,
hogy egy gombostűt sem
lehetett volna leejteni a te-
remben. Kormányos László
polgármester rövid beve-
zetője után, a Szilánk Rt.
részéről jelen levő Ma-
tuszka Tamástól hallhat-
tunk egy rövid tájékoztatást
a cég múltjáról, jelenéről,
és röviden betekintést nyer-

hettünk a távolabbi célok-
ról is. 
Matuszka Tamás aki a cég
pr. vezetője, a száraz ténye-
ken túl hangsúlyozta, hogy
a vállalat minél több szállal
igyekszik majd a közsé-
günkhöz kötődni, és termé-
szetes módon részt kíván-
nak venni Szatymaz min-
dennapi életében.
Utána Piti Ferenc tartotta
meg szintén rövid beszá-

molóját a munkaügyi kér-
désekről, ismertette a cég
strukturáját, munkaerő igé-
nyeit, későbbi lehetősége-
ket.
A hallgatóság igen gyorsan
és aktívan bekapcsolódott
kérdéseivel az így interak-
tívvá váló tájékoztatóba.
Lehetőség nyílott arra is,
hogy akinél volt jelentke-
zési lap leadhassa.

Fotó a hátsó oldalon

SZILÁNK   HÍREK

Óvodai hírek

MESEVÁR CSALÁDI NAPKÖZI

November 10-én rendeztük
meg második alkalommal a
„Ludas Csütör-Tök” na-
punkat az óvodában. Nagy
örömünkre sok lelkes szülő
és családtag jött el a ren-

dezvényre. Egész nap kéz-
műveskedtek a gyerekek és
a szülők az óvónénik segít-

ségével. Só-liszt gyurmából
ludakat formáztak, ludas
tökös varázsképeket készí-
tettek, őszi termésekből és
zöldségekből fantáziadús
alkotásokat hoztak létre.

Nagy - nagy
örömmel és
izgalommal dol-
gozott minden-
ki.
Eközben az ér-
deklődő szülők
megnézhették,
bejárhatták az
óvoda új épüle-
tét, amire mi is
büszkék va-
gyunk. Az eköz-
ben elkészült al-
kotásokból kiál-

lítást rendeztünk ahol meg-
csodálhattuk a kész remek-
műveket. A szegedi Rocky-

tánccsport bemutatója szí-
nesítette a délutánunkat,
majd az óvónénik előadták
a Lúdas Matyi cimű mesét.
Nagy tetszést aratott az
előadás a nézők körében.
Ezt onnan is tapasztalhat-
tuk, hogy másnap a gyer-
mekek is eljátszották majd-
nem minden csoportban.
Ahogy kezdett besötétedni
elkezdődött „ a zseblámpás

kincsvadászat”.
Papírból kivágott
ludakat kellett az
udvaron megke-
resni majd a végén
minden óvodás
kisgyermek kapott
egy marcipán tök-
figurát. Itt szeret-
nénk megköszönni
a szülők aktív
részvételét és tá-

mogatását hogy ilyen si-
keres lett ez a délután.
December 16-án a Mackó-
csoportban karácsonyi kéz-
műves délután lesz, itt a
szülők és a gyermekek újra
együtt alkothatnak.
December 20-án közös
gyertyagyújtás lesz az óvo-
da udvarán a feldíszitett
karácsonyfánál.

Mindenkinek boldog
karácsonyt!
Remélem ez a kívánságom
mindenkinek egyformán el-
hozza a boldog, békés ünne-
peket és mindenki fenyőfája a-
lá az egész évben áhított aján-
dékot. Sajnos sokszor nem e-
lég várni a csodát, van amikor
cselekedni kel. Remélem 
mindannyiunk karácsonyfája
alatt a bőség foglal helyet, de
vannak akiknek még fenyőfára
sem telik. A szatymazi gyere-
kek fenyőfája alá az önök se-
gítségével évről évre biztosan
tudunk ajándékot vinni. Ebben
az évben is karácsonykor sze-
retnénk minden gyermek arcá-
ra vidámságot varázsolni, ezért
kérném Önöket, fogjunk össze
és segítsünk a szatymazi rá-
szoruló gyermekeken. A segít-
ség nem az összeg nagyságától
vagy a tárgyak értékétől, ha-
nem a melléjük csomagolt sze-
retettől igazán értékes. Segítő
szándékukat, kétféle módon
tudják kifejezni: 

Pénzadománnyal 2011 de-
cember 16. napjáig, melyet a
Szatymazi Gyermekekért Köz-
hasznú Egyesület (6763 Szaty-
maz, Rózsa u. 35. Adószám:
18479548-1-06 Bírósági nyil-
vántartási szám: 2491.,
P k . 6 0 . 0 3 1 / 2 0 0 8 / 4 . )
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Számlájára fizethetnek be:
B a n k s z á m l a s z á m :
1 0 9 1 8 0 0 1 - 0 0 0 0 0 0 6 0 -
23510007
Kapcsolattartó: Csúri Gábor
elnök (tel: 06-20/533-4965 )
Kérjük, írják rá a befizetésük-
re az adományozó nevét, vagy
cégnevét, adóazonosítójukat v.
adószámukat.
A befizetett összeget semmi-
lyen egyéb költség nem terhe-
li, azt teljes egészében a gyer-
mekek ajándékozására fordít-
juk!
Egy „cipősdoboznyi” aján-
dékkal 
Szeretettel fogadunk bármi-
lyen új vagy újszerű aján-

dékot (könyvet, játékot, író-
szert, édességet) A doboz cso-
magolásakor jelöljék meg,
hogy mennyi idős kislánynak,
vagy kisfiúnak szánják az a-
jándékot. Kérjük Önöket, hogy
romlandó vagy lejárt szavatos-
ságú élelmiszert ne csomagol-
janak.
A cipős dobozokat 2011. de-
cember 19. napjáig adhatják
le a helyi önkormányzatnál
vagy bármelyik helyi önkor-
mányzati intézménynél: Csa-
ládsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat (Szatymaz, Kossuth
u. 1.) művelődési ház (Szaty-
maz, Dózsa u. 42.) Védőnői

