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Kedves Olvasó!
Araszolgatunk a nyárban, jövő hónapban már Repülőnap, s az
bizony az ősz jele. Csepereg az eső, szívünkön zongorázik, s
rádöbbenünk, sokkal gyorsabban telt így a nyár, mint az elmúlt
évek végeláthatatlan forró napjaiban. Na már ez sem jó?! –
kérdezhetik, de szó sincs róla: semmi bajunk a csapadékkal,
hulljon csak szépen, elfér. Elkerültek minket a nagy bajok,
tornádók, szökőárak, hurrikánok, kerüljenek továbbra is, csupán
emlék már a foci vébé alatti éjszakai élet, így ki jámborabban, ki
harsányabban élvezheti még az augusztust – ehhez kívánok jó
egészséget,

Görgényi Gábor
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Sokan elcsodálkoznak a cím-
ben olvasott állításon. Mind-
azoknak jelent azonban csak
meglepetést, akik nincsenek
tisztában a Szeged városhoz
legközelebb lévő felsőtanyai
terület, a mai Szatymaz ko-
rábbi múltjával, illetve be-
töltött szerepével.
Szatymaz 1950-es önálló-
sodása nagy változást oko-
zott a terület korábbi fej-
lődésében, betagolta az új
községet a többi önálló falu
sorába, de egyben szakítást
is jelentett azzal a korábbi,
majd egy évszázadon át
tartó /1850-1945/ kiemel-
kedő, még a Város életét is
gyakran és erősen befolyá-
soló szerepével, hatásával...
Itt most csak Hábermann
Gusztáv, Szeged város ku-
tató történészére kell, hogy
hivatkozzunk, aki számta-
lanszor elmondogatta,
hogy: " nem is tudjuk, hogy
a régi szatymazi nyaralók-
ban, nem csak a Város, ha-
nem gyakran az ország
ügyeiben is döntöttek a fe-
hér abrosszal megterített
asztalok mellett."
A szatymazi nyaralókba már
áprilistól megindult az élet.
Abban az időkben a családok
6-8 hónapra kiköltöztek nya-
ralni a bérelt vagy tulajdonu-
kat képező, szőlővel, gyü-
mölcsössel körülvett villába,
tanyába. A kisebb gyerekeket
átíratták a nyaralóhoz legkö-
zelebb eső iskolába, ahol az-
után ősszel /általában szüre-
tig/, az új évet is elkezdték. A
középiskolás tanulók a tan-

évből hátralévő időkben, leg-
többször a munkába igyekvő
apjukkal, minden nap bejár-
tak szegedi iskolájukba.
Azután, hogy ezekben a
nyaralókban, villákban mi-
lyen "vidám" élet folyt a
nyári hónapokban, még
olykor az irodalmat is meg-
érintette. Egy-egy jelentő-
sebb névnapra, vagy felépí-
tett új nyaraló avatására,
családi ünnepekre, stb. nem
csak a meghívott sok szege-
di rokon és ismerős, szom-
széd jött el, hanem ott az ün-
nepen, az ország más része-
iben lakó rokon és ismerős
is legtöbbször megfordult.
Ezekről az ünnepélyekről
nem hiányozhattak a zené-
szek. A szatymazi Török
tanyát /Falcione tanya/
többször meglátogató Fad-
rusz János szobrász, a ko-
lozsvári Mátyás szobor al-
kotója, mindíg időben meg-
üzente, hogy Dankó Pista is
ott legyen. A szegedi Kele-
men utcát megrövidítő Tö-
rök Béla ügyvéd - nem en-
gedte, hogy az ő háza előtt
lévő útszakaszt is a Zrinyi
névről Kelemenre változ-
tassák… - ilyenkor az állo-
máson várta a szobrászt,
egy kocsi már hozta ki
Szatymazra a tiszai halat és
amiben főzték, a Tisza vi-
zét, de kint gyülekeztek
Dankó Pista zenészei is…   
A szatymazi nyaralókban
folyó nyári vidám mulatsá-
gokról nem hiányozhattak
az írodalom képviselõi
sem. Ennek ellenére megle-

petést okozott az a nagy-
méretű fénykép, amit Báló
Antal hagyatékából kap-
tunk. A régi, elmosódott,
valószínű, hogy az 1800-as
évek végén készült cso-
portképen, 22 fehér ke-
ménygalléros, nyakkendős
férfi között egy korabeli
divatban öltözött fiatal
hölgy látható. A hölgy mel-
lett ülő, egyetlen kalapban
lévő idősebb úrban, az iro-
dalomban járatos szemlélő
azonnal felismerte Jókai
Mórt. Így már nem okozott
nagy nehézséget az egyet-
len hölgy azonosítása sem,
hiszen nem lehet más, mint
Jókai Mór második felesé-
ge, Nagy Bella, fiatal /2o
éves/ szinésznő. A képen
látható 21 férfi azonosítása
még hátra van. /A kép kicsi-
nyítve alig látható/
A kép megdönthetetlen bi-
zonyítéka annak, hogy Jó-
kai Mór Szatymazon is járt.
Itt mindjárt felmerül a kér-
dés, hogy hányszor? Való-
szinü, hogy többször kijött,
hiszen legismertebb szege-
di barátja Keméndy Nándor
rendelkezett itt egy nem kis
nyaralóval és szőlővel,
szemben a régi Báló ven-
déglővel. Ez a nyaraló
azonban a Kossuth utca
szélesítésekor, amikor már
a Végman család birtokolta
/1950-ben/ lebontásra ke-
rült. Mára ebből csak a
Keméndy nyaraló 1886-ban
felhúzott présháza, mel-
léképülete látható.
Keméndy Nándor 80 éves,
amikor 1895-ben meghal,
de ismert tény, hogy má-

sodik felesége, Drucker Ir-
ma, /a szegedi nőnevelés el-
indítója/ aki élete végéig
/1912/ rendszeresen az itt
említett villájukban Szaty-
mazon nyaralt, levelezés-
ben volt Jókai Mórral, an-
nak 1904-ben bekövetkezett
haláláig. A levelek nyom-
tatásban is megjelentek.
Jókai Mór ismeretségi köré-
ből azonban nem lehet kizár-
ni Zsótér Andort sem. Főleg
akkor, amikor arról beszé-
lünk, hogy nem kis kíséret
mellett, kinek a vendége le-
hett itt az író? Ismert tény,
hogy a ma is lakott, Zsótér
Andor által felépített első
Báló vendéglő, ahol először
csak Zsótér Andor borát mér-
ték, a korabeli időkben nagy
forgalmat bonyolított le. Mi-
vel a fénykép Báló Antal ha-
gyatékából került elő, való-
színű, hogy az írót és fiatal
feleségét körülfogó vendég-
sereg itt a fogadó udvarán
lett lefényképezve.
Itt azonban felmerül egy
másik lehetőség is, hiszen
ismert tény, hogy Zsótés
Andor 1883-ban a szatyma-
zi állomás szomszédságá-
ban fekvő nagyobb birto-
kán, az állomás közvetlen
közelében, egy kerti gazda-
sággal egybekötött dísze-
sebb nyári lakot építtetett.
Ez időtől fogva a jelesebb
vendégek ott voltak fogadva
és elszállásolva. Nem kizárt,
hogy ott készült az előbb is-
mertetett kép. Az épület ma
felújíthatatlan, romos.
A kép elkészültének idő-
pontja is körülbelül behatá-
rolható. Jókai Mór második
feleségével 1899-ben kötött
házasságot, amit három év
jegybenjárás előzött meg.
1900-ban a kép már nem
készülhetett, mert a ven-
déglő akkor már átköltözött
a Vasút utcába. Ezeket la-
tolgatva csak azt lehet meg-
állapítani, hogy nem sokkal
a századforduló előtt ké-
szülhetett a kép. Hogy kiket
üdvözölhetünk az író párt
körüvevő vendégseregben,
ma még rejtély.   
A kép eredeti, nagyobb és
jobban látható másolata, a
könyvtárban megtekinthe-tő.
A képet dr. Rovó Istvánné
mentette meg az utókornak.
Az íróról, anélkül hogy tud-
tuk volna, hogy itt járt, egy
utca is el lett nevezve
Szatymazon.

