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Kedves Olvasó!
Éppen egy esztendeje, hogy először leírtam ide a címlapra, hogy „Kedves
Olvasó…”. S miközben azon tűnődtem, hogyan ne ismételjem magam, kaptam
egy szép verset, aminek rögtön tudtam: itt a helye. 

Kormányos Sándor: Szeptember

Görgényi Gábor

Smasszer
A rend – e megszerkesztett káosz
Szájukra égett az utolsó szó jogán
Szentek a börtön sarkán térdepelve

Maguk elé bámulnak ostobán
Belenyugvással szögezem át a számat

Pénzem van; még benn is szabad vagyok
Számomra is mérsékeltek az árak

- küblit cserélnek dezertált angyalok – 
Gömöri István

AZ OKTÓBER 12-I VÁLASZTÁSOK

SZATYMAZI POLGÁRMESTER- ÉS

KÉPVISELŐ JELÖLTEK NÉVSORA 

A 2.-6. OLDALON

Még jószagú nyár ringatózik 
vidám szelek lágy ölén 
hol csiklandozó víg kacajjal 
kergetőzve száll a fény. 
Még nyíló virág színe csókol 
mezők zöldjén lobbanást, 
ha illatozva nyár-ütemre 
lüktet száz szívdobbanást. 

De este már, ha fülledt csöndet 
sóhajt ég felé a táj 
a tikkadt fákon néma sejtést 
borzongat a félhomály. 
A nádas hosszan eltűnődve 
nézi sápadt vadvizek 
remegő tükrén önnön árnyát 
s nem suttog már senkinek. 
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Tisztelt Szatymaziak,
Kedves Barátaim!

Ismét elérkeztünk egy válasz-
tási ciklus végéhez és ilyenkor
számot vet az ember az eddig
elvégzett munkákról és próbál-
ja rendszerezni az előtte álló
feladatokat. Az elmúlt négy év
igazán mozgalmasnak mond-
ható volt a falu életében. Hogy
mennyire így van ez, kérek
mindenkit, hogy gondolatban
jöjjön velem egy virtuális sétá-
ra, nézzük együtt végig közsé-
günk középületeit, utcáit,
parkjait. 

Kezdjük rögtön a hivatal épü-
letével, mely talán a falu egyik
legrégebbi közintézménye.
Bővítése évek óta indokolt
lenne, azonban ez a következő
ciklus feladatát fogja képezni,
amennyiben a képviselőtestü-
let is így gondolja. 

A napelemes rendszer kiépíté-
sén túlmenően a régi tűzoltó
szertár épületének teljes tető-
cseréjét végrehajtottuk, illetve
saját beruházásban részben
díszburkolattal köveztük ki a
szertár előtti területet.  

Sétánk következő állomása a
Művelődési Ház és Könyvtár,
mely talán az utóbbi évek
egyik legnagyobb átalakulásán
ment keresztül. Az épület tel-
jes beruházása IKSZT pályá-
zat keretében 52.504.252 Ft
összegben megtörtént. Megú-
jult, megszépült a könyvtár is,
illetve az épület előtti téren
díszvilágítás, új térburkolat,
pihenő padok, kerékpár táro-
lók, információs táblák és hul-
ladékgyűjtő edények is kihe-
lyezésre kerültek. A megszé-
pült épületbe új bútorokat is
vásároltunk.  

A Neszűrjhegyi úti épületből
ide került át a Teleház, melyet
továbbra is a Fehértó Alapít-
vány működtet. 

TÁMOP pályázat keretében az
intézményben hatféle kompe-
tenciafejlesztő foglalkozást
tartottak a szociálisan rászorult
gyermekeknek, illetve ehhez
kapcsolódóan nyári táborozás
is megszervezésre került. 

Ha már szóba hoztam a Ne-
szűrjhegyi úti régi iskola épü-
letet, akkor meg kell említeni
azt, hogy pályázat útján ebben
az épületbe került kialakításra
a turisztikai információs köz-
pont. Szintén itt került elhelye-
zésre a település történetét fel-
dolgozó helytörténeti kiállítás
régi dokumentumok, tárgyak
felhasználásával. 

Pár perc sétára van a Művelő-
dési Háztól az Egészségház
épülete, melynek teljes körű
rekonstrukciója az előző cik-
lusban már elkészült, kivéve a
gyógyszertári részt, melynek
teljes körű felújítása még eb-
ben a hónapban elkezdődik,
ezáltal egységes külső megje-
lenése lesz az intézménynek. 

Az Ady Endre utcán tovább
haladva már messziről látszik,
hogy a Petőfi utcai általános
iskola új kaput és kerítést ka-
pott, illetve 2011. évben KE-
OP pályázat útján 100 férőhe-
lyes kerékpár tárolót építet-
tünk 9.470.100 Ft összegben.
Vásároltunk továbbá a kony-
hához robotgépet, gázzsá-
molyt, valamint a folyosókra
új bútorokat is, összesen
3.100.000 Ft összegben. 

Az iskola épülete után a leglát-
ványosabb változáson átesett
óvodaudvarba nézzünk be. Az
óvodai tömb teljes körű reha-
bilitációja során megvalósult a
konyhához történő bejárás,
aszfaltozott úttal. A Pálmai-fé-
le szolgálati lakás kiürítését
követően teljes körű felújítá-
son ment keresztül az épület,
mely mintegy 18 millió forint-
jába került az önkormányzat-
nak, a berendezési tárgyakkal
együtt. Halasztást nem tűrt az
óvoda központi épületében a
vizesblokk felújítása, mely
2011. évben kb. 500.000 forint
összegben megvalósult. Az
óvoda melegítőkonyhájának
korszerűsítésére 1.505.000 Ft-
ot fordított az önkormányzat. 

A bölcsőde megépítése miatt
önálló hőközpont kiépítése
vált indokolttá, 3.700.000 Ft
összegben. Sajnos elutasítot-

ták pályázatunkat forráshiány
miatt, az óvoda kisépületének
bővítésére és felújítására. 

Az új bölcsőde épületének fel-
építése 164.096.120 Ft-ba ke-
rült. 2012. évben kezdte meg
működését 20 férőhellyel, 471
m2-en. Az épülethez tartozik
még egy játszóudvar is, illetve
az ellátáshoz szükséges eszkö-
zöket és berendezéseket is biz-
tosította az önkormányzat. 

Az óvodából kilépve, a sport-
pálya mellett, egy épülőfélben
lévő épületet látunk, mely a
sportegyesület közreműködé-
sével - TAO pályázati támo-
gatással - sportöltöző és vizes-
blokk elhelyezésére szolgál. 

A falu központjához visszafelé
haladva a Simsay iskola mel-
lett álljunk meg és tekintsük
meg a Rehabilitációs Centru-
mot. Szinte rá sem lehet ismer-
ni a régi épületre, olyan válto-
záson ment keresztül. A Szege-
di Tudományegyetem 2011.
évben nyújtott be sikeres pá-
lyázatot „Rehabilitációs szol-
gáltatások fejlesztés a Dél-al-
földi régióban” című felhívás-
ra. A projekt keretében az
Egyesített Szociális Intéz-
mény, Dr. Farkasinszky Teré-
zia Ifjúsági Drogcentrum Fej-
lesztése valósult meg Szaty-
mazon.

A régi Simsay iskolaépület tel-
jes felújítására és bővítésére
került sor, melynek eredmé-
nyeképp egy 849 m2 bruttó
alapterületű, teljes körűen aka-
dálymentesített Rehabilitációs
Centrum épült fel. A projekt
teljes beruházása 202.086.291
Ft volt. 

A vasúti átjáró előtt a Gondo-
zási Központ épülete is új kön-
töst kapott. A teljes rekonst-
rukció elkészült, melyhez be-
szerzésre kerültek az új búto-
rok is. Szükséges még egy
gépjárművek tárolására szol-
gáló épület építése is. A fej-
lesztés kapcsán egy 9 szemé-
lyes kisbusz is beszerzésre ke-
rült, mely a civil szervezetek
révén teljes kihasználtsággal
működik. 

A tanyagondnoki szolgálatok
gépjármű parkja is megújult,
az önkormányzat fenntartásá-
ban lévő tanyagondnoki szol-
gálatok két új gépjárművet
kaptak, még az elkövetkezen-
dő hetekben három új gépjár-
művet kap a Gondozási Köz-
pont. 

A hivatal elé visszatérve az ún.
„kispark” felújítása 2013. év
végén elkezdődött. Az önkor-
mányzat és a posta közötti kis-
park sétányainak fejlesztésére
és utcabútorok beszerzésére
4.388.149 Ft támogatást nyer-
tünk. 

Az elkövetkezendő hetekben
megtörténik a terület parkosí-
tása is. 

A településen lévő buszvárók
felújítására pályázatot nyújtot-
tunk be, azonban forráshiány
miatt elutasításra került. A kül-
területi kerékpárút építésétől is
forráshiány miatt kellett eltek-
intenünk, azonban a pályázat-
hoz a kerékpárút engedélyes
tervét elkészíttettük, melyet
bármikor be tudunk nyújtani,
amennyiben kiírásra kerül
ilyen tárgyú pályázat. 

