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HELYTÖRTÉNET

ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNYEK

A "boldog békeidő"
Már régen megkopott és
jórészt el is felejtődött ez a
száz évvel ezelőtt kelet-
kezett és akkor gyakran
használt két szó jelentése.
Pedig ha jól utána nézünk a
szatymazi szőlő- és gyü-
mölcskultúra kialakulásá-
nak, hamar rájövünk, hogy
annak bölcsőjét is abban a
"boldog békeidőben", ab-
ban a "Ferencjóskás" idő-
ben ringatták.
A Magyarország felett majd
négyszáz évig uralkodó
Habsburgok regnálásának
utolsó szakaszát, annak a
kiegyezéstől az első világ-
háborúig tartó negyvenöt
évnyi részét nevezték a
"boldog békeidőnek". Rá-
szolgált. A kiegyezés után
megindult gyors fejlődés az
ország iparát, kereskedel-
mét, a tudományos életét, a
művészetét, az oktatását o-
lyan szintre emelte, hogy e-
gyes területeken nem csak
utolérte, leküzdötte a nyu-
gati országoktól való lema-
radást, - Mikor fog ez meg-
ismétlődni? - hanem azokat
itt-ott meg is előzte. Ebben
a "boldog békeidőben" nö-
vekedett meg csaknem hir-
telen és vált jelentőssé a vá-
rosok polgári osztályának a
létszáma is.
Ennek, a kiegyezéssel meg-
indult gyors polgárosodási
folyamatnak tudható be az
is, hogy a  módosabb szege-
di polgárok egyre-másra
vették, de főleg építtették
fel itt Szatymazon, Szeged
Felsótanya városhoz legkö-
zelebb eső részén, tanyá-
ikat, nyaralóikat, kényel-
mes villáikat. Innentől

kezdve beszélhetünk arról
is, hogy itt Szatymazon, és
annak környékén a század-
fordulóig többet haladt elő-
re a mezőgazdaság fejlő-
dése, mint azelőtt összesen.
A korábbi hagyományos,
alig változó legeltető és
rozstermelő gazdálkodást
felváltotta, vagy kiegészí-
tette a kertészkedés, de fő-
leg a szőlő- és gyümölcster-
melés.
Jól ismert tény, hogy az
1880-as évektől itt Szaty-
mazon, sok alacsony, nád-
fedelű ház tünt el és helyet-
tük jól berendezett tanya-
házak, és szebbnél szebb
nyaralók épültek. A szegedi
tulajdonosok nyaralói, vil-
lái mellett azonban egyre-
másra növekedni kezdett
/különösen a filoxéra meg-
jelenése után/ a mind na-
gyobb hasznot biztosító,
szőlővel és gyümölcsfával
beültetett terület. A nyara-
lók és villák mellett telepí-
tett néha több holdas gyü-
mölcsös kertjükben a városi
polgárok nemigen dolgoz-
tak, volt városi munkahe-
lyük. A szőlők és gyümöl-

csösök telepítésével egyi-
dőben azonban megjelentek
/egyrészét ide csábították/ a
fizikai munkát is végző,
esetleg a nagyobb területek
megmunkálását már csak
irányító, a szőlő- és gyü-
mölcstermelésben jártas, a
szakértelmet is képviselő
"kapások", akik legtöbb-
ször a nyaraló mellett fel-
húzott, pincével, istállóval,
raktárral is egybe épített
melléképületekben laktak.
Ebben a boldog békeidőben
az új tulajdonosok korszerű
eszközöket is vásároltak,
például metszőollót a ko-
rábban használt "sarlósze-
rű" vágó helyett, porozókat
és permetezőket, a seprővel
csapkodott vegyszer kijut-
tatás hagyományának fel-
váltására, préseket a szőlő-
taposózsákok helyett, sző-
lődarálókat, bogyózógépet.
De új nemes szőlő- és gyü-
mölcsfajtákat is hozattak,
illetve ismert tény, hogy
elmentek érte. Szaklapot já-
rattak, a havi összejövete-
leken a meghívott szakér-
tők felolvasást, előadást
tartottak, csaknem évente