Szolgálat (Ady u. 32.) vagy a
Szatymazi Gyermekekért Köz-
hasznú Egyesület székhelyén
(Szatymaz, Rózsa u. 35.)
A karácsonyi adományok,a
Mesevár Családi Napközi, a
védőnői szolgálat, a Családse-
gítő és gyermekjóléti Szolgálat
valamint a Szatymazi Gyer-
mekekért Közhasznú Egyesü-
let munkatársainak segítségé-
vel kerülnek kiosztásra.
Az Ön segítsége, most egy
gyermek boldogsága lehet!
Kérjük segítse kezdeménye-
zésünket!
Köszönettel: Szervezők

Szatymaz képviseletében
régi jól bevált párosunk,
Rácz Laci és Nacsa Zoli
vett részt a november 26.-
án megrendezett domaszé-
ki Böllérnapon. Ez úttal is
szép sikereket értek el, a
sütőversenyen az előkelő

III. helyezést, míg a
tálalásért különdíjat kap-
tak.
Gratulálunk az elért ered-
ményekhez, és további
szép eredményeket kívá-
nunk!
Fotó a hátoldalon

Sikeres szereplés a Domaszéki Böllérnapon
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Csipet-Csapat hírek

Iskolai hírek

Csipetnyi hírek a nagycsa-
ládos egyesülettől, az egye-
sület vezetőjétől. 
Mindenekelőtt a Csipet
Csapat nagycsaládos egye-
sület ezúton szeretné meg-
köszönni Hodács Zoli bá-
csinak egész éves támo-
gatását!!!
Tóthné Zsófi vagyok, sze-
retném megköszönni ma-
gam és tagjaink valamit a
velünk játszó gyerekek ne-
vében mindazoknak akik
bármilyen formában támo-
gattak bennünket ebben az
évben!! Remélem reméljük
jövőre ismét sok színes vi-
dám percet élhetünk át e-

gyütt. Az idei évben még
várunk mindenkit egy kö-
zös "havas" játékra az ad-
venti  vasárnapok egyikén,
de ez idő vagyis hó füg-
gő!! Ezúton szeretném
megosztani hogyan szüle-
tett az ötlet, legyen egye-
sület, és mi legyen a ne-
vünk! Ha összejöttünk a-
nyuéknál, mondjuk augusz-
tus 20-án egy búcsúi ebéd-
re, és amikor együtt játszot-
tak bátyám és a mi gye-
rekeink (7 közel egyidős
unoka) apunak elmélázott a
tekintete rajtuk és mondta;
na itt a csipet-csapat. Talán
édesapámnak is így emlé-
ket állítva indítványoztam

ezt a nevet az egyesületnek,
és a többieknek is tetszett.A
mesében lévő csipet-csapat
sokfélesége (mókusok; ki-
csi, nagy, beszédes, műsza-
ki zseni, és persze Zümi a
légy) ellenére egy cél, egy
nagy feladat megoldásában
mégis összefogni tudó tár-
saság. Ez jellemez bennün-
ket, és remélem minél több
feladat és kellemesen el-
töltött idő még jobban ösz-
szekovácsolja a csapatot.
Azt hiszem a mai rohanó
világban fontos, hogy ösz-
szetartsunk, közös célokat
kitűzve együtt "küzdjünk"
akár családon belül akár
közösségi szinten. Talán e-

zen pár sort felajánlva kí-
vánnék mindenkinek na-
gyon BOLDOG ÜNNE-
PET és BOLDOG SIKE-
RES ÚJ ÉVET!!!! 
Az egyesületről, program-
jainkról bővebben: nagy-
c s a l a d o s o k - s z a t y -
maz.hupont.hu oldalon ol-
vashatnak.

TEREMLABDARUGÁS
Az öt csapat részvételével
megtartott deszki teremlab-
darúgó tornán a 7.-8. szaty-
mazi fiúk első helyezést ér-
tek el. Csapat tagjai: Men-
debaba Szásá (csk), Náczi
Richard, Nagy Richard,
Kopasz Bence, Kopasz Al-
bert, Kiss Renátó, Árpási
Péter, Toldi Péter, Tóth
Tibor.
Az 5.-6. osztályos fiúk má-
sodik helyezést értek el.
Csapat tagjai:
Csúri Milán (csk), Micziz
Zoltán, Szanka Ákos, Gyu-
ris Norbi, Bárkányi Ádám,
Forizs Elek , Paragi László,
Szabó György, Hegedűs
Csaba.

Szalma János

Területi Mesemondó
Verseny Sándorfalván
Az iskolai válogató verseny
után a szatymazi iskolát
négy tanuló képviselte,
1-2 évfolyamon: Kopasz
Zsófia, Sováczky Dominik
3-4. évfolyamon: Kiss
Sztefani, Kormányos Ger-
gő
Csodás mesevilágba csöp-
pentünk egy napsütéses ő-
szi délután. Tehetséges me-
semondók követték el ezt a
varázslatot velünk. Felvo-
nult itt tréfa, tündér, boszor-
kány, királyfi, királykisasz-
szony, neveletlen szülő,
matektanár, beszélő papa-
gáj, kevély földesúr. Rövi-
den nagyon jól szórakoz-
tunk. Versenyzőink dereka-
san helytálltak a kemény
megmérettetésben. 

SováczkyDominik 3.helye-
zést ért el a versenyen.
Gratulálunk Dominiknak, a
többi versenyzőnknek és a
felkészítő tanáraiknak!

Mese, mátka, mese…
Ebben a tanévben is meg-
kezdődtek iskolánkban a ta-
nulmányi versenyek. Az al-
só tagozatosok először me-
se- és prózamondásban
mérhették össze tudásukat.
A zsűri most is „nehéz
helyzetben „volt, mert kor-
csoportonként csak két-két
versenyző juthatott tovább
a sándorfalvi területi ver-
senyre.
1. korcsoport eredménye: 
1. Sováczki Dominik Imre  2.b
2.Kopasz Zsófia 1.b
3.Ökrös Laura  1.b
Dicséretben részesült: Árva

Krisztián 1.a, Kovács Péter
1.a, Kovács Mercédesz 1.b,
Szanka Boglárka 1.b, Far-
kas Fanni 2.a, Szél Bence
2.b .

Köszönet nyil-
vánítás!