A legvégére hagytam az elmúlt
négy év legnagyobb beruházá-
sát, a szennyvízcsatorna háló-
zat kiépítését. Ezúton kell kö-
szönetet mondanom minden
szatymazi lakosnak, hogy a
beruházás miatti kellemetlen-
ségeket elviselték. Lassan tel-
jes körűen lezár a szennyvíz
projekt, az utak helyreállítása
megtörtént, jelenleg a helyre-
állítással kapcsolatos garanci-
ális bejárások folynak.

Kedves Barátaim!

A teljesség igénye nélkül te-
kintettük át az elmúlt négy év
kiemelt beruházásait. Bízom
benne, hogy az előttünk álló,
immár öt éves ciklusban is to-
vább folytatódik a falu teljes
körű megújulása, megszépülé-
se. Tovább tudjuk folytatni az
elkezdett munkát, közösen,
együttműködve a lakossággal. 

Dr. Kormányos László
polgármester

Önkormányzati választás 2014
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Kedves Szatymaziak!
Sokan megtiszteltek, ami-
kor az aláírásgyűjtő íveimet
aláírták és ezzel biztosítot-
tak róla, hogy vezetésem-
mel az elmúlt években jó
ütemben fejlődött a község.
Köszönöm mindenkinek ez
irányú támogatását, vala-
mint építő jellegű megnyil-
vánulásait és javaslatait a
jövőre vonatkozóan.

Ebben a ciklusban is foly-
tatódott az uniós források
felhasználásával a középü-
letek felújítása és egyéb
közösségi célú fejlesztések
megvalósítása. Emellett
legalább ennyire fontos cél-
kitűzés volt az Önkormány-
zat működőképességének
fenntartása. Ezt sikerült
úgy elérnünk - ügyesen
egyensúlyozva a célok

megvalósítása között -,
hogy önerős fejlesztésekre
is különítettünk el forráso-
kat. Ehhez a szigorú költ-
ségvetési fegyelem mellett,
szükség volt a jó értelembe
vett vállalkozó szemlélet
következetes érvényesíté-
sére az önkormányzati
munkában. A képviselő-
testület elkötelezettségét jól
kiegészítette, megalapozott

A jogerősen nyilvántartásba vettek névsora a jogerőre emelés után, Szatymaz 
honlapján lesz olvasható.

A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Helyi Választási Bizottság a 2014. október 12. napjára
kitűzött önkormányzati képviselők és polgármester választásra az alábbi jelölteket vette - egyelőre
nem jogerősen - nyilvántartásba:

POLGÁRMESTER JELÖLTEK:

1. dr. Kormányos László - független
2. Novák Pál - független
3. Fülöp Zoltán Miklós - Független

KÉPVISELŐ JELÖLTEK:

1. Bérczi Tamásné - független
2. Pölös László - független
3. Ördögh Antal Gábor - független
4. Szunyog Istvánné - független
5. Mikes Károly Jobbik
6. Péter Norbert - független
7. Kálmán János Attila - független
8. Novák Pál független
9. dr. Kónya Ferenc független
10. Báló Bertalan - FIDESZ-KDNP
11. Lengyel Istvánné dr. - független
12. Radeczkiné Draskovics Márta Zsuzsanna független
13. Makra Sándorné - független
14. Barna Károly - független
15. Bódis Margit - független
16. Dékányné dr. Balogh Andrea - független
17. Gonda Ilona - FIDESZ-KDNP
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Tisztelt Választópolgárok!
Novák Pál, 52 éves agrármér-
nök, szatymazi tanyai lakos
vagyok. Húsz évvel ezelőtt te-
lepedtünk le párommal Szaty-
mazon. Itt találtuk meg annak
a lehetőségét, hogy egy kisebb
lótenyésztő bemutató gazdasá-
got, valamint egy lovasturisz-
tikai és oktatási központot ala-
kítsunk ki.
Ebben az időszakban lóte-
nyésztő szakmérnöki végzett-
ségemnek köszönhetően
Csongrád megye lótenyésztési
felügyelőjeként a megye lóte-
nyésztését irányítottam, köz-
ben a hódmezővásárhelyi főis-

kolán szakmai előadóként ta-
nítottam. Ezt követően lettem
a Furioso - North Star Lóte-
nyésztő Országos Egyesület
ügyvezető elnöke és tenyész-
tésvezetője. 
E közel egy évtizedes időszak-
ban még „kívülről szemlél-
tem” Szatymaz település éle-
tét. Hivatalos tevékenységeim
mellett ugyanis tanyánk felújí-
tásával voltam elfoglalva.
Akik ismerték a Szatymazi
Borpinceként emlegetett, elha-
gyott és leromlott állapotban
lévő öreg épületet, sokan
mondták, hogy nagy fába vág-
tam a fejszémet. De éppen e
felújításnak köszönhetően si-
került bebizonyítani, és remé-
lem jó példával is szolgálni,
hogy a múlt értékeit érdemes
megbecsülni, és új élettel meg-
tölteni.
Közben családunk is gyarapí-
totta Szatymaz népességét.
Megszülettek gyermekeink,
akik időközben gimnazista
nagylányokká cseperedtek,
másrészt párom szülei is ide-
költöztek a falu szélén lévő
kertes házukba, ahol aktív

Tisztelt szatymazi
választók!
Születésemtől fogva itt élek és

gazdálkodom Szatymazon.
Négy gyermekem van, tanyán
élek. 
Nagyapám Frank András volt,
akit 1945-ben névváltoztatásra
kényszerítettek. Így örököltem
a Fülöp nevet. Nagyapám hoz-
ta a szemző gallyakat és két
testvérével honosították meg
az őszibarackot. Sok leírásban
említik a Frank-testvéreket
mivel nagy érdemük volt ab-
ban, hogy Szatymaz, mint az
őszi-barack hazája lett híres.

Fülöp Zoltán

döntéseit pedig maradékta-
lanul végre hajtotta a hiva-
tali apparátus. E jól műkö-
dő kapcsolat volt az alap-
vető záloga az elmúlt idő-
szak sikereinek. Köszö-ne-
tem fejezem ki ezúton is
képviselőtársaimnak és
kollegáimnak az elmúlt
négy év támogatásáért. Ki-
vétel nélkül mindegyikő-
jükkel jól megtaláltam a
hangot és remélem nekik is
öröm volt a közös munka.
Aktívan továbbra sem poli-
tizálok, egyéni döntéseimet
– hasonlóan a képviselő-
társaim irányába képviselt
álláspontomhoz - Szatymaz
érdekeinek messzemenő
képviseletét szem előtt tart-
va hozom meg. Idővel ala-
posan megtanultam azt is,
hogy az emberek többsé-
gének saját gondja a leg-
fontosabb és sérelemként
éli meg, ha a közössé-
gi/többségi érdek e fölé he-
lyeződik. Fontos vezetői
tulajdonságnak tekintem az
ebből kialakuló konfliktu-
sok kezelését. A magánélet-
ben tavaly újabb változás
következett be: megszüle-
tett második gyermekem,
szorosabbá téve ezzel idő-
beosztásom. Ez természete-
sen jó értelembe véve hat ki
mindennapjaimra, hiszen
ebből is újabb erőt merít-
hetek hivatásomhoz.
Abban az esetben, ha bizal-

mat kapok Önöktől a kö-
vetkező 5 évre, továbbra is
az eddigi következetes - a
település lehetőségein,
adottságain továbbra sem
túlmutató - gazdaságpoli-
tikát kívánom képviselni.
Ez a szemléletmód volt ed-
dig is a fejlődés motorja, és
ennek nyomán sikerült tar-
talékot képeznünk a jövő-
beni fejlesztésekre. Megol-
dásra váró feladat van még
előttünk szép számmal. A
fontosabbakat említve:
középületek energetikai
felújítása, csapadékvíz-el-
vezető rendszer korszerű-
sítése, közösségi közleke-
dés és kerékpárút fejlesz-
tés. A legfontosabb feladat-
nak azonban a szennyvíz-
beruházás befejeztével, a
belterületi útépítést tartom.
Szilárd elképzelésem, hogy
a következő ciklus végéig a
hiányzó szakaszok döntő
hányada el fog készülni.
Úgy gondolom, hogy a két
ciklus tapasztalata komoly
alapot ad munkám további
folytatáshoz. Azon szeren-
csés emberek közé tarto-
zom, akik nap mint nap
örömüket lelik munkájuk-
ban. Így, ha egészségem
engedi, szeretnék a jövőben
is Szatymaz fejlődésén
munkálkodni. Ehhez kérem
a segítségüket!
Tisztelettel: 