gépbemutatót rendeztek,
bor-, szesz- és gyümölcs-
kiállítások voltak. Igy azu-
tán nem csoda, hogy a tulaj-
donosok, a kapások és a
napszámosok, de a módo-
sabb helyi gazdák is, a ter-
meléssel egyidőben, mun-
kájuk során nagy szakérte-
lemre, tudásra is szert tet-
tek.
Abban az időben megnyug-
tató csendjével, szemet
gyönyörködtető gyümöl-
csöseivel nyaralóhellyé vált
Szatymaz, ahová tavasszal
a hivatalnokok, a "torony
alattiak" is egymást csábít-
gatták. A módosabb szegedi
polgárok tavasszal igyekez-
tek mielőbb kivinni a vá-
rosból a "füstmentes" leve-
gőre gyermekeiket, a csalá-
dot. De ide igyekeztek na-
ponta maguk a birtokosok
is, ha "létötték a hivatalt".
Itt jöttek naponta össze egy
kis szomszédolásra a szege-
di családok, itt szövődtek
és mélyültek el kedélyes
beszélgetés és szórakozás
mellett naponta barátságok.
És ekkor lett a mai Szaty-
maz a szegedi értelmiség és
a kialakult vagyonos pol-
gárság közkedvelt nyara-
lóhelyévé.
Az értelmiség és a vagyo-
nos polgárság tekintélye és
pénze révén, a kapások és
napszámosok verejtékes
munkája által indult meg,
majd vált országos hírűvé a
szatymazi gyümölcsterme-
lés, és a szatymazi bor ab-
ban a " boldog békeidő-
ben".

P J

Tisztelt Ingatlantulajdonos!
Társaságunk ezúton négy
fontos kérdésben szeretné
Önt tájékoztatni!
1., Tájékoztatjuk, hogy
2015. július 1-től az Önök
lakóhelyén a jelenlegitől
eltérő a Magyar Szabvány-
nak megfelelő 60-80 literes
űrtartalmú kuka igénybe-
vételére is lehetőség nyílik.
A kisebb edényzet igény-
bevétele a (385/2014
(XII.31.) Kormányrendelet
előírásai szerint, az egy-
személyes háztartások ré-
szére a 60 literes, a kétfős

háztartások részére 80 li-
teres űrtartalmú edény
használatára ad lehetőséget.
A jogosultságot a jogsza-
bályban és a helyi önkor-
mányzati rendeletben fog-
lalt feltételek fennállása
esetén az önkormányzat
igazolásának beszerzésével
kell igazolni, majd Társa-
ságunk felé kérelmezni, a
közszolgáltatási szerződés
módosításával.
A kisebb űrtartalmú hul-
ladékgyűjtő edényzet igény-
bevételéhez szükséges felté-
telekről 2015. május 2-át

követő munkanapokon kér-
het tájékoztatást a helyi ön-
kormányzat illetékeseinél,
illetve Társaságunknál. A
kisebb edényzet beszerzése
az ingatlanhasználó kötele-
zettsége.
Tájékoztatjuk, hogy Társa-
ságunk csak és kizárólag az
MSZ EN 840-1 szabvány-
nak megfelelő, ürítésre al-
kalmas, megfelelő minősé-
gű edényben kihelyezett
hulladékokat szállítja el.
Kérjük Önöket, hogy a köz-
szolgáltatási szerződésben
foglaltaknak megfelelő űr-
tartalmú, lecsukott fedelű
hulladéktároló edényt szí-

veskedjenek kihelyezni a
hulladékgyűjtési napon az
ingatlanuk elé. A kihe-
lyezett gyűjtőeszköz nem
akadályozhatja a jármű- és
gyalogos forgalmat, és el-
helyezése nem járhat bale-
set vagy károkozás veszé-
lyének előidézésével, vagy
mások jó közérzetének, il-
letve a településkép indo-
kolatlan megzavarásával.
2., Tájékoztatjuk, hogy a
kuka űrtartalmán kívüli,
vagyis többlethulladék el-
szállítására csak térítés
ellenében van lehetőség.
A gyűjtőedény űrtartalmát
meghaladó háztartási több-