Az iskolások és óvodások
nevében szeretnénk köszö-
netet mondani a Paprika-
Kert TÉSZ Kft. vezetősé-
gének az általuk a gyer-
mekek számára felajánlott
gyümölcs csemegéért.
A gyermekeink maradékta-
lan örömmel fogyasztották
el az ajándékba kapott ízle-
tes ajándékokat.
Köszönet érte.
Bódis Margit és Marótiné
Balogh Zita, tagintézmény
vezetők

KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI

1. December 24-én délután 16 órakor
karácsonyi előesti misét tartunk a
templomban elsősorban idős testvé-
reink számára, akik nem tudnak
eljönni az éjféli misére, de ter-
mészetesen szeretettel várunk min-
denkit kortól függetlenül. Ezen a
napon semmiféle böjt nincs.

2. December 24-én éjfélkor ünnepé-
lyes karácsonyi szentmisét tartunk a
templomban, előtte 23 órától a
Szatymazi Katolikus Ifjusági Ének-
kar zenés áhitatot tart. 

3. December 25-én vasárnap kará-
csony első napján, reggel fél 9-kor a
reggeli szentmise előtt hittanosaink
pásztorjátékot adnak elő, ezt köve-
tően lesz a szentmise.

4. December 26-án Karácsony má-
sodik napján hétfőn, - amely szent
István első vértanú ünnepe - egy
szentmise lesz, reggel fél 9-kor.
Este már nem lesz szentmise.

5. December 31-én szilveszterkor az
évvégi hálaadó szentmise, és a há-
laadási szertartás d.u. 16 órakor
kezdődik. Így akik szilveszterezni
akarnak, fel tudnak készülni és
időben el tudnak jutni. Vegyünk
részt mindnyájan, hiszen mindan-
nyiunknak van miért hálát adni!

6. Január 1. Újév napja - az idén
vasárnap - és egyben Szüz Mária Is-
ten anyja ünnepe. Szentmisék szo-
kásosan reggel fél 9, és este 5 óra-
kor lesznek.

7. Az új éveben is szeretném kedves
híveimet végiglátogatni, és otthona-
ikat megáldani. A házszenteléseket
január 2-án hétfőn kezdem. Szom-
baton és vasárnap pótlásokat vég-
zek, még egyszer felkeresem azokat
akiket előző héten nem találtam
otthon.

8. Akik az új esztendőben szeretnének
házasságot kötni, - bármikor ter-
vezik is az esküvőt - február végéig
szíveskedjenek jelentkezni a plébá-
nián.

Kedves híveimnek, és községünk
minden lakójának kegyelmekben gaz-
dag ünnepeket és áldásos újévet kí-
vánok!

Dr.Kisházi-Kovács László
plébános

A karácsonyi és újévi ünnepkör rendje.
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SVÉDASZTAL

Tökös szelet
Hozzávalók: Tészta: 25
dkg liszt, 10 dkg margarin,
10 dkg porcukor, 2 tojás-
sárgája, kevés tejföl.
Töltelék: 1 főzőtök, 15 dkg
porcukor, 3 dl tejföl, 2 cso-
mag vaníliás cukor, 4 tojás
sárgája, 4 evőkanál gríz, 6
tojásfehérje kemény habja. 
Elkészítés: 25 dkg lisztet
elmorzsolok 10 dkg marga-
rinnal, 10 dkg cukrot teszek
bele, 2 tojás sárgáját és any-
nyi tejfölt, hogy jól nyújt-
ható legyen. Tepsibe ra-
kom, és a tetejére a követ-
kező tölteléket teszem: 1

normál méretű főzőtököt
apró kockára vágva puhára
megfőzők, majd nagyon jól
összetöröm. Hozzákeverek
15 dkg cukrot, 3 dl tejfölt, 2
csomag vaníliás cukrot, 4
tojás sárgáját, 4 evőkanál
grízt és összesen 6 tojásfe-
hérjét /2+4/ keményre fel-
verve. A tésztára simítom és
szép világosra megsütöm.
Ha kihűlt felszeletelem,
porcukorral meghintve kí-
nálom. 
Karácsonyi töltött pulyka 
Egy evőkanálnyi olajon
megpirítunk egy evőkanál-
nyi reszelt vöröshagymát,
majd beleteszünk 15 dkg

apróra vágott gombát és
sóval, törött borssal addig
pároljuk, míg saját levét el
nem főtte. 
Ekkor a tűzről levéve bele-
kaparjuk a pulyka máját, és
összegyúrjuk két tejben áz-
tatott, kinyomkodott zsem-
lével, két tojással, sóval, tö-
rött borssal, egy csokor ap-
róra vágott zöldpetrezse-
lyemmel, és egy kiskanál-
nyi majoránnával. 
Ezzel a töltelékkel töltjük
meg a pulyka hasüregét,
majd összetűzzük. 
A szárnyas melléről a bőrt
felhajtjuk, húsát párhuza-

mosan, 2 mm-es közökben
bevágjuk és a vágatokba
felváltva tűzünk hajszál-
vékony szalonnaszeletet, il-
letve almaszeletet. 
A bőrt ráhajtjuk, kívülről
megvajazzuk, és a pulyka
többi részét - ahol nem éri
szalonna - megsózzuk. A
beáztatott cserépedénybe
fektetjük és a fedőt rátéve, a
pulyka nagyságától füg-
gően 3-4 órán át, sütjük.
(Különösen előnyös ez a
pecsenye karácsonyra, mi-
vel már órákkal vacsora
előtt elkészíthetjük, a nél-
kül megsül, hogy ügyel-
nénk rá!)

Ezúttal igazi receptekkel:

Egyszervolt
Szatymazi parajelenségek
Amúgy is gyatra életked-
vem egy pudvás retek szint-
jére esett vissza, mikor már
vagy két kilométer kereke-
zés után eszembe jutott,
hogy nem vettem a kutyá-
nak harapnivalót. Így hát
vissza a Spiller boltba,
majd nekilódultam megint.
Tétova pillantást vetettem a
Báló kocsma felé, de ez
most nem volt egyéb egy
röpke gondolatnál és így fá-
sultan bicikliztem tovább.
Valahogy hosszabbnak tűnt
az út, mint az elmúlt hetek-
ben. Lassan elérkezett Víz-
hányó Zoliék tanyája, ott a-
hol a kis köves út össze-
szűkül. Ekkor hallottam
meg a zenét. Először fel
sem tűnt igazán. Halk is
volt, azt hittem, Zoliéktól
jön. Mikor másodszor is
meghallottam, már jobbról
is volt egy tanya, biztos ott
hallgatják, gondoltam, de a-
hogy kerekeztem tovább,
mintha balról szólt volna.
Traktoron? Vagy fekszik
valaki a fűben? Kezdtem
már tekergetni a nyakamat
és az is feltűnt, hogy ugyan-
az a zene volt, fel nem is-
mertem ugyan, de valami
gyenge szerelmes számnak
tűnt. Mikor megint meg-
szólalt, továbbra is halkan,
de ugyanaz, megálltam.
Körülnéztem. Se tanya, se
traktor. De szólt rendületlen
egyhangúsággal. Az idő
száraz volt, az átható fé-
nyességű napsütés uralta a
néma, nyári tanyai tájat. És