dr. Kormányos László

nyugdíjasként, korukat meg-
hazudtoló energiákkal dolgoz-
nak lakóhelyük és környeze-
tük szépítésén. Az eltelt húsz
év alatt a település befogadott
bennünket, és közös együtt-
működésünk eredményeként
néhány sikertörténet is kereke-
dett. 
Szűkebb lakóközösségünk
összefogásának, valamint pol-
gármesterünk aktív támoga-
tásának köszönhetően csatát
nyertünk az autópálya-építők-
kel szemben, aminek köszön-
hetően megépült az a szilárd
burkolatú út, amely a Gulyás
saroktól az egykori Jánosszál-
lási iskoláig vezet, és jelen-
tősen megkönnyíti az itt lakók
mindennapi közlekedését.  
Úgy gondolom, hogy szaty-
ma-zi polgárként az itteni
Gazda-kör rendezvényeinek
szerve-zésében, lebony-
olításában ak-tív részvételem-
mel, ötleteimmel eddig is
támogattam a falu
közösségének céljait és törek-
véseit, s a jövőben még nagy-
obb kedvvel tenném ezt.
Jelenleg falugazdászként dol-
gozom. 2008 óta folyamatosan
és szívesen segítem a szaty-
mazi termelőket abban, hogy a
támogatások és a hivatali elő-
írások útvesztőiben eligazod-
janak.  
Bízom benne, hogy az Önök
felhatalmazása alapján Szaty-
maz független polgármestere-
ként, vagy képviselőjeként
meg tudok majd felelni az el-

várásoknak.
Célom Szatymaz község fo-
lyamatos fejlesztése, a lakos-
ság munkalehetőségének, élet-
körülményének és a ránk ne-
hezedő terheknek a könnyíté-
se, valamint a közhangulat ja-
vítása. Csodákat nem ígérhe-
tek, csak tisztességes hétköz-
napokat. Képviselőtársaimmal
azon fogunk dolgozni, hogy az
unokáink is büszkék lehesse-
nek a szatymazi elődeikre.
Azt a programot, amiből kide-
rül, hogy közös céljainkat mi-
képpen szeretném megvalósí-
tani, egy külön kiadványban
fogom Önökhöz eljuttatni. Ad-
dig még bizonyára sokukkal
sikerül személyesen is talál-
koznunk szeptember 28-án va-
sárnap délután a Faluházbana
15 órakor kezdődő választási
nyílt napunkon.
Ahhoz, hogy minél több sze-
mélyes beszélgetés létrejöjjön,
három fiatal képviselőjelölt
lesz a segítségemre, akikhez
máskor is bizalommal fordul-
hatnak. Ördögh Anti, Pölös
Laci és Szunyogné Csányi Icu
szívesen veszik ezeket a kez-
deményezéseket, mert szeret-
nénk az Önöket foglalkoztató
gondolatokat is jobban megis-
merni, hogy a valós problé-
mákra találjunk érdemi megol-
dásokat, és így a szatymazi
emberek széles rétegeit képvi-
seljük a közvetlen döntésho-
zatalok során. 
Tisztelettel:        Novák Pál

Barna Károly vagyok, 47 éves
élelmiszeripari üzemmérnök.
A feleségem a helyi  Általános
Iskola igazgatóhelyettese. A
lányunk első éves joghallgató. 

Az önkormányzatnak 2002 óta
vagyok a tagja. 2006 óta veze-
tem a pénzügyi bizottságot.
Az elmúlt önkormányzati cik-
lusban komoly beruházások
valósultak meg községünkben.
Új intézmények jöttek létre, a
régiek pedig megújultak. Az
elért eredményekre büszkén, a
jövő megoldandó feladataira
pedig bizakodva tekintve vá-
rom támogató szavazataikat.
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Kedves Szatymaziak!
Remélem, a többségüknek
nem kell bemutatkoznom,
hiszen 8 éve községünk al-
polgármestere vagyok. Tős-
gyökeres Szatymazinak
születtem. Húsz éve a helyi
iskolában tanítok: tanító,
hittanszakos tanár és jogász
diplomám van.
Azt gondolom a végéhez
közeledő 4 éves ciklus
eredményei vitathatatlanok,
és magukért beszélnek. A
középületeink nagy része
megújult, korszerűsödött és
új bútorokat kapott. Felé-
pült a bölcsőde, a sportpá-
lya öltözője, komoly beru-
házások történtek az isko-
lában, az egészségházban.
Megszépült az óvoda, a
Művelődési Ház, a Gondo-
zási Központ, Simsay isko-
la pedig teljesen átépült.

Elkészült a szennyvíz beru-
házás, végéhez közeledik
az ivóvíz minőség javítás.
A tanyagondnoki szolgálat
bővült és új járművekkel
gazdagodott. Megkezdő-
dött a belterületi utak
rendbe tétele, amivel régi
adósságunk törlesztését
kezdtük el a lakosság irá-
nyába. 
Természetesen tudjuk,
hogy tennivaló akad még
bőven. A fejlődés csak az
elkötelezett, és nagy ta-
pasztalattal rendelkező pol-
gármesterünkkel és egy jól
együttműködő képviselő-
testülettel képzelhető el.
Szeretnék köszönetet mon-
dani azoknak a választópol-
gároknak, akik keresték és
aláírták ajánlóíveinket. Kö-
szönöm azoknak is, akik
szerették volna aláírni, de
nem jutottunk el hozzájuk.
Ne feledjék, a választás
nem az ajánlóíveken, ha-
nem a szavazófülkében dől
el! Kérem, támogassák a
tapasztalattal rendelkező
jelölteket, hogy töretlenül
folytathassuk a megkezdett
munkát!

Köszönettel: Dékányné dr.
Balogh Andrea

Ördögh Antal vagyok, 35
éves tősgyökeres szatymazi
lakos. Jelenleg a II. kör-
zetben élek, ahol párommal
az év végére várjuk első
kisbabánkat. Újszegeden
dolgozom, egy országos
érdekvédelmi szövetség
ügyvezetőjeként. Eddigi
munkahelyeim az Európai
Uniós és hazai pályázati
lehetőségekhez kötődtek,
ezért főként pályázatírás-
sal, és a pályázatok meg-
valósításával foglalkozom.
Munkám során nagy hasz-
nát veszem társalgási szin-
tű angol nyelvtudásomnak,
melyet jórészt annak kö-
szönhetek, hogy egy agrár-
program keretében az

Amerikai Egyesült Álla-
mokban dolgoztam egy
évig. A szegedi Piarista
Gimnáziumban érettségiz-
tem, majd 2002-ben sze-
reztem gazdasági agrár-
mérnök diplomát a gödöl-
lői Szent István Egyete-
men.
Mindig érdeklődéssel fi-
gyelem a falu életét, és na-
gyon örülök minden fej-
lesztésnek, amely jobbá
teszi a szatymazi emberek
életét. Településünk remek
adottságokkal rendelkezik,
melyek körültekintőbb ki-
használását rendkívülfon-
tosnak tartom, de csak
olyan mértékben, hogy a
múltunk hagyományai, és a
jövőnk lehetőségei ne sé-
rüljenek. 
Külterületi lakosként isme-
rem azoknak az embe-
reknek a problémáit is, akik
a tanyavilágban élnek. Úgy
gondolom, hogy meg kell
valósítanunk a kül-, és a
belterület összhangját, va-
lamint színesítenünk kell a
falu kulturális és gazdasági
életét, amitől még többen
érezhetik majd élhető te-
lepülésnek, lakóhelyüknek
Szatymazt.

Ördögh Antal

Bódis Margit vagyok. 1953-
ban születtem Jászárokszállá-
son. Diplomámat a Juhász
Gyula Tanárképző Főiskolán
szereztem matematika-fizika
szakon. 21 éve vagyok a
Szatymazi Iskola igazgatója.
Három cikluson keresztül vol-
tam önkormányzati képviselő,
a humán és szociális bizottság
tagjaként dolgoztam. Felada-
tom összetett, a társadalom va-
lamennyi korosztályát és réte-
gét átfogja, amely előnyként is
felfogható, hiszen pedagógiai
munkámmal kiegészítve haté-

konyabban, komplexebben tu-
dom kezelni, koordinálni a fe-
ladatokat. Érzem az emberek
szeretetét, bizalmát, érzek ma-
gamban erőt, hogy továbbra is
dolgozhassak képviselőként.
Fiatal korom óta vonzott a kö-
zösségért való tenni akarás.
Számomra mindig fontos volt,
hogy olyan dolgokat kezdemé-
nyezzek, amely másoknak
örömet, biztonságot jelent.
Szatymaz fejlődése az elmúlt
8 évben töretlen. Köszönhető
Polgármester Úr munkabírásá-
nak és felkészültségének. A
képviselőtestület egy csapatot
alkotott a viták és vélemények
ütköztetése után egy fele húz-
ták a település szekerét. Meg-
választásom esetén továbbra is
Szatymaz fejlődéséért a min-
dennapok szebbé és élhetőbbé
tételéért dolgozom.