Tájékoztatás a hulladék szállítás változásairól
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lethulladékot Társaságunk
által forgalmazott emblé-
más szemeteszsákban le-
het kihelyezni, mely meg-
vásárolható az Ügyfélszol-
gálati Irodánkban (6720
Szeged, Stefánia 6) és a te-
lepülésen tartott fogadó-
órán kollegánktól. A zsák
díja - 635 Ft/db - amely tar-
talmazza a szállítás és az
elhelyezés költségét is. 
Tájékoztatjuk, hogy a ház-
tartási többlethulladékot
tartalmazó nem emblémás
zsák kihelyezése esetén
előzetesen e-mailban vagy
telefonon is (62-777-222)
megrendelheti többlethul-
ladéka elszállítását, melyet
megrendelés után, értesítő
hátrahagyása mellett szál-
lítja el Társaságunk. A
gyűjtőtartály űrtartalmát
meghaladó hulladékot (be-
leértve az edényzet szintje
feletti, azaz annak űrtar-
talmát meghaladó hulla-
dékot) Társaságunk értesítő
hátrahagyása és pótszámla
kibocsájtása mellett szállít-
ja el.
Felhívjuk figyelmét, hogy a
kuka melletti, illetve az

űrtartalmon felüli többlet-
hulladék pótszámlázásakor,
a törvény alapján meghatá-
rozott minimális 110-120
liter űrtartalom ürítési díja
kerül számlázásra abban az
esetben is, ha a kihelyezett
mennyiség ennél kisebb.
3., Tájékoztatjuk, hogy a
zöld hulladék a Kormány-
rendelet előírásai szerint
2015. január 1-től helyben
komposztálandó, ill. a hul-
ladékudvarokban ingyene-
sen leadható. Így, leadható
a Sándorfalvi úti Hulla-
déklerakó Telep hulladék-
udvarában is. További rész-
letes információt a szelek-
tív hulladékgyűjtésről,
weboldalunkon találhat,
amelynek elérhetősége
www.szkht.hu. 
A fentiek hiányában a zöld
hulladék kommunális hul-
ladékgyűjtő edényben he-
lyezhető el, a vegyes hulla-
dékra vonatkozó szabá-
lyok szerint.
Az edényzet mellé kihe-
lyezett zöldhulladékot
többlethulladékként ke-
zeljük és térítés ellenében
szállítjuk el. A térítés mér-

téke megegyezik a több-
lethulladék elszállítására
vonatkozó díjjal.
4., Tájékoztatjuk, hogy
2015. január 1-től a ház-
tartási hulladék elkülö-
nített gyűjtése, vagyis a
szelektív gyűjtés kötelező.
Egyetlen mozdulaton mú-
lik, hogy háztartásában
többségében költséges
szemetet termel, vagy új-
rahasznosítható hulladé-
kot, ami értékes alapa-
nyag. 
A szelektíven gyűjtött hul-
ladék átvétele továbbra is
ingyenesen történik. A sár-
gazsákos szelektív hulladék
gyűjtése révén lehetővé vá-
lik a vegyes hulladék meny-
nyiségének csökkentése, ez-
által a többlethulladék ke-
letkezésének elkerülése.
Ennek érdekében kérjük a
szelektív gyűjtést megva-
lósítani, ezzel az elvárható
állampolgári kötelezettsé-
get teljesíteni.  
Kérjük, hogy a sárgazsákot
kizárólag tiszta csomagolá-
si hulladék elhelyezésére
használja. Üveg, egyéb
zöld hulladék, falevél elhe-

lyezése tilos. 
Kérjük, a közterületi sze-
lektív gyűjtőszigeteken el-
helyezett tartályokba, ill.
tároló edényzetekbe kizá-
rólag a rajta feltüntetett
anyagfajtákat helyezzék el.
Kommunális és egyéb (pl.:
építési és bontási törmelék,
bútor, lom stb.) hulladék,
élő állat elhelyezése bünte-
tendő cselekménynek mi-
nősül. 
Köszönjük, hogy Ön is hoz-
zájárul a hulladékgazdálko-
dás fejlesztéséhez, a hulla-
déklerakás és szállítás o-
kozta környezetterhelés
csökkentéséhez, saját lakó-
körzete környezetminősé-
gének javításához.