közben valahonnan, halkan,
szólt ugyanaz az idegesítő
zene. Megbolondultam?
Hirtelen magam elé emel-
tem kezeimet, rájuk mered-
tem: öt ujj mindkettőn.
Majd rácsaptam két com-
bomra, láb is kettő. Hol va-
gyok? Mit csinálok? Úgy
tűnt, nem álmodom, min-
den valószerűnek tűnt. De
mikor arra gondoltam,
hogy mit csinálok én itt a
puszta közepén, az mégsem
tűnt olyan rendjén valónak.
Aztán végre rádöbbentem,
hogy a zene belőlem jön!
Igen, belőlem szólt! Lenne
rádió a telefonomon?
Gyorsan előhalásztam a
zsebemből, nézegetem,
semmi kép, fülemhez tar-
tom, nem az. Tényleg meg-
bolondultam, mi lehet ez?
Már mindent kipakoltam a
zsebeimből, mikor megé-
reztem, hogy van egy tárgy
nadrágom oldalsó zsebé-
ben. Türelmetlenül nyúltam
be érte – egy ismeretlen te-
lefon volt! Gyorsan rápil-
lantottam a kijelzőre, ezt lá-
tom rajta: „NÓRI” Nem
egy, hanem kettő pillanat-
nak kellett eltelnie, hogy
rájöjjek, hogy Úristen, ez
Marika néni telefonja, vé-
letlenül elhoztam és most
vadul hívja a kollegina.
Arra nem értem rá, hogy a-
zon tűnődjek, mekkora ba-
rom vagyok, mert drága
Marika néni epedve várta
vissza a telefonját a műv-
házban. Óóóóóó, megint
vissza, uralt el a kétségbe-

esés, mikor is hirtelen olyan
érzés fogott el, mint szom-
jazót, ki váratlanul talál
még egy utolsó sört a hű-
tőben, mert megpillantot-
tam Lalit…! Gyanútlanul
közeledett felém kerékpár-
ján, Szatymaz irányába
tartva. Egy szempillantás
alatt megszületett egyszerű
tervem minden bevezetés
nélkül tártam elé:
- Lali! Vidd mán vissza
Marikanéni telefonját a
művházba!
Végül, miután kétszer is el-
meséltem neki szorult hely-
zetem, megértette és elvál-
lalta a feladatot, amit rend-
ben végre is hajtott.
Kicsit jobb kedvre derül-
tem, így gondoltam, bené-
zek Dorogizolihoz, hátha
lehet neki segíteni valamit.
Lehetett is, meginni egy kis
vörösbort. Sikerült is, s e
kellemes tevékenység kö-
zepette, ránk is esteledett,
így haza indultam.
Szép, langymeleg nyári es-
te ölelt körül, éreztem azt
az időtlenséget, amit csak
kinn a tanyákon lehet érez-
ni. Ebben a békés, gondo-
latmentes állapotban pillan-
tottam meg a fényt! S mivel
Jutkanéni és Gergó régi ta-
nyájából gyütt, ahol soha-
sem volt világítás, valóság-
gal vakított a kicsiny, de
meglepően erős fényforrás.
Néztem erősen, közben né-
hány lépést tettem előre,
majd hátra, hogy bemérjem
a helyzetét, hátha csak át-

látszik messziről. De nem:
makacsul ott volt benn, a
tanyán, jóval fejmagasság
fölött! Miközben vadul járt
az agyam, mi lehet az, elők-
erült a mudi is. Óvatosan
elindultam befelé, de az eb
nem tétovázott, beszaladt a
sötétségbe, majd rémüle-
temre hangosan vinnyogva
rohant ki a másik irányba, a
volt Dokitanya felé! Ennek
már fel sem volt tréfa….
Megtorpantam. Nézeget-
tem, hajlongásztam, topo-
rogtam, s lassan, mint egy
gyereket a hűvös, hideg ta-
nyaszobában éjszaka, elu-
ralt a félelem. A délutáni e-
semények és a jó bor hatá-
sára ez állandósult is, oly-
annyira, hogy már nem is
mertem közelebb menni!
Sőt, hogy valami azért tör-
ténjen, felhívtam Pítört, és
izgatottan elmeséltem neki,
mi történik. Mondta gyün
azonnal. Aztán Éva is fel-
hívott, hogy vigyázzak:
hátha gömbvillám az.! 
Megérkezett a derék hol-
landus, kicsit nézegettük e-
gyütt, aztán ő egyszerűen o-
da sétált a nagy eperfa alá,
ahonnan áramlott a fény és
így szólt: 
- Egy lámpa az.
Szóval egy napelemes lám-
pa volt az. Azóta is világít
minden éjszaka. 
Az új lakók rakták föl, biz-
tosan azért, el nem téved-
jenek, ha Dorogizolitól
gyünnek hazafelé…!

Görgényi Gábor
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Az ősz a judosoknál az or-
szágos bajnokságok idősza-
ka. Ilyenkor lehet lemérni,
hogy az egész évben el-
végzett munka meghozza-e
gyümölcsét. Versenyzőink
idén sem vallottak szégyent
a különböző megmérette-
téseken.
Szeptember utolsó hétvégé-
jén a diák B és A korosztá-
lyok versenyzői szálltak
harcba az országos bajnoki
érmekért Győrszentivánon.
Fiataljaink kitettek maguk-
ért hiszen Nagy Kitti bajno-
ki címet szerzett, Balogh
Sára és Kopasz Fanni e-
züstérmes, míg Kónya Ni-
kolett negyedik, Molnár
Bálint pedig ötödik helye-
zett lett. 