Pálmai József

HELYTÖRTÉNET
Jókai Mór Szatymazon
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ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNYEK
Tudósítás a júniusi
testületi ülésről
2014. június 25. napján,
helyszín: Neszürjhegyi
iskola épülete
„Szatymaz község belterü-
leti utak burkolatának meg-
erősítése” közbeszerzési
pályázatra beérkezett aján-
latok értékelése volt az első
napirendi pont.
Dr. Somogyi György, a bí-
ráló bizottság elnöke el-
mondta, hogy a beérkezett
három ajánlat közül a bi-
zottság a Probart Kft. Kis-
telek ajánlatát javasolja el-
fogadásra, 47. 288. 614,- Ft
összeggel. A Képviselő-tes-
tület megállapította, hogy
Szatymaz Községi Önkor-
mányzat a rendelkezésre
álló fedezetet meghaladó
nettó 973. 927,- Ft. többlet-
terhet szükség esetén bizto-
sítani tudja és a határozatot
elfogadta.
Második napirendi pont-
ként az idei első költség-
vetési rendelet módosítás
Gulyás Zsuzsanna által tör-
tént előterjesztése követke-
zett. A módosítást, mely a
2014. évi költségvetéssel
kapcsolatban tartalmazza
az ez évben beérkezett álla-
mi pénzeket, valamint az
egyedi testületi döntéseket
is, a testület elfogadta.
A következő napirendi
pontban elfogadták Barna
Károly beszámolóját a Gaz-
dasági Bizottság munká-
járól. 
A 3/2. napirendi pont a
belső ellenőrzésről szóló
előterjesztés megtárgyalása
volt. Mákos Istvánné jegy-
ző elmondta, hogy a Sze-
gedi Kistérség belső elle-
nőre munkaügyi ellenőrzést
végzett a hivatalban, mely-
ről készült jegyzőkönyvet
írásban megküldték a kép-
viselőknek. Ezt a Gazdasá-
gi Bizottság megtárgyalta
és elfogadásra ajánlotta,
ami meg is történt. 
Ezután a Szatymazért Ala-
pítvány Alapító Okiratának
módosítása került napirend-
re. Mákos Istvánné jegyző
elmondta, hogy a kuratóri-
um és az ellenőrző bizott-
ság június 30. napjával le-
mondott tisztségéről. Az
előterjesztés az eddigi ki-
lenc fős kuratórium helyett
öt főre tett javaslatot. Mó-
dosító javaslat érkezett arra
vonatkozóan, hogy a min-

denkori Humán illetve Gaz-
dasági Bizottság elnöke is
legyen a kuratórium tagja.
A Képviselő-testület elfo-
gadta az eddigi tagok le-
mondását és a Szatymazért
Alapítvány Kuratóriuma
valamint az Ellenőrző Bi-
zottság összetételére a kö-
vetkező döntést hozta:
A Kuratórium elnöke Ma-
tula Aranka Anikó, elnök-
helyettese Olajos Tibor, tit-
kár Dr. Rovó István Jó-
zsefné, tagjai Barna Károly,
Bódis Margit, Vass György
és dr. Völgyesi László. Az
Ellenőrző Bizottság elnöke
Juhász Róbert, tagjai Gu-
lyás Zsuzsanna és Márta
Ferenc.
Következő napirendi pont-
ban a Testület módosította a
hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatásokról és a köz-
területek tisztántartásáról
szóló önkormányzati ren-
deletet.
2014. július 31. napjával az
Óvoda vezetői megbízása
lejár. A nyilvános pályázat-
ra a jelenlegi vezető, Maró-
tiné Balog Zita adta be pá-
lyázatát, a Testület pedig
egyetértett kinevezésével,
ami 2019. július 31. napjáig
tart.
Ezután az önkormányzati
tulajdonban lévő Ady E. u.
34/d szám alatti bérlakásra
kiírt pályázatot eredmény-
telennek nyilvánították, mi-
vel műszaki hiányosságok
miatt a lakás jelenlegi álla-
potában lakhatatlan. 
A 3/7-es napirendi pontban
az Ady E. u. 34/d volt bér-
lőjének a hátralékok rész-
letfizetését engedélyezték.
Következő napirendi pont-
ban a 697/1, 698/1 telek el-
adás és a 699 és 700 hrsz-ú
területek közötti telekhatár
rendezésről volt szó. A
Képviselő-testület a követ-
kező határozatot hozta: 428
m2 területet vásárol meg a
Szatymaz 699 hrsz-ú telek-
ből, telekhatár rendezés mi-
att. A területet a képvise-
lőtestület a tulajdonában le-
vő 700 hrsz-ú telekhez kí-
vánja telekhatár rendezés-
sel csatolni.
A fenti határozatokat a
Képviselő-testület 7 igen-
nel és nem szavazat nélkül
fogadta el.
Ezután zárt ülés követke-
zett.

Dr. Kormányos László pol-
gármester úr elmondta,
hogy 2014. évre díszpolgári
cím adományozására egy
javaslat érkezett be, Szűcs
László volt polgármester
személyére. A Képviselő-
testület egyhangúlag úgy
döntött, hogy Szűcs László,
Szatymaz IV. ker. 3. szám
alatti lakos részére díszpol-
gári címet adományoz. 
Javaslat érkezett be a köz-
szolgálatért kitüntető címre
is, Mákos Istvánné jegyző
személyére. A bizottságok
ezt is megtárgyalták és el-
fogadásra javasolták. Ez
alapján a Testület Mákos
Istvánné részére „Szatymaz
Községért” kitüntetést ado-
mányoz. Ezúton is gratu-
lálunk mindkettőjüknek!

Tudósítás Szatymaz
Község Képviselő-
testületének 
2014. július 23. napján,
14 órakor a Dankó Pista
Művelődési Házban meg-
tartott üléséről
Első napirendi pontként a
Csongrád megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság
Szegedi Katasztrófavédel-
mi Kirendeltségének tájé-
koztatója hangzott el a
2013. évi munkájukról.
Galiba Gábor, az Igazgató-
ság képviselője elmondta,
hogy a szervezet 2012-ben
alakult, az önkormányzati
tűzoltóság helyett, mint hi-
vatásos tűzoltóság. Közsé-
günk a Szegedi Kirendelt-
ség alá tartozik. Rúzsán és
Kisteleken is nyílik a közel-
jövőben őrs, és azt követő-
en az egész megye területén
a kivonulási idő 20 perc alá
csökken. A polgármester
megköszönte az Igazgató-
ság részéről tanúsított  ed-
digi korrekt és rugalmas
együttműködést.
Második napirendi pont a
Falunap rendezvény értéke-
lése, Kálmán János igaz-
gató beszámolójával. El-
mondta, hogy az előző napi
bizottsági ülésen elhangzott
ötletek már a jövőt szol-
gálták. Ezt két pontban fog-
lalta össze: először is érde-
mes egy stábot kialakítani
csak a Falunap szervezése
dolgában, az átláthatóság, a
kevesebb hibalehetőség és
a félreértések elkerülése
miatt, másodszor pedig
még nagyobb hangsúlyt
kell fektetni magára az 

őszibarackra és a rendez-
vény fesztivál jellegének
erősítésére. Hozzáfűzte,
hogy az idén először hasz-
nált új, nagy sátor kellemes
meglepetés volt, először
ugyanis tartott tőle, hogy
túl nagy lesz a rendezvény
volumenéhez. Mivel mo-
dulszerűen építhető fel,
ezért a helyszínhez teljesen
adaptált méretben lett felál-
lítva. Ezzel kapcsolatban a
polgármester úr feltette a
kérdést, hogy jó-e ez a sá-
tor, tervezzünk-e vele a jö-
vőben ilyen méretben,
ugyanis ez szervezési és
technikai változásokat is
jelent. 
Lengyel Istvánné dr. véle-
ménye szerint az előkészí-
tésbe jobban be kell vonni a
civil szervezeteket és a
nagy sátortól érdemes lenne
elkülöníteni a büfét. Barna
Károly külön köszönetet
mondott a barack árusítás-
ban való szerepükért a Ker-
tész és a Kónya családnak.
A testület egyben köszöne-
tét fejezte ki az összes
közreműködő irányába.
A Testület a beszámolót el-
fogadta.
Harmadik napirendi pont
tájékoztató a szennyvíz be-
ruházásról. Polgármester úr
elmondta, hogy a lakosok
több, mint 1/3 –a már rákö-
tött a hálózatra. A próba-
üzem alatt három komo-
lyabb, több kisebb problé-
ma (átemelő szivattyú meg-
hibásodás) akadt, amit  rö-
vid időn belül kijavítottak.
A beruházás az ütemezés-
nek megfelelően alakul, a
helyreállítási munkák ga-
ranciában folynak, és elin-
dultak a külön megrendelt
útmegerősítési többletmun-
kák is, melyek legkésőbb
augusztus végéig be fognak
fejeződni.
Következőkben a Testület
megtárgyalta a Szatymazi
Gyermekekért Közhasznú
Egyesület kérelmét és hoz-
zájárult ahhoz, hogy az
egyesület a 80.000 forint
támogatási összeget szoci-
álisan rászorult gyermekek
ingyenes nyári táborozására
fordítsa. 
Ezután a Képviselő-testület
200.000 forint pótelőirány-
zatot szavazott meg a Mű-
velődési Háznak, a júniusi-
hoz hasonló, augusztusi
Nyári tábor megtartására.
A következő napirendi
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pontban Mákos Istvánné
jegyző elmondta, hogy a
Márvány Építőkő Kft. bé-
relni szeretné a ravatalozó
épületében levő halott hű-
tőt. Ezt a Testület nem sza-
vazta meg, mert a temető
gondnoki munkatárssal
egyeztetve arra az állás-
pontra jutottak, hogy nincs
arányban a kérhető bérleti
díj és a bérléssel együtt járó
problémák. 