A hulladékszállítással kap-
csolatos bejelentések,

észrevételek:
Ingyenesen hívható zöld szá-

munk: 06/80/822-228
Központi elérhetőségünk:

62/777-222
Ügyfélszolgálati Iroda 

6720 Szeged, Stefánia 6.
szkht@szkht.hu

„Együtt többet tehetünk!”

Tájékoztató Szatymaz Község Képviselő-testületének 
2015. április 16. napján megtartott rendes, nyílt üléséről.

A testület elfogadta az
önkormányzat 2014. évi
költségvetésének végreha-
jtásáról szóló rendeletét,
majd a tájékoztatót a köz-
ség lakosságának egészség-
ügyi állapotáról, a közutak
állapotáról, és a védőnői
szolgálat munkájáról szóló
beszámolót. 
A Csongrád Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazga-
tóság Szegedi Katasztrófa-
védelmi Kirendeltség 2014.
évi beszámolója követke-
zett, előadója Ördög István
kirendeltségvezető volt.
Lényegi kérdések a bel-
illetve külterületi tűzgyúj-
tással kapcsolatban voltak.
Ezekről a lakosság a Mi la-

punk áprilisi számában
találhat tájékoztatást. 
Wi-Fi HotSpot létreho-
zása a Művelődési Ház
előtti téren – a testület
meghallgatta Szabó Sán-
dort a Távör Kft képviselő-
jét és elfogadta az ajánlatot.
A Lápostói csatorna nyom-
vonalának módosítása a
következő napirendi pont. 
Vízügyi Igazgatóság a csa-
torna nyomvonalának mó-
dosításához abban az eset-
ben járul hozzá, ha az új
nyomvonal területéről az
önkormányzat ingyen le-
mond, azt részükre térítés-
mentesen átadja. A Vízügyi
Igazgatóság közfeladat el-

látásának biztosítása céljá-
ból vízgazdálkodási és víz-
kárelhárítási közfeladatra
kéri az önkormányzati csa-
tornát. Ezt az önkormány-
zat elfogadta, amiről meg-
hozta a határozatot.
Ezután üzlethelyiség bér-
beadásáról döntöttek. Az
önkormányzat tulajdoná-
ban lévő Szatymaz, Dózsa
Gy. u. 49. szám alatti 17,04
m2 alapterületű üzlethelyi-
séget 2015. május 1. nap-
jától 5 (öt) év időtartamra
Szabóné Trázer Tímea
szatymazi lakost bérlőnek
jelölik ki.
A Képviselő-testület meg-
tárgyalta a Szatymaz, bel-

terület 18/1 hrsz-ú lakóház,
udvar megjelölésű ingatlan
10/20-ad részére vonatkozó
adásvételi előszerződést és
az alábbi döntést hozta: a
tárgybani ingatlan 10/20-ad
részére vonatkozó elővásár-
lási jogával élni kíván az
adásvételi előszerződésben
rögzített 8.500.000,- Ft
vételár mellett, a 2014. évi
pénzmaradvány terhére. 
A Sportegyesület póttámo-
gatására 210 ezer, a Gaz-
dakör támogatására 220
ezer forintot biztosítottak.
Következő nyilvános tes-
tületi ülés május 14. csü-
törtök, 15 órakor.

GG

Településünk idén is csat-
lakozott az országos Te-
Szedd! – Önkéntesen a tisz-
ta Magyarországért és a
TeSzedd a Kéken! – Ön-
kéntesen a Kéktúra tiszta
útvonaláért mozgalmakhoz,
melyek keretében ország-
szerte szemétszedési akci-
ókat szerveznek.
Szatymazon 2015. május
16-án, szombaton kerül

megrendezésre ez a „tava-
szi nagytakarítás”. Szere-
tettel várunk minden ked-
ves szatymazi lakost, hogy
együtt tisztábbá és szebbé
tegyük kis falunkat.
Akik igazán lelkesek előre
is jelentkezhetnek a helyi
koordinátoránál, Deák
Andreánál a polgármesteri
hivatalban vagy az inter-
neten, a