Nagy Kitti

Kopasz Fanni
Október 08-án Cegléden az
U23-as korosztály országos
bajnokságára került sor,
ahol Miklós Balogh Ádám
a 100 kg-os súlycsoportban
az ötödik helyen végzett.
Ugyanezen a napon az uk-
rán Uzghorod városában a
magyar ifjúsági válogatott
tagjaként lépett tatamira
Kovács Ákos, aki a fiúk 60

kg-os súlycsoportjának 38
fős mezőnyében az előkelő
5. helyet szerezte meg.

Balogh Sára
Egy héttel később Baján,
Bácska Kupa néven nem-
zetközi utánpótlás verseny
került megrendezésre, ahol
remekül szerepeltek fiatal-
jaink. Dicséretet érdemel az
első versenyén induló
Micziz Zoltán, aki rögtön
dobogóra verekedte magát.
Eredmények:
U11
36 kg.: 2. Kovács Balázs
U13
32 kg.: 1. Kopasz Fanni
38 kg.: 2. Nagy Kitti
41 kg.: 1. Kónya Nikolett
50 kg.: 1. Balogh Sára
54 kg.: 3. Micziz Zoltán

Micziz Zoltán
U15
40 kg.: 2. Guba Levente
66 kg.: 2. Kopasz Bence
Budapesten, október 22-én
rendezték meg az ifjúsági
korosztály országos csapat-
bajnokságát, ahol Kovács
Ákos kölcsönversenyző-
ként bronzéremhez segí-
tette az Újpesti TE csapatát.
November első hétvégéjén
a serdülő korosztály orszá-

gos bajnokságán Szekszár-
don Kopasz Bence a 66 kg-
os súlycsoportban szerzett
bronzérmet. 

Kopasz Bence (jobbról)
Egy héttel később került sor
a felnőttek országos baj-
nokságára, ahol is Szaty-
mazt két versenyző képvi-
selte. A még junior korú
Miklós Balogh Ádám és
egy igazi veterán, az a-
ugusztus óta Szatymazon é-
lő, volt sokszoros váloga-
tott, háromszoros magyar
bajnok Szabó Csaba. Csaba
munka mellett is rendszere-
sen látogatja a helyi klub
edzéseit és elhatározta,
hogy szatymazi színekben
is szerencsét próbál. A har-
mincnyolc esztendős judós
az első bajnoki aranyát ti-
zenhárom évvel ezelőtt sze-
rezte meg, ezúttal az moti-
válta, hogy megmutassa a
gyerekeknek, hogyan kell
harcolni. Sikerrel járt,
bronzérmes lett úgy, hogy
csak egy meccset veszített,
azt is bírói döntéssel. Mik-
lósnak nem volt szerencsé-
je, szoros mérkőzésen ma-
radt alul egy nálánál tapasz-
taltabb versenyzővel szem-
ben és helyezetlenül zárt.

Szabó Csaba (jobbról)
Egy héttel később azonban
javított, a felnőtt II: osztá-
lyú országos bajnokságon
egészen a döntőig vereked-
te magát és ezüstérmet
szerzett. Ugyanezen a ver-
senyen a szintén junior ko-

rú Veszelovszki Kevin a 81
kg-osok között az ötödik
helyen végzett. 

Miklós Balogh Ádám (balról)
Ezen a napon Szlovéniában
nemzetközi ifjúsági verse-
nyen lépett tatamira Kopasz
Bence, aki a 66 kg-os súly-
csoportban az ötödik he-
lyen végzett.
Kecskemét városa rendezte
meg immár második alka-
lommal a Zsoldos Zsolt
Emlékversenyt, ahol két fi-
atal sportolónk is debütált
és életük első versenyén
vettek részt. Mindketten re-
mekül szerepeltek, Micziz
Nóra első helyen végzett
súlycsoportjában, Lajos
Gergő pedig remekül küzd-
ve hat mérkőzésből négy
győzelemmel és két vere-
séggel az ötödik helyen zárt
További eredmények:
gyermek
30 kg.:1. Micziz Nóra
33 kg.:5. Lajos Gergő
diák C
30 kg.:3. Nagy László
36 kg.:3. Kovács Balázs
Diák B
32 kg.:1. Kopasz Fanni
Diák A
38 kg.:1. Nagy Kitti
50 kg.:1. Balogh Sára
54 kg.:3. Micziz Zoltán

Micziz Nóra
Budapest adott otthont no-
vember 26-án a junior ju-
dosok országos csapatbaj-

SPORT
ORSZÁGOS BAJNOKI ÉRMEK SZATYMAZRÓL!
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nokságának, ahol Miklós
Balogh Ádám a Bajai Judo
Club színeiben kölcsönver-
senyzőként a dobogó har-
madik fokára állhatott. 
A Szatymazi SE cselgáncs
szakosztálya szeretettel
vár minden judo iránt ér-
deklődő 7 és 12 év közötti
lányt és fiút az általános
iskola tornatermében tar-
tott edzéseire.
Edzésidőpontok:

hétfő 17.15-18.15, 
péntek 16.00-17.00.

Érdeklődni:
Kovács Szabolcs

/20-555-0629/ edzőnél.

HAJRÁ SZATYMAZ!

Régi vágya teljesül Szatymaz
autós társdalmának, azzal az
örömteli ténnyel, hogy nem
kell többé Szegedre bumliz-
niuk, ha autójuk műszaki vizs-
gáját kell megújítaniuk.
A repülőtér melletti szakmű-
hely szolgáltatási palettájára
ez az eddig hiányzó szín is
felkerült!
Zacsok Csaba ügyvezető 1996
óta vezeti szervizét. Kezdetek-
től fogva fontos feladat volt a
szerviz szolgáltatási palettájá-
nak és ügyfélkörének folyam-
atos bővítése. A műszaki vizs-
gabázis megnyitása a szerviz
életének legújabb fontos mér-
földköve. Az új beruházás
részeként egy 24 m-es ENER-

GOLINE vizsgasor került
kialakításra pályázati háttér-
rel. A Műszerteszt Kft-vel va-
ló együttműködésük a gépjár-
műszervíz megalakulása óta
folyamatos. A vizsgasor KÖ-
KIR kommunikációs ENER-
GOLINE szoftverrel működ-
tetett ENERGOTEST próba-
padokkal, valamint AVL tí-
pusú környezetvédelmi mé-
rőműszerrel szereltek fel, a-
hol személy - kisteher és ha-
szon gépjárműveket fogadnak.
A műszaki vizsgáztatás mel-
lett vállalják a személy – és
tehergépjárművek teljeskörű
átvizsgálását, számítógépes
motordiagnosztikáját. Felké-
szültek a gépjárművek villam-

ossági javítására, valamint a
járműklímák teljes körű javí-
tására. Vállalják személy és
kishaszon gépjárművek futó-
mű beállítását, gumiszerelését
és beállítását. Szakmai tudá-
sukat folyamatosan fejlesztik,
hiszen a jó minőségű szerszám
és berendezések mellett a tu-
dás a minőségi munka záloga.
A telephely igényes kialakí-
tású, nagyteljesítményű vizs-
gasor mellet többállásos jól
felszerelt szerelő műhellyel,
klímával TV készülékkel és
internet elérési lehetőséggel
felszerelt ügyfélváróval szol-
gálja ügyfelei igényeit
Fotók a hátsó oldalon.