Pölös László, 39 éves, szaty-
mazi lakos vagyok. Születé-
sem óta itt élek, gyermekként
szüleimmel a faluban, majd
házasságkötésem óta felesé-
gemmel külterületen, a IV.
körzetben. Két lányunk szü-
letett, akik aktív néptáncos-
ként őrzik népi hagyomá-
nyainkat.
Kereskedői végzettséget sze-
rezve a családi vállalkozásként
elindított zöldség- gyümölcs
nagykereskedelemmel foglal-
kozó cégünknél dolgoztam kö-
zel 18 évig. A váltás szüksé-
gessé vált, de a kereskedés
iránti vonzalmam egyértelmű-
vé tette, hogy ezen a területen
tevékenykedjem továbbra is.
Csomagolóanyagok forgalma-
zásával kezdtem el foglalkozni

3 évvel ezelőtt. Ezt a tevé-
kenységemet folytatom, és a
lehetőségeimhez mérten fej-
lesztem a mai napig is.
Vállalkozásom révén sok em-
berrel kerülök kapcsolatba, cé-
geket és magánembereket te-
kintve egyaránt. A minden-
napok problémái halmozottan
jutnak el hozzám a kistermelő-
kön és a vásárlókon keresztül.
Feleségemmel, aki a helyi is-
kolában dolgozik tanítónő-
ként, mindig is aktív részesei
voltunk a falu életének, szíve-
sen veszünk részt a különböző
rendezvényeken. Fontosnak
tartom a színvonalas kulturális
események létrehozását, hi-
szen ezek fontos szerepet ját-
szanak egy falu lakóinak kö-
zösséggé formálódásában Ép-
pen ilyen jelentős szerepet kell
kapnia még a tehetséges gyer-
mekek felkarolásának, vala-
mint gazdasági helyzetünk fej-
lesztésének is.
Az összetartó, egy irányba
igyekvő lakosság szép ered-
ményekre lehet képes lakóhe-
lyének fejlesztésében.
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Makra Sándorné vagyok.
Két felnőtt gyermekem
van: Kati lányom gyógy-
szerész-közgazdász, Sán-
dor fiam közgazdász-épí-
tész. Három unokám van:

egy kisfiú és két kislány.
1973-tól védőnőként dol-
goztam falunkban, majd
2004 és 2013 között a Gon-
dozási Központ vezetője
voltam. Mindkét munkakö-
römben a szociálisan rászo-
ruló családok problémái-
nak megoldásán, terheinek
könnyítésén fáradoztam.
2002. óta települési képvi-
selőként tevékenykedem,
jelenleg a Humán Bizottság
tagjaként. Megválasztásom
esetén a továbbiakban is a
családok, ezen belül is a
szociálisan hátrányos hely-
zetűek és az idősek érde-
keinek képviseletét tűzöm
ki célul. Ehhez kérem az
Önök támogatását.

Tisztelt Szatymaziak!
Engedjenek meg pár gon-
dolatot magamról és kö-
zelebbi céljaimról! 
Mikes Károly vagyok, 43
éves. Feleségemmel 24 éve
vagyunk házasok van egy
21 éves fiú gyermekünk. 20
éve élek Szatymazon. 
A 2011. szeptemberében
megalakult Szatymazi Job-
bik Magyarországért Moz-
galomnak az alapító tagja,
és másfél éve az elnöke va-
gyok. A Szatymazi szerve-
zet minden tagjával azért
dolgozunk, hogy Szatymaz
értékeit megőrizzük és
szebbé-jobbá tegyük köz-
ségünket s az emberek éle-
tét. 
Néhány mondatot céljaim-
ról:
Legyen újra állandó ren-
dőrőrse Szatymaznak! 
Szeretném ha a buszjáratok
menetrendjét felülvizsgál-
nánk! Több terület is el lett
szigetelve, vasárnapi busz-
közlekedés pedig nem is
nagyon van. Ezen változ-

tatni kell!
A buszmegállók helyzete
leírhatatlan! Szeretném, ha
a környező településekhez
hasonlóan nekünk is len-
nének kulturált buszmegál-
lóink.
A külterületen élők helyze-
tének javítása! A külterüle-
teken található utak minő-
sége kritikán aluli. Szeret-
ném elérni, hogy a belte-
rület minden utcája aszfal-
tozott legyen és a külterü-
leti utak legyenek karban-
tartva. 
A zártkertekben élő lako-
sok sötétedés után nem
kapnak közvilágítást! Ezen
is változtatni szeretnék. 
A belterületen lévő kerék-
párutat ki kell bővíteni, ne
csak a Kossuth Lajos utcán
legyenek biztonságban a
kerékpárosok. Távolabbi
céljaim közé tartozik egy
Szatymaz – Szeged közötti
kerékpárút megépítése.
Végül pedig szeretném,
hogy minden itt élő ember
örömmel gondoljon a tele-
pülésünkre és büszke le-
gyen arra, hogy szatymazi
lakos! Ennek érdekében a
település értékeit meg kell
őrizni, értékes embereit
meg kell becsülni a jövő
nemzedék számára. A múl-
tat nem szabad elfelejteni, a
szebb jövőt nem lehet meg-
akadályozni.!
Ezért kérem Önöket, hogy
tiszteljenek meg azzal,
hogy rám szavaznak annak
érdekében, hogy közös cél-
jainkat meg tudjuk valósí-
tani! Köszönettel,

Mikes Károly

Tisztelt Szatymazi
Lakosok!
Szeretnék indulni független
képviselőjelöltként, az októ-
beri helyi választáson. Meg-
választásom esetén szeret-
ném képviselni a szatymazi
polgárok érdekeit, valamint a
gyermek-, ifjúsági- és közös-
ségi programokat színeseb-
bé, a közösségi életet tartal-
masabbá tenni a közsé-
günkben.
Egy pár mondattal szeret-
nék bemutatkozni:
Bérczi Tamásné, született
Hürkecz Klára vagyok, 54
éves. Bakson születtem,
1982 óta élek Szatymazon.
Két felnőtt gyermekem van,
Tímea és Gergő.

1978 óta dolgozom óvoda-
pedagógusként, 1993 óta a
szatymazi óvodában.
2012-ben szülői és lakossági
kezdeményezésre pedagó-
giai munkámért megkaptam
Szatymaz Képviselő-testü-
letétől a Szatymazért Kitün-
tetést.
Igyekszem aktívan részt ven-
ni minden, a községben szer-
vezett közösségi programon.
Főleg a gyermekeknek szer-
vezetteken, amelyeket szer-
vezek és vezetek is.
Szeretném a gyermekeken
kívül a község lakosságának
érdekeit is lehetőségemhez
mérten képviselni, hogy él-
hetőbb legyen a település és
elégedettebb legyen minden
szatymazi lakos.
Köszönöm a bizalmat és a tá-
mogatásukat azoknak, akik
rám szavaznak majd.
Kívánok mindenkinek jó
egészséget, sok sikert a
munkájában, és sok örömet
a családja körében.

Bérczi Tamásné
/Hürkecz Klára/

Tisztelt Szatymazi
Választópolgárok!
Szeretném megköszönni azok
segítségét, akik aláírásukkal
támogattak abban, hogy füg-
getlen képviselőjelöltként in-
dulhassak a helyi önkor-
mányzati választáson. 
A település lakóinak szociális
helyzetéről reális informáci-
ókkal rendelkezem, hiszen 12
éven keresztül a Gondozási
Központ munkatársaként a
munkám során megismertem
az itt élő családok problémáit,
életkörülményeit. Családsegí-
tőként a hozzám fordulókat
szociális nehézségeik kezelé-
sében pénzbeli- és természet-
beni segítségnyújtás eszközei-
hez való hozzájutással, pályá-
zatokkal, ingyenes jogi- és
pszichológiai tanácsadáshoz
való hozzájutással, karitatív
segély adományok osztásával,
tanácsadással segítettem. Az
elmúlt három év során ingye-
nes napközis táborokat szer-
veztem az Öno területén mun-
katársaim segítségével a 6-12
éves korosztály részére. Éve-
ken keresztül voltam a Dél-
Alföldi Egészségterv Egyesü-

let helyi települési koordiná-
tor, mely munka keretében
épült fel az ÖNO területén álló
közösségi kemence is.
Munkámat szakmai tudásom
folyamatos fejlesztésével vég-
zem. Eddigi végzettségeim: 
• Szociális munkás ( főiskola)
• Tanatológia (gyász folya-

matokkal foglalkozó tan-
folyam )

• Szociálpolitikus (egyetem )
• Családgondozás-család-

védelem szakvizsga
• K a t e k é t a - l e l k i p á s z t o r

(főiskola)
Jelenleg a Gál Ferenc Hittudo-
mányi Főiskola ötöd éves teo-
lógia szakos hallgatójaként ál-
lok államvizsga előtt. Munká-
mat 2014 februárjától az
SZKTT ESZI Szegedi telep-
helyén végzem a Gyermekjó-
léti Szolgálat munkatársként. 
Szabadidőmben részt veszek a
település közösségépítő ese-
ményeiben a Barackvirág kó-
rus tagjaként. 2013 decembe-
réig heti rendszerességgel ké-
zimunka szakkört vezettem az
érdeklődő gyermekek részé-
re. Az eddig végzett munkám
folytatásához kérem az Önök
támogatását, hogy továbbra is
tudjam képviselni a település
idősebb és a fiatalabb kor-
osztályának érdekeit. 
Tisztelettel 
Radeczkiné Draskovics Márta