www.szelektalok.hu/te-
szedd.hu weboldalon, de az
aznap reggel „harcra ké-
szen” megjelenteket is szí-
vesen látjuk!
Akiknek pedig nincs lehe-
tősége részt venni ezen az
akción, őket arra kérnénk,
hogy a saját ingatlanuk e-
lőtt szedjék össze a szemtet,
így hozzájárulva a kezde-
ményezés sikeréhez. 
A szemétszedésben bizto-
san részt vesznek az önkor-

mányzat dolgozói és az in-
tézmények, mint például az
iskola, az óvoda, a műve-
lődési ház, a gondozási
központ. Lapzártáig több
civil szervezet is – Szaty-
mazi Sportegyesület, Pol-
gárőr Egyesület, Nyugdíjas
Egyesület, Vadásztársaság -
jelezte segítő szándékát, de
igyekszünk a nagyobb
szatymazi illetőségű vál-
lalkozásokat is bevonni az
akcióba.

Tavaszi nagytakarítás Szatymazon
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A gyülekező a Polgármes-
teri hivatal előtt reggel 8 és
fél 9 között lesz, ahol egy
jelenléti ív aláírása után ki-
osztjuk a szervezők által
biztosított szemeteszsáko-

kat, kesztyűket, kötegelőket
és a láthatósági mellé-
nyeket. Lesz még egy rövid
eligazítás is, ahol elmond-
juk, hogy melyik csoport
mely területeken szedi

majd a szemetet, és minden
csoportban kijelölünk egy
vezetőt, akihez bármilyen
problémával lehet majd for-
dulni. A szemétszedés ter-
veink szerint délig fog tar-
tani. 
A résztvevőknek ajánlatos
az időjárásnak megfelelő,
laza, kényelmes ruházat,

valamint enni- és innivalót
hozzanak magukkal.
Mutassuk meg, hogy igé-
nyünk van a tiszta, rende-
zett környezetre és ezért
összefogásra is képesek va-
gyunk, mert ha most rendet
teremtünk, akkor azt már
csak megtartani kell.

Deák Andrea

Mint az feltűnhetett az arra
közlekedőknek, kitermelték
a Móra Ferenc utca és a
vasút közti nyárfasort. Mi-
után egy kidőlt fa már ká-

rokat okozott, az önkor-
mányzat a helyzet kivizs-
gálása után megbízást adott
a kivágásra. A rönknek fel-
dolgozott állomány egy ré-

szét ipari célra értékesítet-
ték, más része a község
tulajdonában maradt, ami
nagyrészt fedezni fogja a

téli szociális alapú tűzifa
igényt. A fasor helyére újat
telepítenek.

GG

Veszélyességük miatt vágták ki a nyárfákat

Dr. Somogyi György elismerése

Pályázati felhívás
Szatymaz Község Képviselőtestülete pályázatot hirdet az alábbi, tulajdonában levő önkormányzati költségelvű bérlakásra.

Szatymaz, 2015. május 5.
Szatymaz Község Képviselőtestülete

1. A pályázaton részt vehetnek:
a. Önálló lakástulajdonnal, lakásbérleti joggal nem rendelkező,

kereső tevékenységet folytató, 35 év alatti fiatal házaspárok,
élettársi kapcsolatban élő, egyedülálló személyek, akik vállalják,
hogy:

- A lakásbérleti szerződés megkötését követő 6 éven belül a
községben saját tulajdonú lakást szereznek.

- lakás-előtakarékossági szerződést kötnek valamely pénzin-
tézetnél. 

b. Az önkormányzat, vagy intézményeinél alkalmazásban, vagy
azokkal szerződéses jogviszonyban állók, akik önálló lakástulaj-
donnal nem rendelkeznek és vállalják bérleti jogviszonyuk
határozott időre, vagy munkaviszonyuk fennállásáig történő
létrejöttét. 