Műszaki vizsgabázis Szatymazon!

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a HULLADÉK UDVAR
szabadság miatt 2011. december 14. és 2012 január 04.
között zárva lesz.
Nyitás 2012 január 05. én csütörtökön 10 órakor.
Érdeklődni, Lajtár Kálmán 06/20/266-4607

Tisztelt  Lakosság!
Kérjük az érintetteket, hogy a hulladékszállítási szolgál-
tatás 2012. évi szüneteltetésére vonatkozó kérelmüket
szíveskedjenek meghosszabbítani. A nyomtatvány besze-
rezhető a Polgármesteri Hivatalban. 
Határidő: 2012.január 15.

Minden fűtési szezonban
hallani híreket szén-mo-
noxid mérgezés okozta ha-
lálesetekről. Milyen tüne-
tek figyelmeztetnek a mér-
gezésre? Mit tegyünk? Er-
ről írta le gondolatait a
Szegedi Mentőállomás ok-
tató mentőtisztje. 
A szén-monoxid könnyebb
a levegőnél, tiszta formá-
ban színtelen, szagtalan
gáz. Könnyen áthatol fala-
kon, földrétegen, mennye-
zeten. Keletkezhet a föld-
gáz tökéletlen égésekor (pl.
szakszerűtlenül szerelt ka-
zánok, bojlerok, eldugult
kémények esetén). A leg-
több véletlen balesetet ez
okozza. De tartalmaz szén-
monoxidot a kipufogógáz,
széngáz, generátorgáz.
A mérgezés alattomos, mert
a kezdeti tünetek sokszor
általánosak, sok más beteg-
ség okoz hasonló panaszo-
kat és a szén-monoxid mér-
gezés is utánozhat más kór-
képeket. Ezért is gyakori,
hogy a beteg nem gondol a
mérgezésre, panaszait ba-
gatellizálja. A gáz a léguta-
kat nem izgatja, így aka-

dálytalanul belélegezhető.
A mérgezés sok esetben éj-
jel, alvás közben fordul elő
és az érintettek nem mindig
ébrednek fel rá. A szén-mo-
noxid bármilyen koncentrá-
cióban belélegezve mérge-
zést okoz, mert 300-szor
jobban kötődik a hemoglo-
binhoz (ez a molekula szál-
lítja a vérben az oxigént),
mint az oxigén.
Tünetek (a belélegzett gáz
koncentrációjától függően):
Halántéktáji lüktető fejfá-
jás, szívdobogásérzés, szé-
dülés, hányinger, gyomor-
fájdalom, az alsó végtagon
kezdődő, majd kifejezetteb-
bé váló izomgyengeség, a-
mi később bénulásba megy
át. (Ebből adódik, hogy a
mérgezett nem tud mene-
külni.) Zavart viselkedés,
eszméletvesztés, görcsro-
ham, légzésbénulás, halál.
Ellátás:
Abban az esetben, ha járás-
képtelen vagy eszméletlen
beteget találunk, és szén-
monoxid mérgezésre gya-
nakszunk, fontos, hogy a
beteg ellátása során saját
magunk védelmét tartsuk

szem előtt. Ne lélegezzünk
abból a gáztérből, ahol a
mérgezést gyanítjuk! Még a
helyiségbe lépés előtt ve-
gyünk mély levegőt, léleg-
zetünket visszatartva sza-
ladjunk be a szobába, nyis-
sunk ablakot, szellőztes-
sünk. Újabb friss levegőt
véve, ezt követően próbál-
juk meg kihozni a beteget.
Ezt követően betegvizsgá-
lat, amennyiben szükséges
légútbiztosítás, lélegezte-
tés, újraélesztés.
Mentőt (akár csak a gyanú
esetén is) minden esetben
hívjunk!
Mérgezés esetén veszé-
lyeztetettebbek a csecse-
mők, gyermekek, várandós
anyák, az idősek és a lég-
zési problémákkal küzdők.
A szervezet toleranciaszint-
je a szén-monoxidra egyé-
nenként változó (tehát nem
biztos, hogy azonos kon-
centrációnak kitette szemé-
lyek egyszerre lesznek
rosszul).
A téli fűtési szezonban min-
den különösebb előzmény
nélkül kezdődő fejfájás,
rossz közérzet, gyengeség,

hányinger esetén fel kell,
hogy merüljön a szén-mo-
noxid mérgezés gyanúja,
különösen akkor, ha többen
lesznek rosszul… 
Csongrád Megyei Rendőr-
főkapitányság Bűnügyi I-
gazgatóság Bűnmegelőzési
Osztály
Telefon: 6722 S z e g e d
Kossuth L. sgt. 22-24 sz. ;
62/562-400/11-65, 62/562-
410
e-mail:
barka@csongrad.police.hu
EGÉSZ ÉVBEN AZ Ö-
NÖK BIZTONSÁGA ÉR-
DEKÉBEN!
Rendőrségi segélyhívó: 107
Központi segélyhívó: 112
T E L E F O N T A N Ú :
06/80/555-111

HULLADÉK UDVAR
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TEGYE BIZTONSÁGBA ÉS
ÉRTÉKÁLLÓVÁ PÉNZÉT!

GONDOLJON A JÖVÕJÉRE!
KÉPEZZEN SAJÁT ARANYTARTALÉKOT!