200.000 forint keretössze-
get szavazott meg a Testü-
let az Egészségház elektro-
mos fővezetékének kiépíté-
sére és cseréjére. Erre a
napelemes pályázattal kap-
csolatos Démász előírás
miatt van szükség. 
Utolsó napirendi pontként a
Jobbik Magyarországért
Mozgalom Szatymazi Szer-
vezetének kérelme került

szóba, amely a Ligetben lé-
vő emlékmű felújítására
vonatkozik. A kérelmezők-
nek javasolták, hogy ve-
gyék fel a kapcsolatot Gé-
mes Katalin és Markolt
György szobrászművészek-
kel, mint hozzáértő szemé-
lyekkel. A képviselők
egyetértettek abban, hogy
igény esetén az önkor-
mányzat is szálljon be
anyagilag a felújításba.

Szó volt még a kérelemben
egy rovásírásos település-
üdvözlő tábla felállításáról
is, mellyel kapcsolatban
látványtervek benyújtását
kérte a testület.
A fentebb említett előter-
jesztéseket és határozatokat
a Képviselő-testület egy-
hangúan, 6 igennel és nem
szavazat nélkül fogadta el. 

Görgényi Gábor

Az idén hetedik alkalom-
mal került megrendezésre
Szegeden a Hungarikum
Fesztivál, július 31. és
augusztus 03. között a
Széchenyi téren. A fesztivál
célja továbbra is az olyan
csak ránk, magyarokra jel-
lemző termények, termé-
kek, tevékenységek népsze-
rűsítése, amelyekre méltán
lehetünk büszkék. A megje-
lenő áruk jó része nem csak
a közvélekedés szerint hun-

garikum, hanem azzá is van
minősítve, vagy rendelke-
zik valamilyen eredetvéde-
lemmel. Más évekhez ha-
sonlóan különösen népsze-
rűek voltak idén is az élel-
miszerek. 
Ez év júliusában - immár ne-
gyedik alkalommal – fel-
kérték a szervezők Szaty-
mazt, hogy képviseltesse
magát őszibarackkal. Évek
óta ugyanúgy kínálással és
kóstoltatással csinálunk
reklámot a standunkon a
gyümölcsnek, bár nagy a
nyomás rajtunk, hogy a
jövőben az árusítást is old-
juk meg. A képviselő-tes-
tület továbbra vállalta a
négy napos rendezvényen
való részvétel költségeit. A

legnagyobb helyi termelők
pedig ingyenesen ajánlottak
fel gyümölcsöt. Ennek kö-
szönhetően összesen mint-
egy 100 rekesz barack jött
össze, amely el is fogyott.
Sajnos a csapadékos időjá-
rás miatt az utóbbi hetek-
ben érő barack gyorsan
romlott és kevésbé volt íz-
letes. Ezt bizony néha az
arcokon is lehetett látni a
kóstolás során, bár minden-
ki udvariasan mosolygott

hozzá. Ettől függetlenül
elmondhatjuk, hogy részvé-
telünk ismét nagy sikert
aratott, és ismét biztosíta-
nunk kellett a szervezőket
arról, hogy a jövőben is
számíthatnak ránk.
Szatymaz Község Önkor-
mányzata ezúton fejezi ki
köszönetét a felajánláso-
kért, az alábbi őszibarack
termesztőknek és család-
juknak: 
Barna Károly, Barna And-
rás, Csíszár István, Gyuris
Mihály, Kertész Sándor
(Árpád u.), Kertész Sándor
(Dankó P. u.), Kónya Fe-
renc, Kormányos Ferenc,
Szanka Lajos.
Külön köszönetet mondunk
a Szatymazi Nőegylet tag-

jainak az aktív közremű-
ködésért:
Mákos Istvánné, Ürmös

Márta, Lippai Józsefné Ma-
rika, Kormányos Éva, Gu-
lyás Zsuzsanna, Gál
Györgyné Maja, Feketéné
Bárkányi Ilona, Kissné Tót

Tünde, Tót Rita, Kordásné
Ági, Rakonczainé Eti, Ber-
ta Eszter

Külön köszönjük a legfiata-
labb közreműködőnek, Bó-
na Zórának

Önkormányzat

Negyedik alkalommal vett részt Szatymaz a szegedi Hungarikum Fesztiválon

FIGYELEM!!!
NEM LÉTEZŐ TANYAFEJLESZTÉSI

PÁLYÁZAT MEGÍRÁSÁRA 
KÉRNEK PÉNZT A 

FÉLREVEZETETT GAZDÁKTÓL
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) tagsága
részéről több bejelentés érkezett, hogy egy dél-alföldi
pályázatíró iroda tanyapályázat elkészítésére vesz fel
megrendeléseket egyszeri, nettó 200 ezer forint meg-
bízási díjért, 98 százalékos nyerési eséllyel kecsegtetve a
tanyán élő embereket. A cég jellemzően kisebb
településeken, a postaládákba behelyezett szórólapokon
hirdeti szolgáltatásait.
A Kamara felhívja tagjai figyelmét, hogy jelenleg nincs
tanyafejlesztési pályázat, így azt javasolja az érintet-
teknek, hogy tartózkodjanak minden, a pályázat
megírásában való közreműködéssel kapcsolatos előzetes
kötelezettségvállalástól.
Az aktuális pályázatokról a falugazdászok tudnak hiteles
tájékoztatással szolgálni.
Szatymazon keressék Novák Pál falugazdászt, aki segít
Önöknek eligazodni a Tanyaprogrammal kapcsolatos
kérdésekben
– személyesen az új ügyfélfogadási rend szerint hétfőn

és kedden a Faluházban, vagy 
– telefonon a 30/ 64 29 206 számon, esetleg 
– az interneten, a novak.pal@nak.hu címen.
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TÁJÉKOZTATÓ
a telken belüli, belső csatornabekötés kiépítésének módjáról

VÁLTOZÁSOK A BEJELENTÉSNÉL! 06-62/259-344/2 mellék 
Tisztelt Szatymazi Lakosok!
A jelenleg folyamatban lé-
vő szennyvíz csatornázási
munkálatoknál kiemelten
kérjük, hogy az alábbiakra
legyenek figyelemmel a
telken belüli belső csa-
tornájuk kiépítésénél:
1. A telken belüli csator-

nahálózat megépítését
be kell jelenteni a Vízi-
közmű Szolgáltató Kft
központi irodájában a
06-62/259-344 /2 mel-
léken munkaidőben  hét-
fő, kedd, csütörtök, pén-
tek 0600-1600-ig valamint
szerdán 0600-1900-ig

2. A helyszíni szemle meg-
tartásáig a munkaárkot
nyitva kell tartani. A
helyszíni ellenőrzésről
az üzemeltető jegyző-
könyvet vesz fel.

3. A bejelentést követően
hétfői és csütörtöki na-
pokon a Víziközmű

Szolgáltató Kft. helyi
képviselője helyszíni
szemlén ellenőrzi a házi
szennyvízhálózat megfe-
lelőségét. Kérjük a meg-
beszélt napon jelenlétév-
el biztosítsa az átvételt.