2. A pályázatok során előnyben részesülnek azok, akik:
a. 6 havi bérleti díj egy összegben történő megfizetését vállalják,
b. lakásbérleti szerződés meghatározott időtartamának lejárta előtt

saját tulajdonú lakást szereznek, vagy lakásproblémájukat más
módon megoldják,

c. minimum egy 4 éves futamidejű, legalább 10.000 Ft/hó lakás-
előtakarékossági szerződéssel rendelkeznek,

d. állandó lakóhellyel, vagy ideiglenes tartózkodási hellyel ren-
delkeznek a községben, vagy életvitelszerűen itt tartózkodnak,

e. minimum 6 hónap folyamatos munkaviszonyt igazolnak,
f. építési telektulajdonnal rendelkeznek a községben,
g. pénzintézeti igazolás önerő meglétéről,
h. gyermeket nevelnek.
3. Pályázni csak a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető

pályázati adatlap kitöltésével lehet.
4. A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 2. 16 óra
5. A pályázat benyújtásának helye: Szatymazi Polgármesteri

Hivatal, 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Barna Károly alpol-
gármester

A polgármester gondoskodik a Polgármesteri Hivatal útján a
pályázatok nyilvántartásba vételéről.

6. A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 11. 
A pályázókat a pályáztatás eredményéről a polgármester írásban

értesíti.
A bérleti jogviszony kezdete: 2015. június 15.
Amennyiben a szerződéskötésre a pályázó hibájából nem került sor,

a bérlőkijelölés hatályát veszti. 

Lakás címe Alapterület m2 Szobák száma Komfortfokozat Bérleti díj Ft/hó
Ady E. 34/H. 59,6 m2 2+1 félszoba összkomfort 28. 131,- Ft

A Magyar Növénynemesí-
tők Egyesületének Bronz
Emlékérmét érdemelte ki
75. életévében a fűszerpa-
prika nemesítésében és ter-
mesztési módszereinek fej-
lesztésében végzett mun-
kájáért. 
Igen, Gyuri bácsi hetvenöt
éves. Pár hete kiszólt a ko-
csijából, gyere Gabikám,
ülj be, indulunk Kibédre…
Olvasom életrajzi adatait,
munkásságának állomásait,
kitüntetéseit, eredményeit –

sok minden belefért a
hosszú évtizedekbe, de
nekünk tán a legfontosabb,
hogy mindennapi tevékeny
életével községünk javát is
szolgálja. Nemcsak ragasz-
kodik, hanem tesz is azért
az elképzelésért, hogy
Szatymaz jövője méltó le-
gyen dicső múltjához. 
Gratulálunk és kívánunk
erőben, egészségben eltöl-
tött derűs, hosszú életet!

GG
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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

Olvasd a Faluház híreit a fészbukon!
https://www.facebook.com/dankomuvhaz

Invitel ügyfélfogadás a Faluházban
Minden hónap első péntekén 09-15 – ig 
Ügyintéző Bóta Ágnes, 0620 9370989

Majális: Indulás a Faluháztól érkezés a Ligetbe

További fotók a hátoldalon

Volt, aki öt óra helyett hatra
érkezett, de a pálmát az az

idősebb házaspár vitte, akik
Szatymaz helyett Szőregen

keresték a rendezvényt – de
ideértek, sőt jutott is nekik
a gyömbéres tejes teából, a
currys-joghurtos zöldség-
ből, egyebekből. B.A. Hari-
jan, Leveles Zoltán - az In-
dia Klub Alapítvány elnö-
ke, a közeli Nandafalva
egyik alapítója - nem csak a
konyhában tett ki magáért:
színvonalas előadást tartott
a hindu vallásról, az indiai
kultúráról, a mindennapok
tükrében. Belepillanthat-
tunk abba a titokba, hogy a
nagy szegénység, a szűkös
anyagi javak ellenére miért
van állandó derű az india-
iak arcán, mit jelent nekik a
vallás, hogy hogyan birkóz-
nak meg a beszivárgó nyu-
gati kultúra káros hatása-
ival, az egyszer használatos
fogkefe kapcsán megtud-

tuk, miért tartanak bennün-
ket tisztátlannak, mit jelent
számukra a lelki tanító és
útmutató, a guru és sok más
érdekes és tanulságos dol-
got is. 
Az, aki Szatymazon lakik
és érdeklődik a hindu világ
iránt, kényelmes és szeren-
csés helyzetben van: pár ki-
lométerre ide, a balástyai
tanyavilágban található Kö-
zép-Európa legnagyobb
hindu temploma – minden-
kit szívesen látnak, nem
kell tartani erőszakos térí-
tésről, a nyugodt és gyö-
nyörű környezetben, amely
az alföldi és az indiai épí-
tészet pompás ötvözete, te-
hetünk egy kis lépést a transz-
cendens lét felé…