CÉGÜNK 17 ÉVE A LAKOSSÁG SZOLGÁLATÁBAN

FÖLDI ZSUZSA  TEL:20/9287-791

Kártyajóslás, sorselemzés, szerelmi
kötés és oldás rontáslevétel, 

fényképanalízis,
okleveles mágia és kártyajós tanfolyamok.

Igény szerint házhoz megyek.
Működési engedéllyel rendelkező spiritiszta jósnő várja vendégeit.

Tel.:06/30-461-6911
Web.:kartya-joslas.gportal.hu

Üvegezés
Szilágyi László

Szatymaz, Dózsa Gy. u. 13.
06-20-447-7779

Biztosító felé számlát adok!

DANKÓ PISTA MÛVELÕDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
MÁRAI-PROGRAM

A SZATYMAZI
KÖNYVTÁRBAN IS

A Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával 2011-ben
elindult a Márai-program,
melynek alapvető célkitű-
zése, hogy az irodalmi és
ismeretterjesztő művek ki-
adását, forgalmazását és
könyvtári jelenlétét támo-
gassa, hogy a magyar
könyvpiacon megjelenő
legfontosabb művek minél
szélesebb körben eljussa-
nak a könyvtárak közvetí-
tésével az olvasókhoz.
Összesen 565 könyvtár ka-
pott támogatást, ebből 48 a
határon túli.
Könyvtárunk egyike annak
a 21 Csongrád megyei tele-
pülési könyvtárnak, akik
részt vehettek a fent emlí-
tett meghívásos pályázaton,
melynek eredményeként
400.000,- forint értékben
került sor  új könyvek be-
szerzésére. Számos szak- és
szépirodalmi kötettel gya-

rapodott a gyermek- és fel-
nőtt részleg egyaránt. Te-
kintsék meg kínálatunkat,
biztosan találnak kedvükre
valót! Szeretettel várunk
minden kedves olvasót!

“Mindennél fontosabb,
hogy munkánkat, hajlama-
inkat és életütemünket e-
gyeztessük a természet
nagy és örök ritmusával. A
hold járása, a szelek for-
dulása, a nap forrósága, az
éjszaka áramai, mindez ala-
kítja személyes sorsunkat,
keddi vagy szerdai élet-
rendünket is: az ember hall-
ja, nagyon messziről, az
intéseket és figyelmezteté-
seket, a világmindenség ó-
vó-igazító zörejeit… Egy-
szerre kell élni a nappal, a
holddal, a vizek áradásával,
a hideggel és meleggel: so-
ha nem ellene, mindig bele-
simulva a világ összhangjá-
ba, a teremtés és pusztulás
teljes rendjébe. Csak azok
botlanak meg az életben, a-
kik valahogyan belülről sü-
ketek a világ hangjai iránt.
De egyszerre kell élni szí-
vünkkel is, azzal a másik é-
letütemmel, mely titkosabb,
leplezettebb, nehezebben
megismerhető, mint a világ

áramlásának rendje. Akinek
szíve, készséges ütemmel,
nyolcvanat ver, ne akarjon
maratoni versenyfutók
módjára élni. Állandóan
hallani kell testünk és jel-
lemünk titkos morzejeleit, e
finom és erélyes üzenete-
ket, melyek megszabják é-
leted igaz mértékét. Kinek
érzékeit eltompította a
becsvágy, a szenvedély,
nem hallja többé e hango-
kat. Az ilyen ember teste,
lelke és a világ üteme ellen
él; emberhez nem méltó

módon él, tehát emberte-
lenül bűnhődik.”
(Márai Sándor: Füves
könyv – Az egyezkedésről;
Arról, hogy a szívünkkel is
kell élni)

Kedves Olvasók!
A könyvtár 

dec. 10-én (szombat) és
17-én (szombat), majd
dec. 23-tól január 2-ig -
szabadság miatt - zárva

tart.
nyitás: 2012. jan. 3-án

(kedd)
Akinek lejárt kölcsönzési

határidejű könyve van,
kérem, legyen kedves vis-
szajuttatni. Cserébe ked-
vére válogathat az újdon-

ságok közül, hogy ne
maradjon olvasnivaló

nélkül az ünnepek idején.

ÁLDOTT, BÉKÉS
ÜNNEPEKET

KÍVÁNOK!
Ma szívem is van,

Megmegdobban a kabátom
alatt

és csilingeli ezer kis csengő:
Karácsony közeleg!

(Dsida Jenő)
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Orvosok rendelése:
Dr. Lengyel Dezsõ
(telefon: 283-130) 
Hétköznap: 800- 1100.
Szatymaz, Kossuth u. 6.
Egészségház: 
Szatymaz, Ady E. u. 32
Dr. Lengyel Andrea
(telefon: 283-101/13) 
Hétköznap: 800-1100. 
Csak rendelési idõben
hívható mobil telefon: 
06-20-214-15-45
Gyermekorvos rendelése:
Dr. Szilágyi Katalin
(tel. rendelési idõ alatt: 
283-101/14) 
H, K, Cs, P: 800-1100,
Szerda:800-1000. 
Mobil: 06-20/941-07-24. 

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

Csecsemõ- és gyermek
tanácsadás:
Szerdánként: 1200-1400.
Terhes tanácsadás:
Csütörtökönként: 1200-1400.
Fogorvosi rendelés:
Dr. Bandl Erzsébet (tel.:
283-101/12) 
Hétfõ, szerda: 1400-1900,
kedd (Iskola fogászat)
csütörtök: 830-1400, 
péntek: 830-1230

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

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

Állatorvosi rendelés:
Dr. Martinek Vilmos 
(tel.: 06-30-9451-386)
Szatymaz, Rákóczi u. 50. 
Hétköznap: 800- 900, 
Állatorvosi ügyelet:
December
17.-18. Dr. Martinek Vilmos
06-30-9451-386
24.-25.-26. Dr. Kunstár Pál
06-30-488-0267
31.-jan.01. Dr. Sipos Attila
06-30-487-8382
Január
7.-8. Dr. Gombos László
62/278-502
14.-15. Dr. Sikter András
06-20-936-4208

Polgármesteri Hivatal
Szatymaz, Kossuth u. 30.
(tel: 583-560) 
Ügyfélfogadás: 
Hétfõ, péntek: 800-1200, 
szerda: 800-1600. 
Polgármester:
Dr. Kormányos László 
tel.: 06/20-9571-128
Jegyzõ: Mákos Istvánné
telefonszám: 06-30-9670-850
Elsõfokú építési hatóság:
szerda: 800-1600, 
péntek: 800-1200