2014/09. a Mi Lapunk 7

Nevem Báló Bertalan 
1954.08.19-én láttam meg a
napvilágot szüleim tanyájában
Szatymazon, s másnap kigyul-
ladtak a fények először a fa-
luban (bekötötték az áramot).
Az életben való boldoguláshoz
szükséges, általános alapisme-
reteimet a Vilmaszállási isko-
lában szereztem meg. Gyöke-
reimhez híven középiskolai és
egyetemi tanulmányaimat a
mezőgazdaság ölelésében vé-
geztem, először Szegeden a
Kiss Ferenc Erdészeti és Me-
zőgazdasági Szakközépisko-
lában, majd Gödöllőn, az Ag-
rártudományi egyetemen.
Megszerzett tudásomat és friss
diplomámat első munkahelye-
men, Balástyán, az Alkotmány
termelőszövetkezetben tettem
próbára.
1982-ben házasságot kötöttem
gyógypedagógus feleségem-
mel. Házasságunkból két gyer-
mekünk született, akik már
felnőttek
1983-2004-ig a PICK Szalá-
migyár Élőállat Felvásárlási
Kirendeltségén vezető beosz-
tást töltöttem be, 2005 óta pe-
dig kétszemélyes KFT- nkben
ügyvezetőként dolgozom.
Vállalkozásunk 1 millió fo-
rinttal támogatta a focipálya
mellett épülő kiszolgáló léte-
sítményt.
2002-2006-ig önkormányzati
képviselőként ötleteimmel, jó-

zan gondolkodásommal segí-
tettem a falu fejlődését. Kez-
deményezésemre épült meg az
iskola új étkezője. Barna Kar-
csi képviselőtársammal váll-
vetve sok esetben megakadá-
lyoztuk a közüzemi szolgálta-
tók irreális díjemelési kísér-
leteit. 2006-tól napjainkig, a
gazdasági bizottság külsős
tagjaként veszek részt az ön-
kormányzat munkájában és te-
szem mindezt úgy, hogy az
ezért járó tiszteletdíjamról le-
mondtam a Nőegylet javára.
Ezen kívül több mint tíz éve a
Szatymaz és Vidéke takarék-
szövetkezet igazgatósági tagja
vagyok. Mindennapi életemet,
gondolkodásomat, munkámat
jelentősen meghatározza ke-
resztény, katolikus vallásom,
melynek gyakorlója vagyok
családommal együtt. 
2010 óta vagyok az egyház-
községi képviselőtestület tag-
ja, és 2012-től világi elnöke.
Szüleim földjeit, melyet édes-
apám hagyományozott rám,
egyedül művelem. Igyekszem
paraszti örökségemet becsület-
tel továbbvinni.
Önkormányzati képviselőként
célom továbbfolytatni az ed-
dig is eredményes, szigorú
költségvetésre épülő gazdál-
kodást. Határozott elképzelé-
sem, hogy Szatymaznak szük-
sége van önálló rendőrőrsre és
azon leszek, hogy ez megvaló-
suljon.
A választásokon a FIDESZ-
KDNP színeiben indulok és
amennyiben elnyerem az önök
bizalmát és szavazatát, képvi-
selői tiszteletdíjam felét,(5
év/720.000 Ft) helyi jótékony
célra ajánlom fel.
Mottóm: Tedd meg, ami rajtad
áll, akkor majd Isten is támo-
gatja jó szándékodat!

Tisztelt Szatymazi
Választópolgárok!
Dr. Kónya Ferenc vagyok,
független képviselőjelölt. Sze-
geden születtem 1979. október
20. napján. Egyetemi tanulmá-
nyaimat a Szegedi Tudomány-
egyetem Állam- és Jogtudo-
mányi Karán jogász szakon
végeztem, majd az ügyvéd-
jelölti gyakorlat megszerzése
után tettem le az ügyvédi szak-

vizsgát. Jelenleg egyéni ügy-
védként polgári jogi ügyekkel
praktizálok Szatymazon, a
Dózsa György u. 22. sz. alatt
található irodámban. Felesé-
gem, dr. Kónyáné Dinnyés
Kamilla Judit gyógypedagó-
gus, közös célunk a mielőbbi
gyermekvállalás. Szüleim és
családos testvérem szintén
Szatymazon élnek, őszibarack
termesztést folytató családi
gazdálkodók. Önkormányzati
képviselő 2006. év óta va-
gyok. Független képviselőként
eddig is úgy próbáltam a dön-
téseimet meghozni, hogy
azokkal a község és a lakosság
egészének érdekeit vettem fi-
gyelembe. Megválasztásom
esetén a lehetőségeket (támo-
gatások, pályázatok) kihasz-

nálva továbbra is arra fogok
törekedni, hogy a testület
munkáját segítsem igazságos
döntések meghozatala útján. A
képviselőtestület összefogásán
alapszik mindez. Ehhez kérem

a község választópolgárainak
bizalmát és támogatását. 
Köszönettel és tisztelettel:

dr. Kónya Ferenc
független képviselőjelölt

Tisztelt szatymazi polgárok!
Szunyog Istvánné, Csányi Ilo-
na vagyok, 36 éves. Születé-
semtől fogva Szatymazon
élek. Férjemmel a III. kerület-
ben leltünk igazi otthonra,
ahol neveljük négy gyerme-
künket, és biogazdálkodással
foglalkozunk. A környezet-
védő mezőgazdálkodás szem-
léletét szüleimtől tanultuk, és
mi is szeretnénk tapasztala-
tainkat az arra fogékonyaknak
továbbadni. Hitünk szerint az
ember kötelessége a termé-
szettel összhangban élni. 
2003-ban a Szegedi Tudo-
mányegyetemen közgazdász
szakon végeztem. Közben le-
tettem német nyelvből a kö-
zépfokú nyelvvizsgát, illetve
angolt tanultam. Olasz nyel-
ven társalgási szinten beszé-
lek. 2014 tavaszán szereztem
tanúsítványt webtervező és
webszerkesztő képzésen.
Egyetemi éveim alatt született
két lányunk, akik ma már gim-
nazisták. 2003-ban kezdtünk
családi házunk és saját gazda-
ságunk felépítésébe. 2004-ben
és 2008-ban születtek fiaink,
így négygyermekes szülők let-
tünk. Tisztességgel és szeretet-

ben neveljük gyermekeinket,
akik pici koruk óta bekapcso-
lódnak a háztáji munkába is.
2003-ban meghívásomra fellé-
pett falunkban a Magyar Con-
tinental Singers. 
2013-ban egyházközségi mé-
diareferensnek neveztek ki, ez
idő óta írásaim jelennek meg a
MiLapunkban lelki és táplál-
kozástani témában. A közös-
ség aktív tagjaként ének- és
zenei szolgálatunkkal veszünk
részt a szentmiséken. 
Ugyanebben az évben felké-
rést kaptam a XXVI. Egyház-
megyei Családnap szervezé-
sére községünkben. E szerve-
zés során megtapasztaltam,
milyen mértékű összefogásra
képesek a szatymaziak. 
2014 nyarán felkért a Kato-
likus Ifjúsági és Felnőttképzé-
si Egyesület egy kétéves
„Vitalitás” elnevezésű projekt
menedzselésére Szatymazon.
A projekt célja a helyi társa-
dalmi élet fellendítése, a közös
célokért való összefogás szor-
galmazása, mentális és fejlő-
dési igények kielégítése. 
Egy község életét érezhetően
meghatározza a helyben élő
családok száma, élete, kapcso-
latainak minősége. Hiszem,
hogy a családokban rejlő ösz-
szetartó erőt, tapasztalatokat,
kapcsolati tőkét, szokásokat
egy jó cél érdekében hasznosí-
tani lehet, és ezzel elégedett-
séget, életörömet lehet vinni a
falu közösségi életébe. 
Mindig motivál, ha úgy érzem
tehetek valamit az emberek
mentális és fizikai egészsége
érdekében. A jövőben is szíve-
sen veszek részt a fenti ideálok
megvalósításában.

Lengyel Istvánné dr. Börtsök
Kornélia

Képviselőjelölt

Szatymazon születtem és élek

születésem óta. A gimnáziumi
érettségi megszerzése után a
Szatymaz Községi Önkor-
mányzathoz kerültem dolgo-
zni - közben 1967-ben jogi
végzettséget szereztem és - 4
év kivételével, amikor Kiste-
lek Város jegyzőjeként dol-
goztam – a szatymazi önkor-
mányzatnál igazgatási előadó-
ként, csoportvezetőként, vb
titkárként /mai jegyzői beosz-
tás/, majd 1994-től 2002. év-
ben történő nyugdíjazásomig
2 választási ciklusban polgár-
mesterként szolgáltam Szaty-
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maz község lakosságát. Tele-
pülési képviselőként 1968 óta
segítettem a mindenkori ta-
nácselnökök, polgármesterek
és képviselő-testületek mun-
káját.
Munkám során jelentősen hoz-
zájárultam a település fejlesz-
téséhez, több évtizedes tevé-
kenységem elismeréséül – a
lakosság és képviselőtársaim
kezdeményezésére – a 2010.
évi falunapon - képviselőtestü-
let döntése alapján – a Polgár-
mester úrtól Díszpolgári cím
elismerést vehettem át.
Nyugdíjasként – önkéntes
munka keretében – jelenleg is
dolgozom. Irányítom a helyi
Teleház munkáját és segítem a
helyi civil szervezeteket. Falu-
si Vendéglátók Megyei Egye-
sületének elnökeként segítem
ezen tevékenységet végzők

munkáját. Képviselem a civil
szervezeteket a Déli Napfény
szegedi Leader közösségben,
valamint a Sándorfalva -
Szatymaz Beruházó Víziköz-
mű társulatban és más közös-
ségekben is.