Görgényi Gábor

SZATYMAZON ÁT, DELHIBE
Indiai est a Faluházban

köszönet Bartucz Jani bácsinak

A Barackvirág napon
tartott Pálinka mustra

eredménye, közön-
ségszavazat alapján:

1. Bodor István,
Horváth Tamás: 
Őszibarack pálinka
cseresznyehordóban
érlelve

2. Bodor István,
Horváth Tamás: 
Őszibarack pálinka
diófahordóban érlelve

3. Szabó Zsolt
Birsalma pálinka

Faültetés a Föld Napján
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Húsvét előtt került megren-
dezésre a gyermektábor. Jó
érzés volt, ahogyan megtelt
a Faluház vidám gyerekek-
kel.
Első nap a nagy lufizás és
az azt követő reggelizés u-
tán hatalmas alkotásba
kezdtek a gyerekek Kati né-
nivel, aki a kerámiázást
mesével és játékokkal is
színesítette. 
Első nap ellátogattunk a
Hodács Pékségbe és meg-
tudtuk hogyan készülnek a
finom, foszlós kenyerek,
péksütemények, sütemé-
nyek. Nagy élmény volt lát-
ni, hogy a pult mögött ho-
gyan dagasztják, keverik a
tésztát. A gyerekek a mér-
legre is ráállhattak, pont rá-
fért a kis csapat.

És mindennek a tetejébe
még kóstolót is kaptunk a
pogácsából és az ischler
szeletből. Nagyon finom
volt. Köszönjük!
Visszafelé jövet a játszótér

irányába kanyarodtunk, a-
hol önfeledt játék és sza-
ladgálás vette kezdetét. A
fáradt gyerekek jó étvágy-
gyal uzsonnáztak, majd
újabb energiával merültek
bele a játékba szüleik meg-
érkezéséig. 
Másnap Marcsi nénivel raj-
zoltak és festettek a fiúk és
lányok a húsvéti ünnepre
készülődve. 
Csoportos festés és rajzolás
is volt kint a szabadban,
majd folytatódott a nagyte-
remben. Csoda is történt: a
nyuszi cukrot rejtett el a
bokrok alatt! A kincskere-
sők szerencsésen megta-
lálták a finom édességet.
Ebéd után az CE Glass ü-
veggyárba látogattak, ahol
sok érdekességet tudtak
meg az üveggyártással kap-
csolatban. Széles mosollyal
érkeztek „haza” és minden-
ki fején volt egy szép, új
sapka is. Az élménybeszá-
moló után pedig önfeledt
játék vette kezdetét.
A harmadik nap már a csa-
ládi nap vette kezdetét, a-
mikor Klári óvónéni húsvéti
tojásokat festett, szebbnél-
szebb díszeket varrt a gye-
rekekkel; Marcsi néni bá-
ránykákat készített velük. 
A Szeleburdi Meseszínház
színes, zenés mesedarabot
adott elő, amin mindany-
nyian jót nevettünk. Külön
köszönet Rácz Laci bácsi-
éknak a finom palacsin-
tákért!
Kellemes fáradtsággal, vi-
dáman igyekezett haza
mindenki, hogy az otthono-
kat is eláraszthassa a hús-
véti hangulat.

Gondi Klára

A TAVASZI GYERMEKTÁBORRÓL

Hány kiló a Tavaszi tábor?
Látogatás a Hodács pékségben

Az ENSZ 1994-ben nyil-
vánította március 22-ét a
víz világnapjának. Mi ma-
gyarok szerencsés helyzet-
ben vagyunk, hiszen nagy a
vízkészletünk, de világvi-
szonylatban nagy problé-
mákat okoz a víz hiánya. A
népesség növekedése révén
növekszik a vízigény és a
vízszennyezés is gyakran
előfordul. 
A WHO becslése szerint 1,
2 millió ember nem jut
megfelelő ivóvízhez és ez
előreláthatóan csak foko-
zódni fog.