4. Amennyiben a bekötés
az előírásoknak megfe-
lelően készült el, úgy a
jóváhagyás után a mun-
kaárok betemethető.

5. Csapadékvíz, esővíz, hó-
lé, talajvíz és a meglévő
szikkasztók, derítők
szennyvize sem most,
sem a későbbiekben,
semmilyen formában
sem vezethető a szenny-
vízcsatorna rendszerbe!

6. A házi csatornaépítéssel
kapcsolatos kérdéseik
esetén a Víziközmű

Szolgáltató Kft. a ren-
delkezésükre áll
Kisteleken a Rákóczi u.
44. sz. alatti műszaki
ügyintézésen, vagy a
62/259-344-es tele-
fonon.

7. A lakossági bekötéseket
kivitelező vállalkozások
hirdetéseit, ajánlatait –
amennyiben igény mu-
tatkozik rá - továbbra is
ingyenesen közöljük la-
punk oldalain.

8. Az üzemeltető korábbi
ígéretének megfelelően
a csatorna házi beköté-
sek átvételéért, a nyílt-
árkos szemléért nem kell
fizetni. 

9. A szennyvízcsatornára
rákötött háztartásoknak
a szennyvíztisztító pró-

baüzeme alatt, (várha-
tóan november 30.) nem
kell csatornadíjat fizet-
ni.

Kérjük a fentiek betartását
és előre is köszönjük
együttműködésüket.

Társulat, PM Hivatal,
üzemeltető

Csatorna rákötések:
Penta Aquabqu Kft.
Telefon: 06-30/9380-070
Kucska István
Telefon:06 20 4696 173
E-mail: info@jofutes.hu
Szabácsi Attila
Telefon:  06 20 5365 227
Szatymaz, Hunyadi u. 6.
Budai István
06 70 4229 403
PVC csövek és idomok:
Riaplaszt Bt.
Telefon: 06 62 283-282, 

06 309458 411
Email:
riaplaszt.pvccso@gmail.com

SZENNYVÍZ CSATORNÁZÁS 

DANKÓ PISTA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Faluház + kondi terem
Szatymaz, 
Dózsa Gy. u. 42.
Tel/fax: 62/583-520
Igazgató: Kálmán János

Hétfő: 8:00-19:00
Kedd: 8:00-19:00
Szerda: 8:00-19:00
Csütörtök: 8:00-19:00
Péntek: 8:00-19:00
Szombat: rendezvénytől függően
Vasárnap: zárva

Könyvtár:

Hétfő: szünnap
Kedd: 9:00-17:30
Szerda: 13:00-17:30
Csütörtök: 9:00-17:30
Péntek: 13:00-17:30

Szombat: 9:00-13:00
Vasárnap: zárva
Könyvtáros:
Feketéné Bárkányi Ilona

FELHÍVÁS! 
50 ÉVES LESZ A MŰVELŐDÉSI HÁZ!

!!!Régi fotókat, képeslapokat, levelezőlapokat és 
tárgyakat várunk a Faluházba!!!

Az idén ünnepli 50. születésnapját a szatymazi
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár.
Ezen alkalmat a későbbiekben egy esemény-
dús hétvégével fogjuk ünnepelni, melynek a
tervek szerint része lesz egy kiállítás, aminek
megrendezéséhez az Önök segítségét kérjük.

A tanfolyam cél-
ja, olyan elméleti
és gyakorlati tu-
dás átadása, gya-

korlása, mely a hétköznapok-
ban segít abban, hogy testileg-
lelkileg jobban érezzük ma-
gunkat.
Érdeklődés, bejelentkezés:

Virágos Lilla
Természetgyógyász-pedagógus

06-20-509-1792
www.viragoslilla.5mp.eu

LÉPÉSRŐL-LÉPÉSRE
Test- és Lélekműhely az egészségért A Dankó Pista Faluházban

LILLA JÓGA
Hétfő 18.15 – 19.45

érdeklődés: 0620 5091792

MESTEREMBEREK FIGYELEM!
A Faluház összegyűjti és rendszerezni szeretné
a községünkben dolgozó mesterek – asztalos,
lakatos, gumiszerelő, villanyszerelő, stb… -
nevét, elérhetőségét, amelyek bárki számára
láthatóak lesznek. Jelentkezni a Faluházban

lehet, nyitvatartási időben személyesen, email-
ben vagy telefonon.

SZATYMAZI POSTA ÚJ NYITVA TARTÁSA:

hétfő: 8-12,  12.30-17.00

kedd: 8-12,  12.30-16.00

szerda: 8-12,  12.30-16.00

csütörtök: 8-12,  12.30-16.00

péntek: 8-12,  12.30-15.00
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SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK

A FALUHÁZBAN!
A KONDITEREM továbbra is nyitva a Faluház

nyitva tartási idejében. 
Napijegy 350/280 forint, bérletvásárlási

lehetőség.
A nagyteremben két asztal is várja a pingpon-

gozókat, időpont egyeztetés a helyszínen.

Barackfesztivál és Falunap

Kedves Olvasóim!
Attól tartok, augusztusban már nem találkozunk. A
könyvtáros és segítői ugyanis abban mesterkednek, hogy a
teljes könyvtári állományt leellenőrizzék (leltároznak),
ezért augusztus 5-től 30-ig Önöket/ Titeket a közelébe sem
engedik/engednek a könyveimnek. Ez sajnos elkerül-
hetetlen. Minden jót kívánok!
Üdvözlettel: Szatymazi könyvtár

A lakcím szerint illetékes
hulladékudvar szolgálta-
tását az a magánszemély
veheti igénybe:
- aki érvényes személy

igazolvánnyal, lakcím-
kártyával rendelkezik és
a területileg illetékes
hulladékudvar szolgál-
tatását kívánja igénybe
venni,

- az aktuális hulladék díj-
fizetését, hitelt érdem-
lően igazolni tudja,
(csekk, kivonat, számla
másolat)

- szelektíven frakciónként
szétválogatott hulladé-
kot kíván elhelyezni,

- a hulladékudvaron elhe-
lyezhető és nem elhe-
lyezhető anyagok, minő-
ségi és mennyiségi meg-
határozására a hulladék-
udvar kezelője jogosult,
amelyről külön szabály-
zat rendelkezik.

A Hulladékudvar hasz-
nálatát a kezelő a követ-
kező esetekben jogosult
megtagadni:
- a használatra vonatkozó

szabály bármely pontjá-
nak nem felel meg,

- nem szétválogatott, nem
elhelyezhető, kommu-

nális, háztartási egyéb
hulladékot kíván a ma-
gánszemély elhelyezni.
Az anyagok elhelyezé-
sére vonatkozó menny-
iségi szabályokat nem
tartja be,

- hangoskodó, durva, jog-
szabályt sértő magatar-
tást tanúsít,

- a hulladékudvar műkö-
dési rendjét és a Kresz
szabályait figyelmen kí-
vül hagyja.

A hulladékudvar kezelője
nem köteles részt venni a
lakosság által beszállítandó
hulladék elhelyezésében. A
hulladékudvar területén
kép- és hangfelvétel ké-
szülhet, amely kizárólag
hatósági eljárás során kerül
felhasználásra. 
A hulladékudvar működé-
sével kapcsolatban a kö-
vetkező elérhetőségeken
érdeklődhet:
Tajti Sándor: 0620
2445158, email: tajti.san-
dor@szkht.hu
Hulladékudvarok és gyűj-
tőszigetek csoportvezetője

Szegedi
Környezetgazdálkodási

Nonprofit Kft.

A Szelektív Hulladékudvar használatára
vonatkozó szabályok

Ismét igen komoly munka
gyümölcse az, hogy szépen,
rendben, tartalmasan lezaj-
lott az idei Falunap. Akinek
munkahelyi kötelessége volt
tevékenykedni, az is jó érzé-
sekkel vette ki a részét, az
önkéntesen feladatot válla-

lók előtt pedig külön is le a
kalappal! Engem megint le-
nyűgözött a nagytermet vi-
rággal díszítő lányok, asszo-

nyok munkabírása – aztán,
mikor készen lettek, a művé-
szi hajlamuk is, ugyanis be
kell valljam, kissé száraznak
tartottam az alapgondolatot,
miszerint a község intézmé-
nyeire építik művüket, azon-
ban gyönyörű alkotás sikere-

dett. Végül csak édes lett a
lekvár, szép asszonyok-lá-
nyok kavarták kétszer hét
órát, finom és bőséges a pa-

A tér az új sátorral
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lacsinta, bevált az először
használt óriás sátor, este volt
tábortűz, focimeccs, táncika.
A Szatymaz barackja ver-
senyt győztese Budai Sándor
lett. S mindez, hogy létrejött,
köszönet:
A virágkötőknek! Bartucz
Éva, Bondor Irén, Bózsó
Sándorné, Csamangó Jenő-
né, Dékány Dorka, Dékány
Szilveszter, Flenderné Barta
Éva, Géczi Tamás, Gyuris
Vanessza, Gyuris Zsuzsanna,
Jójárt Imréné, Kálmán Ildi-
kó, Krisztin Ilona, Milkós-
Illés Erzsébet, Nyári Viktó-
ria, Radics Anita, Szélpál
Krisztina, Tóthné György
Melinda
A virágért! Baranyi Péter,
Bartucz Géza, Borbély Fe-
renc, Csamangó Jenőné,
Csányi István, Dékányné dr.