Rendõrség:
Szatymaz, Kossuth u. 30.
Andódi Tamás: 

06-20/209-5307
Csóti József:

06-20-209-5302
Polgárõrség:
Telefonszáma: 

06-30-6234-262

Falugazdász fogadóideje:
Halászné Ács Éva 
tel.: 583-520, 30-6189-788
mûvelõdési ház, Dózsa u. 42.
Szerda: 730-1600, 
péntek: 730-1330

Kábel-TV hibabejelentés:
Szélmalom Kábeltévé Rt.
Tel.: 463-444/101
Sertésfelvásárlás
fogadóideje:
Kiss István (tel.: 583-520)
mûvelõdési ház, Dózsa u. 42.
Csütörtökönként: 1330-tól.
Mozgáskorlátozottak
Egyesülete.
Fogadóóra: kedd, csütörtök,
péntek: 800-1200

Tel.: 06-20-235-70-26
Tanya gondnokok:
Rózsa Zoltán 

tel.: 06-20-260-0750
Karácsonyi Gergely 

tel.: 06-30-5000-532
Csányi András:

tel.: 06-20/497-0040
Vidácsné Lukucza Éva

tel.: 06-30/229-7123
Csányi Imre 

tel.: 06-20-404-2024
Bérczi Tamás 

tel.: 06-20-539-4370
Kapcsolat Integrált Szociális
Alapszolgáltatási Központ
Tel.: 283-169
Makra Sándorné
Tel.: 06-30- 3034-487
Családsegítõ Szolgálat
Tel.: 06-62/283-169
Radeczkiné Draskovics Márta 
Ügyfélfogadási idõ
Hétfõ: 900-1300

Kedd: 1300-1600

Szerda: 1300-1600

Csütörtök: 900-1300

Péntek: szünnap
Ügyeleti idõ  kedd: 1600-1800

Gyermekjóléti Szolgáltatás
Tel. 06-62/283-169
Makai-Szüts Gabriella
Ügyfélfogadási idõ
Hétfõ: 1200-1600

Kedd: 900-1300

Szerda: 900-1300

Csütörtök: 1200-1600

Péntek: szünnap
Vízmû hibabejelentés
Csúri István: 
Tel.: 06-70-270-0552

Temetéssel kapcsolatos 
teljes körû ügyintézés:
Patak János
Tel.: 06-30-278-0017
Teleház
Nyitva tartás
Hétfõtõl péntekig  900-1900

Szombat 1000-1530

Vasárnap zárva
Tel.: 283-115
Közvilágítási hiba bejelentés a:
mozesr@demasz.hu

Felelõs kiadó: Dankó Pista Mûvelõdés Ház és Könyvtár. Fõszerkesztõ: Bérczi Tamás. Szerkesztõbizottság tagjai: Barna Károlyné,
Kasza Ágnes, Pálmai József. A szerkesztõség címe: Dankó Pista Mûvelõdési Ház és Könyvtár Szatymaz, Dózsa György utca 42. 
E-mail:milapunk@szatymaz.hu ISSN 1789-7165 (Nyomtatott) ISSN 1789-7173 (Online); Következõ lapzárta: január 1.
Nyomdai elõkészítés: RRD Kereskedelmi és Marketing Vállalkozás. Nyomtatás: Tiszapress nyomda

SÜRGÕSSÉGI ORVOSI ÜGYELET
FELNÕTT:

Hétköznap: 1100-1600 helyi háziorvosok közremûködésével a
06-30-383-0237 telefonszámon
1600-730 a 104-es telefonszámon
Szombaton, vasárnap, valamint munkaszüneti napokon: 
0730-0730

Elérhetõségi telefonszám/lakásra hívás: 104-es ingyenes
telefonszámon
Rendelõ helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. szám alatti
felnõtt ügyeleti rendelõben /bejárat a Szilágyi utca felõl/.

GYERMEK:
Hétköznap: 1100-1600 helyi gyermekorvos közremûködésével
sürgõsségi ügyelet a 06-30/905-3546-os telefonszámon 
1600-730 mentõállomáson.
Szombaton, vasárnap, valamint munkaszüneti napokon: 
0730-0730

Elérhetõségi telefonszám /lakásra hívás: 104 ingyenes telefon-
számon
Rendelõ helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. szám alat-
ti felnõtt ügyeleti rendelõben /bejárat a Szilágyi utca felõl/.

Közérdekû információk

FÖLDMÉRÉS!
Megosztások, telekhatár kitûzések,

épületfeltüntetés,
szolgalmi jog bejegyzés, mûvelési

ág változás.
Elérhetõségünk:
személyesen: Szeged, Pál u. 8/a 

(egyeztetett idõpontban!)
tel.: 06-30-218-8953 
fax: 62-424-404
weboldal: www.infogeobt.hu
e-mail: infogeo@vnet.hu
levélcím: INFOGEO Földmérõ Iroda,

6724 Szeged, Pál u. 8/a

Búcsúzunk tõlük

Nagy Jánosné 
(Szegedi u. 36.)
Börcsök Antalné 

(Hámán K. u. 38.)
Széll Pálné 

(III. körzet 116.)
Dr. Kulcsár Sándor Mihály 

(Dankó P. u. 5.)
Kondász Jánosné 
(III. körzet 75.)

Redõnyök
reluxák, szunyoghálók, har-

monikaajtók. Hagyományos és új
típusú redõnyök

szerelése, javítása.
Fa nyílászárók javítása,

szigetelése.
Minõség, megbízhatóság, garan-

cia.
Költõ József 

06-70/503-97-09
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A szerkesztõség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött írásokat rövidítve, illetve szerkesztve közölje. 
Az újság az olvasók fóruma, a közölt levelek, cikkek tartalmával a szerkesztõség nem feltétlenül ért egyet.

Kedves szülõk!
Amennyiben szeretnék, hogy újszülöttjük fotója megjelenjen a "Mi Lapunkban"

Kérjük, az adatokat küldjék el e-mailben a 
milapunk@szatymaz.hu címre, vagy személyesen hozzák el a szerkesztõségbe.

A Vizsgabázis átadása Az első vizsgáztatott jármű

Munkálkodnak a gyerekek

Böllérnap Domaszéken Szilánk tájékoztató az ebédlőben

És az eredmény