A település lakosai részéről fo-
lyamatosan keresnek meg kü-
lönböző ügyekben, melyet to-
vábbítok a helyi önkormány-
zat tisztségviselői és dolgozói
felé. 

Úgy érzem, hogy az évtizedek
alatt ismereteimmel, tapaszta-
lataimmal - amennyiben kép-
viselőjelöltségemet a Tisztelt
Választópolgárok szavazataik-
kal támogatják – továbbiakban
is hozzájárulhatok a település
fejlődéséhez az itt élő lakosság
megelégedésére.

GONDA ILONA
FIDESZ-KDNP

Gonda Ilona vagyok, 16
éve élek Szatymazon. Pá-
rommal együtt 4 gyermeket
nevelünk. Egy személyben
vagyok családanya, dolgo-
zó nő, idősebb szüleit tisz-
telő gyermek.
Ügyvezetőként dolgozom
egy kegyeleti szolgáltatást
végző vállalkozásnál.
2012-ben léptem be a helyi

Fidesz csoportba, egy év
múlva csoportelnöknek vá-
lasztottak.
Szívesen meghallgatom a
hozzám fordulók gondjait,
lehetőség szerint segítek
azokra megoldást találni.
Legfontosabb teendőmnek
a munkahelyteremtést tar-
tom Szatymazon. 
Anyaként átérzem a gyer-
meket nevelő szülők prob-
lémáit, de az idősebb gene-
rációról sem szabad meg-
feledkeznünk, gondoskod-
nunk kell róluk.
Érzek magamban annyi
erőt és elszántságot, hogy a
településünk fejlődésébe
lendületet vigyek, azt elő-
segítsem.

Kérem támogatásukat,
hogy segíteni tudjak Önök-
nek!

Kedves Szatymaziak!

Kálmán János Attila füg-
getlen képviselőjelölt va-
gyok. Nős, két kisgyermek
édesapja. 

2008 óta a Dankó Pista
Művelődési Ház és Könyv-
tár intézményvezetőjeként
dolgozom. Munkásságom
középpontjában a kezde-
tektől fogva a helyi értékek
felkarolása és a közösség
erősítése állt. Mindig fon-
tosnak tartottam a helyben
élők véleményét, gondo-
latait és ezek mentén igye-
keztem megvalósítani,
szervezni a község ese-
ményeit. Számos sikeres
pályázat résztvevőjeként,
megvalósítójaként a Falu-
ház a lakosság közösségi
központjává vált.

A képviselő-testület mun-

káját mint humán bizottsági
tag segítettem az elmúlt
években, ahol mindig a
lakosság és a település
érdekeit szolgáló dönté-
seket támogattam.

Fontosnak tartom, hogy a
felmerülő hétköznapi prob-
lémák, kérdések is képvi-
selve legyenek a képviselő
testületen belül.

Kiemelt feladat a közösségi
ügyek összefogása és az,
hogy településünk egy
igazán élhető, barátságos
községgé váljon. Hiszek a
közösség erejében és fon-
tosnak tartom, hogy Szaty-
maz lakossága „haza”járjon
településünkre. Képviselő-
vé választásom esetén ezen
gondolatok mentén kí-
vánom a képviselő-testület
munkáját erősíteni.

Ezúton szeretném megkö-
szönni mindenkinek aki
ajánlásával támogatta,
hogy képviselője-löltként
indulhassak az önkormány-
zati választásokon

Kálmán János

Kedves Szatymaziak!

Péter Norbert vagyok,
1982-ben születtem Sze-
geden, tizenéves korom óta
Szatymazon élek. 

Fiatal korom ellenére és
élsportolói elhivatottsá-
gom, tapasztalataim okán
szeretnék indulni a kép-
viselő választáson. A harc-
művészetek terén komoly
eredményeim vannak, az
idén MMA magyar bajnok
és Európa-bajnok is lettem. 
A sport világában élve és
nyitott szemmel járva köz-
ségünkben aggódva figye-
lem fiataljaink életét. Az a
már közhelynek számító
kijelentés, miszerint a jövő

zálogát a fiatalok nevelése
jelenti, igenis valós gondo-
lat. E gondolat tetteket
kíván! Meggyőződésem,
hogy hivatali intézkedé-
sekkel, az idősebb nemze-
dék odafigyelésével és
iránymutatásával lehet
olyan kívánatos irányba te-
relni gyermekeinket, fiatal-
jainkat, hogy az majd jóté-
konyan fog jelentkezni
Szatymaz jövőjében. 
Ezzel már el is mondtam,
hogy megválasztásom ese-
tén ez lesz a fő irányvonal,
amit követni fogok. Fontos-
nak tartom megjegyezni
még, hogy egyéb, a község
életét befolyásoló döntés-
nél az igazságot, a becsü-
letet szem előtt tartva, min-
den körülmények között a
lakosság, a szatymazi Em-
ber érdekeit fogom nézni. 

Köszönöm figyelmüket,
tisztelettel,

Péter Norbert
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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
SZEPTEMBERTŐL ÚJRA!  Kezdőknek és haladóknak is. 

Igény esetén délelőtti csoportot is indítok.
Test- és Lélekműhely az egészségért A Dankó Pista Faluházban

LILLA JÓGA
SZEPTEMBERTŐL ÚJRA!
Kezdő és intenzív csoport is indul.

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, emailben vagy
telefonon.

Invitel ügyfélfogadás a Faluházban
Minden hónap első péntekén 09-15 – ig 

Ügyintéző Bóta Ágnes, 
0620 9370989
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CIVIL SZERVEZETEK HÍREI

ÓVODAI HÍREK

SPORT

Szegedi Kistérség Többcé-
lú Társulása 2012-ben sike-
resen nyújtotta be az "Óvo-
dafejlesztés a Szegedi Kis-
térség tagóvodáiban” című
TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-
0067 azonosító számú pá-
lyázatát. 
A projekt lehetőséget nyúj-
tott 8 feladatellátási hely
bevonásával az óvodapeda-
gógusok és a dajkák szak-

mai továbbképzésére, jó
gyakorlatok átvételére,
gyermekek részére környe-
zetvédő és versmondó ve-
télkedők, a szülők és a csa-
ládok számára családi na-
pok, illetve szülői szakmai
fórumok megrendezésére,
amelyek még színesebbé és
változatosabbá tették az
óvodák és családok közötti
kapcsolatot. A projekt ma-
gában foglalta az egyes fe-

ladatellátási helyek udvar-
fejlesztését, laptopok és
nyomtatók beszerzését is. A
projekt megvalósítása során
az intézmények szolgálta-
tási színvonalának növelé-
se, szervezetfejlesztése is
megvalósult. Az óvodák a
támogatás segítségével
kedvezőbb személyi és tár-
gyi feltételeket tudnak biz-
tosítani a kisgyermekek
számára személyiségük ki-

bontakoztatásához.
A projekt megvalósítása
2013. január 1-jén kezdő-
dött meg és 2014. augusz-
tus 31-én fejeződött be.
A projekt az Európai Unió
támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinan-
szírozásával valósult meg.

Szegedi Kistérség
Többcélú Társulása

SIKERESEN BEFEJEZŐDÖTT AZ „ÓVODAFEJLESZTÉS A SZEGEDI KISTÉRSÉG
TAGÓVODÁIBAN”

BÖLCSŐDEI HÍREK
Augusztus 22-én elköszöntünk az óvodába menőktől.

Sportpálya építés. A Pos-
takocsi csárda felől érkez-
vén Szatymazra, láthatjuk,
hogy folytatódik az épít-
kezés. Kérdésünkre Szabó
Ödön, a Sportegyesület el-
nöke elmondta, hogy a pol-
gármester úr irányításával
zajlik a beruházás, amely a
tervek szerint szeptember-
októberre készül el. Köz-
ségünk sportéletét a Képvi-
selő-testület továbbra is tel-
jes mellszélességgel támo-
gatja. 

Futás. Augusztus 22-én
megtörtént az első közös
futásunk. Kezdeményezé-
sünkön elég sokan vettek
részt, a kezdőktől a profik-
ig, a gyerekektől a felnőt-
tekig. A "Fut a falu" útvon-
alát tettük meg kezdésnek.
A bátrabbak ráhúztak még
egy kört. Volt aki, még
egyet. Jó hangulatban telt a
közös futásunk. 
Minden pénteken este 6-tól
a Faluháztól indulunk. Vá-

runk mindenkit szeretettel!
Facebookon a Szatymazi
Futók csoportban megtalál-
tok minket.
www.facebook.com/groups
/1443758362573915/

Döméné Szabó Andrea

Sakk. Pünkösd három na-
pos ünnepén rendeztük meg
a XI. Szatymaz Kupa sakk-
versenyt. A sikeres megren-
dezéséért aggódtunk, mert

tavaly anyagiak hiányában
nem sikerült.   Szerencsére
aggodalmunk felesleges
volt annak ellenére, hogy a
szegedi Tiszaparti iskolából
ifi sakkozók nem jelent-
keztek. Végül a legnagyobb
örömünkre 20 fő jelentke-
zett és a verseny nemzet-
közire sikeredett. Jelentke-
zett egy német állampolgár-
ságú, de mongol sakkozó
14 éves lányával, aki egy-
ben a korosztályos világ-
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KATOLIKUS EGYHÁZ hírei

Nyugdíjasok hírei

bajnok nő. Jelen volt egy
kettős állampolgárságú szír
versenyző is. Jelentkeztek
még Szegedről, Szolnokról,
Orosházáról, Dunakesziről,
Röszkéről. A színvonalas
játszmákat bizonyítja, hogy
mind a hét fordulóban a
játékidő teljesen ki lett 
játszva.