Balogh Andreának, Frank
László, Jáger Istvánné, Jójárt
Imréné, Kopasz György, Lip-
pai József, Náczi András,
Petró Jenőné, Posta Ferenc,
Széll József, Zsemberi Gyula
A barackosoknak! Barna
András, Bihari István, Budai
Sándor, Gyuris Ferenc, Gyu-
ris Mihály, Kertészné Budai
Éva, Kertész Sándor, Kónya
Ferenc, Kónya Imre, Kónya
Péter, Kormány Tibor, Kor-
mányos Antal, Kormányos
Ferenc, Pancza István, Ökrös
Balázs és Ökrös Sándor
A zöldségeseknek! Balogh
Jánosné, Bartucz Géza, Csá-
nyi Kertészet, Csányi Sándor
Biokertészet, Kajáriné Kocsó
Ildikó és férje Kertészete,
Masa László, Maróti Zoltán,
Péter János, Rácz Tibor, Sza-
bó István, Széll István, Tóth

István
Továbbá az Alisma Egész-
ségfejlesztő Egyesületnek, az
Általános Iskola dolgozói-
nak, Bakos Józsefnek, a ba-
rackosoknak, a Barackvirág
Népdalkörnek, Barna Ká-
rolynak, a Csemeték Népze-
nei Csoportnak, a Csipet-
Csapat Nagycsaládosok
Egyesületének, Döméné Sza-
bó Andreának, a Drogcent-
rum közösségi ellátó rész-
legének, a Ficánkák tánccso-
portnak, Gáborné Madács Il-
dikónak, a Hayat Hastánc
Egyesületnek, a Közművelő-
dési Egyesületnek, az Önko-
rmányzat dolgozóinak, a
Sándorfalvi Rendőrörsnek, a
Szatymazi Barackvirág Nép-
dalkörnek, a Szatymazi
Nyugdíjasok Egyesületének,
a Szatymazi Sport Egyesület

judosainak, a Szatymazi Pol-
gárőr Egyesületnek, a Szaty-
mazi Zumba csoportnak, a
SZAFT-nak, a Szegedi Ama-
tőr Vasútmodellezőknek,
Szilasi Tibornénak, a Teleház
dolgozóinak, Zacsok János-
nak és a fogatosoknak, a
zöldségeseknek.  
Köszönet jár községünk in-
tézményeinek az elküldött
feldíszítendő tárgyakért –
majdnem közlekedési bale-
setet okozott a látvány, mikor
a Gondozási Központból a
karjaimban hoztam ki a „ba-
nyát” – Veress Sándornak a
hagyományos barackszállító
kocsiért, a Bakos családnak,
kik főztek ránk és a lekvár-
főzőknek, Juhász Antalné
Ibolyának, Nyerges Zsolt-
nénak, Palotás Ilonának,
Széll Hajninak.

Készül a nagyterem Nagyterem, feldíszítve

Vonulnak a fogatosok Két napig kavarták

Bábelőadás a fák között Rendületlenül készül a palacsinta
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Fakanál Klub hírei

CIVIL SZERVEZETEK HÍREI

ÓVODAI HÍREK
Óvodakezdés
„Hároméves korában a
legtöbb gyermek életében
új korszak kezdődik: óvo-
dába kerül. … Ez az elsza-
kadás fájdalmas élmény,
éppen ezért magától érte-
tődő, hogy a gyerek az első
napokban sír, otthon sze-
retne maradni, minden le-
hetséges eszközével tilta-
kozik az óvoda ellen. …
Persze, nemcsak a szülőtől
való elszakadás jelent gon-
dot a számára, hanem az új
környezethez való alkal-
mazkodás is; új szokásokat,
napirendet kell elsajátíta-
nia, és mindenekelőtt: meg
kell tanulnia gyermekkö-
zösségben élni.” 
(Ranschburg Jenő: Szülők
könyve, 223. o.)

Mivel segíthetik a szülők az
óvodakezdést?
Beszélgessenek napi rend-
szerességgel az óvodáról!
„Milyen is lesz az óvoda?”
Tudatosítsák a gyermek-
ben, hogy ő óvodás lesz!
Meséljenek olyan meséket,
melyek az óvodáról, az
óvodakezdésről szólnak!
Például: Janikovszky Éva:
Már óvodás vagyok; Bartos
Erika: Bogyó és Babóca az
óvodában; Bartos Erika:
Anna és Peti: Irány az óvo-

da!
Minél többet találkozzon és
játsszon a gyermek kortár-
saival!
Az elválás megkönnyítése
céljából - még a nyár fo-
lyamán – bízzák a gyerme-
ket rövid időre a nagyszü-
lőkre, vagy valaki másra!
Szerencsés, ha otthon az
óvodáéhoz hasonló napi-
rendet alakítanak ki! Pél-
dául: ebéd utáni pihenés,
alvás.
Amennyiben még szüksé-
ges étkezési szokások kia-
lakítása, alakítása, finomí-
tása. Például: ülve eszünk,
főtt ételek megkóstoltatása,
fogások egymás utáni sor-
rendje, pohárból iszunk.

Óvodánk napirendje
Reggel 6 órától várjuk a
gyermekeket.
6 órától 8:30-ig érkezés az
óvodába, reggeli játék.
8:30 tízórai.
9 órától játék a csoport-
szobában és az udvaron.
Verselés, mesélés, rajzolás,
éneklés, mondókázás.
11:30-tól készülődés az
ebédhez, gondozási teen-
dők (mosdózás, wc-zés). 
Ebéd.
Ebéd után készülődés a le-

fekvéshez, mosdózás, wc-
zés és kezdődhet a pihenés.
Vers, mese, ének, zenehall-
gatás.
15 órakor ébredés, mos-
dózás.
Uzsonna.
Uzsonna után játék haz-
amenetelig.
17:30-kor az óvoda zárása.

Minden kisgyermeknek
több-kevesebb idő kell az
új helyzet elfogadásához. A
beszoktatás első idősza-
kában jó, ha a szülő is ott
marad az óvodában. Segít
ismeretségeket kötni gyer-
mekének, megismerkedik
az óvó nénikkel és az óvoda
helyiségeivel, szokásaival.
A gyermek fokozatosan
megtanulja, hogy a szülő
helyett az óvó nénitől kér-
jen segítséget. Jó, ha tudja a
kisgyermek, hogy nem
mindig csak anya segíthet,
hogy az óvó néni is tud se-
gíteni, úgy, mint anya vagy
apa. A szülők fontos felada-
ta, hogy segítsenek kialakí-
tani a bizalmi viszonyt az
óvó nénik és a gyermek kö-
zött.
Ha a gyermek azt látja,
hogy a szülő tele van ag-
godalommal, szorongással,
szomorúan hagyja ott az
óvodában, akkor ő is félni

fog, úgy fogja érezni, hogy
most valami nagyon rossz
fog történni vele. Legyen
az elválás gyors! Gyors
átöltözés, búcsúzás, intege-
tés. Fontos, hogy a szülő
mosolyogva búcsúzzon el!
Visszamenni tilos! Ugyanis
az a gyermekben azt az il-
lúziót kelti, hogy csak sírni
kell, és anya visszajön.
Amikor már megfelelőnek
ítéli a szülő, hogy otthagyja
gyermekét az óvodában,
soha ne csapja be! Pontosan
határozza meg, hogy mikor
fog jönni érte (például: al-
vás után, uzsonna után)!
A beszoktatás és az elsza-
kadás nemcsak a gyermeket
érinti. A szülőknek is tud-
niuk kell őt elengedni!
Anyának és apának is fel
kell készülni az óvodakez-
désre!
Szeretetteljes, nyugodt,
családias légkörrel várjuk
az óvodába készülő kiscso-
portos gyermekeket! Meg-
felelő mennyiségű időt és
figyelmet fogunk fordítani
a beszoktatásra, mert ekkor
fektetjük le az óvodába já-
rás érzelmi alapjait, a gyer-
mek óvodához fűződő vi-
szonyát!

Hegedűsné Posta Mária
Óvó néni

SPORT Nyugdíjasok hírei
Asztalitenisz. A Csongrád
megyei bajnokság B cso-
portjában két csapatunk is
indult, a tízes mezőnyből a
2. és a 3. helyet szerezték
meg. A sikeres szereplés
résztvevői: Árpási Csaba,
Busi Lajos, Haverland
László, Káló Sándor, illet-
ve Ábrahám László, Csá-
nyi Csaba, Csányi Zsolt,
Szélpál Gábor. 
Gratulálunk!

Először is szeretnék köszö-
netet mondani azoknak a
nyugdíjas társaimnak, akik
segítettek a falunapi pala-
csinta-partit megvalósítani!
Tiszteletét tette a Csongrád
megyei Életet az Éveknek
Egyesület elnöke, Urbán

Istvánné is. 
Augusztus 29-én pénteken
megint megyünk Móraha-
lomra fürdeni. Indulás reg-
gel 8-kor a Faluház elől.
Bekerülési költség tagja-
inknak 1200 forint, mely a
belépőt tartalmazza, az uta-
zás ingyenes, az ebédet
mindenki saját belátása
szerint intézi. A pénzt
augusztus 19-ig kérem be-
fizetni!
Augusztusban kivesszük a

szabadságunkat, más össze-
jövetelt nem tartunk.
Legközelebb szeptember
24-én, a hónap utolsó szer-
dáján, du. 4 órakor találko-
zunk, mikor is megtartjuk
az Idősek Világnapját, va-
csorával egybekötve.
Fizetni hétfőn és csütörtök
délután 5-6-ig, a Faluház-
ban, Horváthnénál lehet.

Tisztelettel, 
Horváth Istvánné

A vajdasági Kispiacon idén
is nagyszerű eredményt ért
el a Fakanál klub. Lajkó
Zoli, Nacsa Zoli és Rácz
Laci bácsi birkapörköltje
arany érmet érdemelt ki a
pörkölt kategóriában – 120
induló közül! 

Gratulálunk!
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A Mi rovatunk

KATOLIKUS EGYHÁZ hírei
Mire való a vallás?
"Nincs nép vallás nélkül" -
ez a történelmi megállapí-
tás igazolja a régi tételt,
hogy a vallásosság ember
voltunknak velejárója. Sőt
mondhatjuk, hogy a vallás
az embernek legjelentősebb
ügye. A vallás kérdései tud-
ták eddig elindítani és táp-
lálni a leghatalmasabb tör-
ténelmi mozgalmakat, ha
nem vallásterjesztés akkor
vallásüldözés formájában.
Napjainkig minden átfogó
program vallási köntöst ölt,
és nincs az a gondolkodó
ember akinek nem jelent
volna meg legalább egyszer
életében a vallás, mint kö-
zépponti probléma.
Ahhoz, hogy vallási maga-
tartás jöjjön létre ahhoz az
embernek legalább homá-
lyosan, sejtésszerűen meg
kell győződnie, hogy van
felsőbb titokzatos szent ha-
talom, melytől ő és a világ
gyökeresen függ, mely az ő
útját és a világ folyását tud-
ja befolyásolni. Más szóval
egy világfölötti hatalom a
személyes Isten a szó alap-
értelmében vett minden
igazi vallásosság alapja.
Mielőtt a címben felvetett
kérdésre válaszolnánk,
szükséges meghatároz-
nunk, mi tulajdonképpen a
vallás? Az alapvető hittan
(theologia fundamentalis)
ezt így határozza meg: "a
vallás nem más, mint az
eszes teremtmények /vagy-
is emberek/ odarendelése
az Istenhez, mint létrehozó
elvhez, és végső célhoz." A
vallás az emberek körében
mint egyéni magatartás,
életforma - vagyis mint val-
lásosság - jelentkezik. A
vallásosságunkat azonban
nem szabad csupán őseink-
től örökölt, reánk aggatott
kegyeletes bútordarabnak
tekintenünk, hanem a mi
vallásosságunkat - bár való-
ban őseinktől örököltük -,
saját szellemi munkánkkal

át kell gyúrnunk öntudatos
egyéni birtokunkká. Én
nem csak azért vagyok val-
lásos, mert szüleim is azok
voltak, hanem mert felis-
mertem, hogy vallásom té-
telei ma is igazak és szépek,
és büszke vagyok arra,
hogy az Úr Jézus által ala-
pított vallásomat gyakorol-
hatom.
Ehhez az öntudatos vallá-
sosságnak a kialakításához
ad támpontot fogódzó pon-
tot, ha meggondoljuk mi a
vallás célja, mire való a val-
lás?
A./ A vallás nem egyesek-
nek a hobbyja mint ahogy
sokan gondolják: "te temp-
lomba jársz neked az a hob-
byd, én meg a kocsmába
járok, mert nekem meg az a
hobbym." Nem! A vallás
adja minden ember kezébe
az eszközöket, hogy az em-
ber a végső célját, az Isten-
nel egyesült boldog örök
életet, - vagyis az üdvös-
séget - elérje!
Üdvözülni nem kötelező,
szabad akarattal a halál
után el is lehet kárhozni!
Ám aki üdvözülni akar
használnia kell a vallás által
adott természetfeletti esz-
közöket, mert az üdvösség
természetfeletti cél, amit
természetes erővel nem bí-
runk elérni. Egyszerűbben
fogalmazva: aki üdvözülni
akar, vallásosan kell élnie.
B./ Aki vallásos annak fele-
lete is van azokra a leggyöt-
rőbb kérdésekre melyek a
gondolkodó embert mindig
foglalkoztatták s amelyekre
megnyugtató feleletet senki
és semmi nem tud adni,
csak a vallás. "Mit keresel
itt a földön? Honnan jössz,
és hová mész. Mi a célja az
élet nehéz kálváriájának -
amelyet talán végig bete-
gen, bénán, vagy vastü-
dőben kell leélned, és mi
vár rád a végén túl?" Kérj
választ a bölcseleti rend-
szerektől - csend! Kérj vá-

laszt a természettudomá-
nyoktól - csend! Kérj vá-
laszt bárkitől - csend! Csak
ha a vallást kérdezed akkor
jön meg a megnyugtató vá-
lasz.
C./ A vallásos ember ha
szenved, a vallásban vi-
gasztalást talál. Mindnyá-
jan tapasztaljuk, hogy szen-
vedés, csapás nélkül nincs
emberi élet - de hol keres-
hetünk vigaszt a szenvedés-
re? Akinek nincs hite a
szenvedésben, vagy össze-
omlik, vagy tehetetlen dü-
hében az öklét rázza; aki
azonban vallásos, annak
szárnyai vannak, amellyel
kiemelkedik ennek a világ-
nak a mechanizmusából.
D./ Aki vallásos az erköl-
csös életet él. Vallásosnak
és egyben erkölcstelennek
lenni az fából vaskarika. A
vallásos ember a Tízparan-
csolat KRESZ-tábláira fi-
gyelve járja az élet útját , és
nem tér le se jobbra, se bal-
ra. Az ilyen emberben meg
lehet bízni, mert minden
helyzetben konzekvensen,
és erkölcsösen cselekszik.
Van zsinórmértéke, és tud-
ja, hogy Isten látja minden
cselekedetét. Ezért a vallá-
sos ember áldás a család-
nak, áldás a munkahelynek,
és áldás a hazának.
A fenti rövid összefoglaló-
ból láthatjuk, hogy a vallás
milyen sokrétű, mennyi
mindenre való. Egyszerűen
nem lehet emberi életet élni
vallás nélkül. Ez serkentsen
bennünket önvizsgálatra:
milyen a vallásos életem?
Mikor, miért hagytam el a

vallásos gyakorlatokat?
Megszervezni a komoly
visszatérést a vallásos élet-
be, ami életünk sikere
szempontjából mérhetetle-
nül fontos!
Dr. Kisházi-Kovács László

plébános

Plébániánk hirdetései:
Búcsúünnepünkön, augusz-
tus 20-án az ilyenkor szo-
kásos miserend lesz, vagy-
is: reggel 7-kor háziasszo-
nyok miséje, 10 órakor ün-
nepélyes nagymise, melyet
Forgó Miklós sándorfalvi
plébános úr tart. Este már
nem lesz szentmise. Jöjjünk
el mindnyájan, hozzuk el
vendégeinket is az Isten
házába!