Végeredmény:
1. Csizmadia László (Szeged)
2. Nominerdene Davaadem-

berel  (német-mongol)
3. Tornyai Jenő (Szeged)
4. Gazsovics Béla (Szolnok)
5. Davaademberel Purevdorj

(német-mongol)

Legjobb senior: Oravecz
Mátyás (Orosháza)
Legjobb ifi: Tóth-Molnár
Gellért (Szatymaz)
Legjobb szatymazi játékos:
dr. Csíkos Csaba

Köszönjük az önkor-
mányzat támogatását!

id. Filep Miklós

(A mi hibánkból jelent meg
késve a cikk, elnézésüket
kérjük! A szerk.)

Augusztus 8-10-ig Velen-
cében töltötték megérde-
melt jutalmukat a tánccso-
port tagjai. Egy 20 fős csa-
pattal keltek útra, elfoglal-
ták a busz felét. Pécsen 20
fiatal szállt fel gitárral, tan-
góharmonikával, tamburá-
val és rögtön jó hangulatú,
vidám zenélésbe kezdtek.
Ők is jutalom útjukra jöt-
tek. Nagyon kellemesen telt
el az oda út, megkóstolhat-

tuk az óriás fánkot, ami iga-
zán jól jött, mert éhesek
voltunk már. A trieszti öböl-
nél megnéztük Miksa csá-
szár palotáját, ami hűen
tükrözte a korabeli életmó-
dot. Gyönyörű bútorok,
festmények emlékeztetnek
az ott élőkre. Szállásunk Je-
solóban volt egy szállodá-
ban, ide késő este érkeztünk
meg. Meleg vacsora után
hajnalig beszélgettünk.
Másnap reggel indultunk
Velencébe. A vízibuszról
30 percnyi út után a Szent
Márk térre értünk. A lídón
végig hatalmas tömeg höm-
pölygött, szinte alig lehetett
haladni. A sok turista kí-
váncsi volt minden épületre
– Doge palota, börtön, Só-
hajok hídja, Szent Márk ba-
zilika. Sajnos ezeket belül-
ről megnézni az idő rövid-

sége miatt nem tudtuk. A
parton végig árusok kínál-
ták szebbnél szebb porté-
kájukat. Innen vízibusszal
mentünk a Rialtó hídhoz,
ahol a híres piac is találha-
tó. Sok látnivaló akadt itt is,
hisz a hídon végig egyik ol-
dalról a másikra üzletsorok
csalogatták az odaérkező-
ket. Számtalan gondola
szelte a vizet, benne kíván-
csi turistákkal. Vízi taxi is
rendelkezésre áll, ha valaki
igényli. Szinte az élet a ví-
zen zajlik, hisz Velence víz-
re épült város. Visszaúton a
szállásra megálltunk Jesoló
tengerparti részén, ahol a
bátrak még megfürödhet-
tek, mert már jócskán este
volt. A szállodában lehető-
ségünk volt 2 kísérő szüle-
tésnapjának megünneplé-
sére. 

A Pécsen felszállt fiatalok
Felsőszentmártonról és
Drávasztáráról jöttek. Na-
gyon aranyosak, tisztelet-
tudóak voltak velünk. Ilyen
vidám kis csapattal már ré-
gen találkoztunk, akik elfo-
gadták az időseket, sőt még
buliztak is velünk. Barátsá-
gok szövődtek a csapatok
között, és reméljük lesz al-
kalmunk máskor is együtt
lenni velük.
A hazaút szintén vidáman
és gyorsan telt el, sokat ne-
vettünk, viccelődtünk és
nem utolsó sorban költe-
keztünk.
A pihenés után komoly fe-
ladat áll előttünk, hisz a kö-
vetkező megmérettetés ok-
tóber 4-én Szegeden, a
„Népek tánca, népek zené-
je” elődöntő.

OLASZORSZÁGBAN A FICÁNKÁK

Szeretettel meghívjuk Önt az Idősek Világnapja alkalmából rendezett zenés vacsoraestre.
Időpont: 2014. szeptember 24. 16 óra

Helyszín: Faluház, Szatymaz, Dózsa György u. 42.
Menü: bográcsos, körettel, savanyúsággal, aperitif, sütemény, kalács

!Élő zene!
Belépő 1500 Ft.-

!Tombola!
Jelentkezni szeptember 12-ig Horváth Istvánné elnöknél vagy Gera Zsuzsánál

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Horváth Istvánné, vezetőség

Bemutatjuk új hitok-
tatónőnket.
Dr. Kónyáné Dinnyés Ka-
milla hitoktatónő az új tan-
évben családi okok miatt
nem bírja a hitoktatást vál-
lalni, ezért új tanárnő fogja
a hittanóráit átvenni.
Horváth Hedvig hitokta-
tónő Kiskunhalason szüle-
tett 1989-ben iparos család-
ból. A család Kisszálláson
él. Egy bátyja van, aki már
családos. Középiskoláit
Kiskunhalason a Szilády
Áron gimnáziumban vé-
gezte. Szegeden a Hittudo-
mányi Főiskolán hittanári
és nevelőtanári diplomát
szerzett. Komoly felké-

szültséggel, és nagy öröm-
mel jön Szatymazra.
Fogadjuk őt szeretettel!
A szentmisék rendje:
Hétköznap 18 órakor csen-
des szentmise
Vasárnap 8:30-kor orgonás
szentmise, 18 órakor gitá-
ros szentmise
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

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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A Mi rovatunk
Nyári tábor, augusztus
Elszámoltuk magunkat, egy-
gyel kevesebb gyereket vár-
tunk – a létszámfeletti Kónya
Géza tanárúr volt! Na de fél-
re a tréfát, a Tanárúr nem
vesztett sem tekintélyéből,
sem megszokott alaposságá-
ból és szigorából, de felsza-
badultsága, jókedve fel-
tűnt…hasonlóan éreztünk mi
is, a többi felnőtt, Rapcsák
Roland, a fotószakkör veze-
tője azt mondta, hogy az elő-
ző tábor még egy heti töltött-
séget jelentett neki, ezért
örült, hogy augusztusban
megismételjük. Ehhez persze
gyerekek is kellettek, akikre
pénteken nem úgy gondol-
tunk, hogy de jó, hogy végre
hazamennek… mi lehet az
oka, hogy egy művelődési
házban hétfőtől péntekig
még az amúgy bitang rossz
kölykök is jól érzik magu-
kat? Tán mert megérezték,
hogy ez nekünk is tetszik,
nem szigorúan munkaként
végezzük, bár piszkosul fá-
rasztó volt. Tán másért, min-
denesetre jól sikerült minden

részletében. A mártélyi és a
peták erdei kirándulás, a ba-
rátpusztai lekvárfőzés és ve-
télkedő, Klárinéni drámata-
gozata – bevallom, nem hit-
tem, hogy így be bírja fűzni a
gyerekeket és szinte farsangi
színvonalú előadást csinál -
az agyagozás, a fotózás, a
néptánc, népzene és a töb-
bi… A benn alvós csütörtök
eső miatt tényleg benn alvós
lett. Kicsit tartottunk az éj-
szakától, így bevetettük a le-
fárasztós trükköt, Gémes Ka-
talin temérdek gyereke által
hátrahagyott felemás zoknik-
ból készült mintegy nyolc-
van rongylabdát osztottunk
szét a nagyteremben két csa-
patnak – az óriási csata után
virsli, palacsinta és horpasz-
tás reggelig!
A szép hetet köszönhetjük el-
sősorban a gyerekeknek, de
ne feledkezzünk meg Bérczi
Tamásné Klári néniről, Csó-
kási Imréről, Feketéné Bár-
kányi Ilonáról, Gémes Kata-
linról, Kónya Gézáról és
Rapcsák Rolandról! Köszö-
net a fogatozásért Erdei Mi-
hálynak és Zacsok Jánosnak!