A szentmisék rendje:
Hétköznap 18 órakor csen-
des szentmise
Vasárnap 8:30-kor orgonás
szentmise, 18 órakor gitá-
ros szentmise
Minden hónap 4. vasárnap-
ján (most: augusztus 24.) az
esti szentmise Ovis mise,
melyre különösen várjuk a
kicsi gyermekeket hozzájuk
szóló énekekkel, interaktív
előadással. 
Hivatalos órák a plébánián
kedden 10-12 óráig, vala-
mint csütörtökön 15-17
óráig. Amikor plébános úr
otthon van, bármikor min-
denkinek szívesen áll ren-
delkezésére.
A plébánia telefonszáma:
283-170

REFORMÁTUS EGYHÁZ hírei
Szeretettel várjuk reformá-
tus istentiszteleteinkre a
Szeged-Újszegedi Refor-
mátus Egyházközségbe!
Istentiszteletünk időpontja:
vasárnap 09.oo óra.
Ugyanebben az időpontban
a gyermekeknek is tartunk
istentiszteletet! 

Az istentiszteletek honla-
punkon is meghallgatha-
tóak! 
Cím: 6726 Szeged, Szent-
Györgyi Albert utca 6-8.
Telefon: 62/ 430-807
Honlap:

www.ujszeged.ref.hu

Beszélgetés fotósunkkal,
Bakos Brigivel
Kérem szépen, igen ko-
moly hely ez a mi falunk,
Szatymaz, több vasútállo-
mása is van – Összeszék,
Vilmaszállás, Jánosszállás
és a Hauptbahnhof – saját
újsága, sőt annak saját fo-
tósa. Bakos Brigitta bár-

mikor és bárhol jelen van,
mikor megkérjük, készítsen
képeket a Mi lapunk szá-
mára. Vele beszélgetünk.
- Mikor kezdtél érdeklődni
a fotózás iránt?
- Tavaly ősszel, mikor el-
kezdődött a fotó szakkör,
valamilyen megmagyaráz-
hatatlan ok miatt jelentkez-

tem rá - vagyis jelentkez-
nem kellett rá… Nem bán-
tam meg egyáltalán, örülök
neki nagyon, ez által sokkal
inkább más szemel nézem
már a világot. Mindig, ha
látok valami szépet vagy
ritka dolgot, rögtön azon
gondolkozom, hogyan le-
hetne lefényképezni? Néha
bosszankodok is, miért

nincs nálam éppen a fény-
képezőgép.
- Mit szeretsz benne?
- Mit is szeretek benne,
igazából mindent, bár leg-
főképpen, hogy a leghét-
köznapibb dologból is egy
olyan képet csinálok, egy
olyan szemszögből fényké-
pezem le, amit mások meg
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sem figyelnek, csak elmen-
nek mellette nap, mint nap
és a képeken döbbennek le,
hogy milyen szép is a vilá-
gunk.
- Hogyan képzed magad?
- Mindig próbálok nehe-
zebb, újabb dolgokat fotóz-
ni, mert például egy kis vi-
rágra annyi időm van,
amennyit csak akarok, jó
igaz, ott is vigyázni kell,
nehogy addig fotózzam,
míg elhervad, de az bizo-
nyos hogy egy madárnál
vagy egy őznél percek vagy
másodperceim vannak,
hogy lencsevégre kapjam
őket - sokkal gyorsabbnak
kell lenem az állatvilággal,
mint a növényekkel és nem
hátrány, ha gyorsan is tu-
dunk futni…
- Van-e további terved a
fotózással?
- Igen. Nagyon gondolko-
zom rajta, hogyha leérettsé-

gizem, akkor keresek egy
direkt fotózásra szakoso-
dott sulit és elvégzem. Én el
tudnám magamnak képzel-
ni a fotózást, mint munkát,
és szívesen élnék belőle.
- Van kedvenc műfajod,
témád?
- Szívem csücske a ter-
mészetfotózás! Csak felü-
lök a biciklimre és elteke-
rek, ahova csak kedvem
tartja. Nyári tervem körbe
fotózni Szatymazt, tájait,
természetét, mert lehet,
hogy sok olyan dolgot tud-
nék majd visszaadni a ké-
peimen, amin sok ember
meglepődne, hogy  Szaty-
mazon készült. 
- Van kedvenc saját fotód?
- A kedvenc képem is egy
természetfotó, ami egy
nagy tölgyfát ábrázol ka-
nyargós úttal és egy kicsi
rozoga házzal, mesébe illő
kép lett, erre vagyok a leg-

büszkébb. Ez az első kép,
amit mindenkinek megmu-
tatok. 
- Szereted Szatymazt?
- Természetesen, hát itt la-
kom, mi mást mondhattam
volna. Nagyon sok olyan
hely és dolog van itt, amiről
én nem is tudtam és jó
ezeket felfedezni, megtalál-
ni, csodálni, természet vesz

minket körül és én ennek
őrülők a legjobban. 
El szeretném még mondani,
hogy sokat köszönhetek
Rapcsák-Horváth Nórinak
és Rapcsák Rolandnak,
hogy megtanítottak fotózni
és arra, hogy szép, igényes
képeket adjunk ki a ke-
zünkből!

Görgényi Gábor

Törpi előtt az élet
Kerülöm az idegen szava-
kat, ha lehet, de el kell
mondjam, flash mob-nak
hívják azokat a váratlan
nyilvános rendezvényeket,
előadásokat, megmozdulá-
sokat, melyeket nem jelen-
tenek be előre s dolguk vé-
geztével ugyanúgy felosz-
lanak. Van olyan eset, hogy
valamire fel szeretnék hívni
a figyelmet, de olyan is,
hogy csak önmagáért az
eseményért, mások szóra-
koztatására készül. Ilyes-
mik szoktak lenni a Törpi
Diszkont előtt is. Nem én
találtam ki, általános pa-
naszként hallom, mennyire
magába fordul az ember a
hétköznapok hajtásától, a
sok munka kevés pénzért

mókuskerekétől. A Törpi
előtti apró megmozdulások
arra lennének hivatva,
hogyha pár percig is, de
megtörje ezt az egyhangú-

ságot, váratlan mosolyt
csaljon az arcokra, késztes-
sen egy kis beszélgetésre,
önmagunk megmutatására.
Legutóbb a boltba igyekvő-

ket az a lehetőség várta,
hogy ha egy rongylabdával
ledobják két legény fejiről a
kaviccsal töltött sörös do-
bozt, egy Sportszeletet vi-
hetnek haza. Belátom, nem
a legpazarabb ötlet. De
csuda volt látni, hogy élik
meg az emberek – valósá-
gos tanulmányt írhatnánk
róla. Volt asszony, jó kocsi-
val, olyan magasan hordta
az orrát, alig látott, ő szinte
becsületsértésnek vette,
hogy egyáltalán hozzá mer
szólni valaki, volt, ki addig
dobált, míg el nem találta,
sorolhatnám. Lényeg, hogy
mindenkiből kihozott vala-
mit a szereplés – el is fogyott
két karton Sportszelet.

Görgényi Gábor

Egy kis ezotéria. 
Beckné Varsányi
Eleonóra írása

Feng shui az életünkben 3.
rész
A színek nagyon fontos
szerepet játszanak életünk-
ben. Akár a lakás-, munka-
hely-, ruházat-, étkezés-, te-

rületét vizsgáljuk, minden-
hol jelen vannak és kihat-
nak ránk. Ismerjük meg a
színek szimbolikus jelenté-
sét feng suhi szempontból: 
Vörös: az élet, az erő színe.
Izgalmas és erőteljes. Lel-
kesít, felpezsdít és melegít,
de a harag színe is. Ajánlott
szín a lakásban: ahol élünk
és tevékenység folyik. Vi-
gyázat, mivel a vörös a vér
és a tűz színe ezért óvato-
san bánjunk vele. 
Narancssárga: szellemi ser-
kentő, az energia szimbo-
likus színe. Szeretetet, me-
legséget sugároz. Ajánlott
szín a lakásban: dolgozó-,
és tanulószoba.
Sárga: a gondolkodás és a

bölcsesség szimbóluma.
Határozott, derűlátás, életö-
röm, fényt és életet ad.
Ajánlott szín a lakásban:
szórakozásra szánt hely.  
Kék: derűlátás, biztonság-
érzet, állhatatosságot sug-
ároz. Segíti a meditációt.
Ajánlott szín a lakásban:
fürdőszoba, mellékhely-
iség. 
Zöld: a harmónia, az egész-
ség és a kreativitás színe.
Békét és nyugalmat sugá-
roz. A természet színe, az
újrakezdésé, pihentet és
megnyugtat. Ajánlott szín a
lakásban: hálószoba és pi-
henőhelyek. 
Lila: fejleszti az alkotó-
készséget. A bölcsesség az

intellektus szimbóluma.
Ajánlott szín a lakásban:
ahol összpontosítani, alkot-
ni szeretnénk. 
Fehér: a tisztaság, a ragyo-
gás, az ártatlanság ugyan-
akkor az egyszerűség szim-
bóluma. Érdekesség, hogy
Kínában a gyász színe. 
Fekete: a szertartás, az erő,
az ész szimbóluma. Erőt su-
gároz és vonzza a pénzt.
Önmagában azonban nem
ajánlott szín. Például kom-
binálva a fehérrel az ele-
gancia színe. 
Arany: a nemesség, a mél-
tóság színe. Vonzza a pénzt,
a lehetőséget, szerencsét,
gazdagságot jelent.
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Orvosok rendelése:
Szatymaz, Kossuth u. 6.
Dr. Lengyel Dezső
(tel.: 62/283-130) 
Hétköznap: 800- 1100.
Egészségház: 

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

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

Védőnők fogadóideje:
Igazné Herkó Mária

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

Csecsemő-és kisgyermek
tanácsadás:
SZERDA: 1000-1200

SZERDA: 1200-1400

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

Csecsemő-és kisgyermek
tanácsadás:
KEDD: 1200-1400

SZERDA: 1200-1400

Fogorvosi rendelés:
Dr. Bandl Erzsébet 
(tel.: 62/283-101/12) 
Hétfő, szerda: 1400-1900,
kedd (Iskolafogászat)
csütörtök: 830-1400, 
péntek: 830-1230

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

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

Polgármester:
dr. Kormányos László
tel.: 20/9571-128

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

Tanyagondnokok:
Csányi Imre

tel.: 20/404-2024
Bérczi Tamás

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

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

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

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

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

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

Tel.: 62/283-169

Simon Lajosné
Ügyfélfogadási idő 
Kedd, csütörtök: 1200-1500

Tanyagondnokok:
Rózsa Zoltán

tel.: 20/260-0750
Karácsonyi Gergely

tel.: 30/5000-532
Sarapka Irén Katalin

tel.: 30/567-1006
Vidácsné Lukucza Éva

tel.: 30/229-7123
Gyermekjóléti Szolgálat

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

Germann Melinda
Állatorvosi rendelés:

Dr. Martinek Vilmos
(tel.: 30/9451-386)
Szatymaz, Rákóczi u. 50. 
Hétköznap: 800- 900, 

Állatorvosi ügyelet: 
Az ügyeleti beosztás a következő
honlapon érhető el:
http://www.maok.hu/allatorvosi_ug
yeletek/csongrad_megye_2

Szatymazi Posta
Dózsa Gy. u. 19/A.
tel.:62/283-150
Nyitva tartás:
Hétfő-péntek 800-1600

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

Polgárőrség ügyeleti tele-
fonszám: 30/6234-262
Teleház

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

szombat: 1000-1530

vasárnap: zárva
Főnix Egyesület.

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

Szatymazi Nyugdíjasok
Egyesülete.

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

Csipet csapat nagycsalá-
dosok Egyesülete.

Vezető: Tóth Józsefné
Tel.: 20/934-4730
honlap: http://nagycsala-
dosok-szatymaz.hupont.hu/

Hulladékudvar nyitvatartása:
Kedd: 12-18
Péntek: 14-18

Szombat: 8-1820

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

Sertésfelvásárlás:
Kiss István 30/974-8232 

Vízmű hibabejelentés:
Boros Renátó 
tel: 30/521-6670,
Kormányos Péter
tel.: 30/452-8363

Temetéssel kapcsolatos 
teljes körű ügyintézés:

-Patak János
tel.: 30/278-0017

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

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

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

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

Szerda: 1300-1700

Csütörtök:0800-1200 és 1300-1530

Péntek: Szünetel
Démász hibabejelentés:

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

Hétköznap: 1100-1600 helyi háziorvosok közreműködésével a 
20/55-44-901 telefonszámon
1600-730 a 104-es telefonszámon
Szombaton, vasárnap, valamint munkaszüneti napokon: 
0730-0730

elérhetőségi telefonszám/lakásra hívás: 104-es ingyenesen
hívhat telefonszámon.
Rendelő helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. szám alatti fel-
nőtt ügyeleti rendelőben /bejárat a Szilágyi utca felől/.

GYERMEK:
Hétköznap: 1100-1600 helyi gyermekorvos közreműködésével
sürgősségi ügyelet a 30/622-9428-as telefonszámon,
1600-730 a mentőállomáson.
Szombaton, vasárnap, valamint munkaszüneti napokon: 
0730-0730.
Elérhetőségi telefonszám /lakásra hívás: 104 ingyenesen
hívható telefonszámon.
Rendelő helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. szám alatti
felnőtt ügyeleti rendelőben /bejárat a Szilágyi utca felől/.

Közérdekű információk

Búcsúzunk tõlük
Dékány László (1920.)

Szatymaz, Kossuth u. 39.
Kertész Antal (1956.)

Szatymaz, IV. kerület 40.

A TELEHÁZ 
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SZOMBATONKÉNT

ZÁRVA!!!!



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

Kedves Szülők!
Amennyiben szeretnék, hogy 

újszülöttjük fotója megjelenjen 
a „Mi Lapunkban”, 

kérjük, az adatokat és a képet küldjék el 
a milapunk@szatymaz.hu-ra, 
vagy hozzák be személyesen a

szerkesztőségbe!
Kuspi Kamilla 2014. július 8.

Kuspi Viktor és Kuspiné Rácz Mónika
Cser Sztella 2014. 06.19.
Újvári Ilona, Cser Zoltán

Tót Dávid József 2014.06.12
Balázsa Andrea Tót András

Konkoly Máté János 2014. 04. 16. 
Tóth Mónika és Konkoly Róbert

Kondász Levente 2014.07.04 
Lak Mónika, Kondász Sándor

2014/08.12 a Mi Lapunk

GÓLYAHÍREK

Kitüntetettjeink
Községünk két tagja példamu-
tató munkásságáért elismerés-
ben részesült. Szűcs László,
volt polgármester Szatymaz
község díszpolgára címet,
(távollétében a kitüntetést lánya
vette át) jegyzőnk, Mákos
Istvánné pedig a ’Szatymaz
községért” kitüntetést kapta.

Mindkettejüknek gratulálunk, s
mind a magánéletben, mind a
közösségért végzett munkához
kívánunk erőt, kitartást,
egészséget! Szűcs Katalin átveszi a kitüntetést Mákos Istvánné
ÍR EST
Régen szerettük volna már elér-
ni, ami végre most sikerült e ren-
dezvényen: többségében olyan
arcokat láttunk, kiket még eddig
nem igazán. Úgy véljük, főleg a
városból ide költözöttek voltak,
akiket eddig nem vonzottak a fa-
lu szervezte események, rendez-
vények. Reméljük, mivel egyön-
tetű vélemény szerint nagyon
sikeres volt az est, felkeltettük fi-
gyelmüket és most már gyakrab-
ban látjuk őket!
Köszönjük Oran McCuircnak, hogy a hétvégéjét nálunk munkával töltötte, megaján-
dékozva minket az igényes és meglepően különleges hagyományos ír konyha ízeivel!
Gasztronómiai Estek sorozatunkat hamarosan folytatjuk.
Köszönet Virág „Hédi” Évának!

Kedves Futók és Futni
vágyok!

Szeretnék Szatymazon egy
futóközösséget összekovácsol-
ni. Szóval ha már futsz vagy

még egyedül nem merted elkez-
deni aug. 22-én este 6 kor

várunk a Faluház előtt. 
A távot és a tempót közösen

megbeszéljük.
Gyertek!!

Novák Pál falugazdász hét-
főn és kedden egész nap
elérhető a Faluházban.
Telefonos egyeztetés: 

06 30 6429206