A tábor végeztével megkér-
tük a szülőket, mondják el
akár jó, akár rossz vélemé-
nyüket, hogy felhasználhas-
suk, remélhetőleg jövő nyá-
ron. Íme ebből néhány:
„Dani véleménye: „rettentő-
en jól éreztem magam, kö-
szönjük a finom ételeket!”
Sűrű, érdekes, szórakoztató
programok voltak. Kedves
Tanárbácsik, Óvónénik, Ja-
nibácsi, Roland és mindenki!
Köszönet a gyermekeink
iránti szeretetért, törődésért
és hogy megvalósítottátok
álmaikat!”
Tisztelettel, Bartókné Barna
Lolita
„Kedves tábor!
Nagyon élveztem ezt az egé-
szet. Remélem jövőre is lesz
ilyen tábor. Sok új dolgot
megismertem tőletek. Példá-
ul azt, hogy türelmesnek kell
lenni, meg azt is, hogy van-
nak szabályok. Köszönöm,
hogy elmehettem ehhez a
táborhoz!”
Köszönöm!!! Palotás Csaba
Képek a hátsó borítón

ÚTVACSORA
Kedvünkre való esemény
történt a Dózsa György ut-
cában 7-én pénteken este.
Kedvünkre való, mert elég
volt egy jó ötlet, egy kis
anyagi áldozat, hogy egy
utca lakói összefogva, saját
maguk szervezzenek egy
különleges, jó hangulatú
estét. Rácz Laci bácsi volt
az értelmei szerző, akinek
eszébe jutott, hogy har-
mincöt éve az itt lakók még
maguk, kézi munkával ce-
menteztek s a kimaradt
pénzből birkapörkölttel ju-
talmazták magukat. Most
az utca lakói összedobtak
két bográcsnyi csülökpör-
költre valót, hogy jutalmaz-
zák az itt dolgozó útépítő
brigád tagjait és saját ma-
guk türelmét. A koszt és
maga az este is kiválóan si-
került, követendő példa! Na
nem arra gondolok, hogy
megint várni kelljen vala-
mire harmincöt évet, ha-
nem az összefogásra…

Repülőnapi előzetes
vadászoknak 
és barátaiknak!
Évről-évre, minden társasági
esemény után megfogadjuk,
hogy képezni fogjuk magun-
kat dalszövegtudás terén, az-
tán persze nem történik sem-
mi. A barátpusztai Tízpró-
bán még Dorogi Zoli fele-
sége, Julika viszi a prímet
nótáival, a hazafias dalok-
ban eléggé otthon vagyunk,
de ha nincs meghívott ze-
nész, teljes a csőd…nem is
részletezem. Ezért most ki-
adom a harci feladatot az
előreláthatóan az idei Repü-
lőnap után is bekövetkező
jóízű mulatság boldog részt-
vevőinek: Kónya Géza tanár
úrtól szereztem egy szép
szöveget, tessenek megtan-
ulni!
Jó estét, jó estét, De nem min-
denkinek/
Csak annak a szép leánynak aki
engem szeret.
Nem is az a legény, Aki gyócs-
ingbe jár/
Nem fekszik az én ágyamba
Minden kapcabetyár!
Mer az én ágyamban Széna szal-
ma vagyon/
Minden széna-szalmaszál közt
Piros rózsa vagyon.

Magyarok a Kaukázusban
Orosz szemtanúk visszaemlékezései a
magyar szabadságharcról

A történelmet kicsit is kedvelőknek iga-
zi csemegével szolgálhatok! Kezembe
került egy könyvritkaság, melyben az
1848-’49-es magyar szabadságharcot
leverő orosz csapatok tisztjei szólalnak
meg. Az alábbi izgalmas részletben egy
orosz katona - Pjotr Vlagyimirovics
Alabin, a 4. Hadtest Kamcsatkai Va-
dászezredének ezredsegédtisztje - szól
a magyarság kaukázusi eredetéről!

„(…) Fentebb már említettük, hogy
azokat a hegyeket, melyeken átvonul-
tunk, Dargó néven ismerik.
E név hallatára nyomban az orosz fegy-
verek dicsőségére emlékeztető, az
orosz vérrel öntözött kaukázusi Dargó
tűnik föl a szemünk előtt. A név azo-
nosságán nincs semmi csodálkozni-
való. Magyarországon nagyon sok dű-
lőnek, településnek, ősi családnak, ház-
tartási eszközöknek és más efféléknek a
neve egyezik a kaukázusi hegyi lakók
körében használt nevekkel. Egyébként
ha megfigyeli az ember a magyarok
életmódját, otthoni szokásaikat és kül-
sejüket, könnyen fölfedezheti a kauká-
zusi népek némelyikének életmódjával,
szokásaival és külsejével való azonos-
ságokat. A magyar asszonyok ugyan-
olyan típusúak, mint a cserkeszek,

ugyanolyan gyorsan öregszenek ezek
is, azok is. A férfiak felépítése és büsz-
ke tartása is azonos – közös szenvedé-
lyük a fegyver, a férfiak itt és ott is
szűrt viselnek, melytől sohasem válnak
meg. Végezetül, mint maguk a magya-
rok mondták, igen sok szót értettek a
csapatainknál szolgáló cserkeszek be-
szédéből. A magyarok egyébként meg
vannak arról győződve, hogy némelyik,
jelenleg is a Kaukázusban élő nép a ro-
konuk, s hogy ők maguk is a Kauká-
zusból származnak. 
Egy magyar ember, nemes Besse János
1829-ben és 1830-ban kifejezetten
azért utazta be a Kaukázust, hogy fel-
kutassa a magyarok és cserkesz törzsek
közti rokonság nyomait. Utazása ered-
ményeként témájáról nagyon sok érde-
kes dolgot hozott nyilvánosságra. 
Állítja például, hogy a Kaukázusban ta-
lált egy törzset, amely a magyarok
elődjének tartja magát, s örömmel is-
merték fel benne a Duna partjáról jött
magyart. A cserkeszek körében álta-
lános az a hiedelem, melyről Bessének
is többször beszéltek, hogy a Duna-
vidéki magyarok hajdanában azon a vi-
déken éltek, melyet jelenleg a Feket-
tenger parti kozákok népesítenek be.
Valamelyik erősebb szomszéd azonban
szorongatta, majd legyőzte őket, és
amikor a győztesek családonként egy-
egy fehér tehenet követeltek tőlük, a
követelést teljesíteni nem tudó magya-
rok a Kubán folyó mögé menekültek.
Besse öt olyan kaukázusi törzset kuta-

tott fel, melyeket az etnográfiai és ant-
ropológiai ismertető jegyek összessége
alapján a magyarokkal teljesen azono-
saknak talált. 
Amint a magyarok eredetére vonat-
kozóan mostanáig feltárt adatokból ki-
derül, ez a nép először – a saját szán-
dékából vagy az erőszak hatására – a
hunok együtt, Atilla hordáinak egy ré-
szeként jelent meg Európában. „Isten
ostora” távoli, nyugati országok ellen
folytatott hódító hadjáratának a híre to-
vább élt a hordát alkotó népek emléke-
zetében, így a kaukázusi magyarokéban
is, akik közül időnkén elindult egy-egy
újabb csoport, hogy keleti képzeletük-
nek engedve, a csábítóan gazdag nyu-
gati országokban találjanak szerencsét
és zsákmányt. A magyarok krónikái és
a mi Nyesztorunk leírásai szerint 898-
ban az egyik ilyen hadjáratukat a
Dnyepr keleti partvidékéről Kijev ellen
indították. A magyarok legyőzték az
oroszokat, kirabolták és megadóztatták
Kijevet, s miután befogadták maguk
közé a kijeviekkel szövetséges kumü-
köket és a kalandokra vágyó oroszok
egy csoportját, megindultak nyugatra, a
Kárpátok hegyei közé. Itt telepedtek le;
valószínű, hogy a természet gazdagsá-
ga kápráztatta el őket, a Kárpátokról
eszükbe juthattak az otthoni hegyek,
amelyekhez már nem kívántak vagy
nem is tudtak volna visszatérni.
Tulajdonképpen ettől az időtől kezdve
tartják számon a magyar nép törté-
nelmét.”

Görgényi Gábor jegyzete
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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:
Lásd a 9. oldalon

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
Tóth Istvánné (1925)

Szatymaz, I. körzet tanya 49.
Balogh Jánosné Tombácz

Jusztina (1941) 
Szatymaz, I. körzet tanya 1036.

Király László (1950)
Szatymaz, II. körzet tanya 85.

Horváth Etelka (1938)
Szatymaz, I. körzet 1321.

Bujdosó József János (1921)
Szatymaz, Árpád u. 35.

Novák Pál falugazdász
hétfőn és kedden egész

nap elérhető a Faluházban.
Telefonos egyeztetés: 

06 30 6429206



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!
Lapu Rebeka, 2014. július 28.

Lapu István, Lapuné Grezsa Bernadett

2014/09.14 a Mi Lapunk

GÓLYAHÍREK

A II. Nyári tábor a Faluházban

Szakkörök a Faluházban
A 2014-es tanév kezdetével megfelelő
számú jelentkező esetén újra indulnak a
már megszokott és megkedvelt szak-
körök a Faluházban: kerámia, kézmű-
vesség, fotó, néptánc és népzene. 

A jelentkezése-
ket várjuk a
helyszínen hét-
köznap nyitva-
tartási időben, 
8-19 óráig!

Október 13-17. EGÉSZSÉGHÉT ÉS FUTAFALU!

VÍZKORLÁTOZÁS!

Szeptember 1-19-ig tisztítási munkák miatt reggel 8 és délután 6 óra között
nyomáscsökkenésre és vízhiányra kell számítani! 

Ajánlott ivóvízről gondoskodni és a műszaki készülékekre odafigyelni!

További információ: 06-30/452-8363 és 06-30/521-6670 – es telefonszámon.