Meghirdettük iskolásaink
körében a rajzpályázatot és
meglepően ötletes, szépen
kidolgozott és elgondol-
kodtató alkotás érkeztek a
Faluházba.
Öröm volt látni, hogy a
gyerekek tudják, hogy
mennyire fontos a tiszta
víz, és vigyázni kell rá. A
víz felhasználásának külön-
böző módjait is nagyon
szépen ábrázolták. 
A verseny, versenyeztetés
nagyon nehéz dolog. Egy-
részt szükséges, hiszen mo-
tivál, és győzni, nyerni jó

dolog, de persze a győz-
tesek mellett mindig van-
nak olyanok is, akiknek
nem sikerül elérni helye-
zést. 
Mivel kiemelkedő alkotá-
sok születtek, a zsűrinek
nehéz dolga volt. 
Hangsúlyozni szeretnénk,
hogy minden egyes alkotás
egyedi, különleges és ötle-
tes volt.
A két első helyezett (alsós
és felsős osztályokból) egy-
egy családi belépőt nyert a
Szegedi Vadasparkba. A két
második helyezettet nagy
fagylaltozás illette; a két

harmadik helyezett jutalma
pedig csokoládé volt. Kü-
lön díjazásban részesült a
4.A osztály, reméljük már
sikerült elfogyasztaniuk a
cukorkájukat.
A kiállítás a Faluházban a
mai napig megtekinthető,
az előtér színfoltja. Szere-
tettel várjuk a szülőket,
hozzátartozókat.
A következő kiállítás a
MADARAK ÉS FÁK
NAPJA alkalmából lesz.
Izgatottan várjuk a gyere-
kek alkotásait!

Gondi Klára

Sárkányölő Szent György
legendája szerint Siena vá-
rosának közelében volt egy
tó, amiben élt egy sárkány,
aki rettegésben tartotta a
város lakóit.
Egy darabig juhokkal etet-
ték a fenevadat, de miután
elfogytak az áldozati álla-
tok, már embereket is kö-
vetelt. 
Szent György lovag éppen
arra járt, amikor királylány
került veszélybe. Kardját
előrántva legyőzte a sár-
kányt.
A legenda a gonosz feletti
győzelem jelképe.
Európa nagy részén ősi
pásztorünnep április 24.,
György napja. Általában e-
zen a napon hajtják ki elő-
ször az állatokat.
Mi koradélután kezdtünk
hozzá az ünnepről való

megemlékezéshez. Nagy-
csoportos óvodásainkat
vártuk, hogy papírsárká-
nyokat készítsünk és rep-
tessünk.
Nagy élmény volt egyszerű
alapanyagokból (papírból,
hurkapálcából, celluxból,

cérnából és krepp papírból)
készíteni ezeket a szelet
meglovagló, égbe emel-
kedő sárkányokat.
A hozzáértőktől megtud-
tuk, hogy nagyon precízen
kell hajtogatnunk és ra-
gasztanunk ahhoz, hogy
végül valóban fel is reppen-
jenek az alkotásaink.
Gyorsan megtanultuk a
műveletet és mi felnőttek is
nagy lelkesedéssel gyártot-
tunk és reptettünk.
Az időjárás miatt kicsit ag-
gódtunk, de feleslegesen.
Volt annyi fuvallat, hogy
reptethessünk, és rájöttünk,
hogy szaladgálással növel-
hetjük az erejét.
A nagy reptetés után elbú-
csúztunk óvodásainktól és
vártuk az Aranygypjú Tár-
sulatot, hogy énekeljenek
nekünk Szent György vi-
tézről.

A szabadtéri zenés bábjáték
után még egy nagy játék is
kezdetét vette. Jól megdo-
bálták a sárkányt a gyer-
ekek piros zokni golyókkal
és vidáman, játszva legyőz-
ték a rosszaságot. 

Gondi Klára

Sárkányölő Szent György napja

A VÍZ VILÁGNAPJA alkalmából rendezett kiállításról
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K Ö N Y V T Á R I  H Í R E K

Spiró György Kossuth-dí-
jas magyar író, költő, iro-
dalomtörténész és műfor-
dító. 
Prah című drámáját a Desz-
ka Színház előadásában
láthattuk a Faluházban.
Két szereplővel találkoz-
tunk a darabban: egy férfi-
vel és egy nővel, akikről
menet közben kiderült,
hogy szegénységben, nehéz
körülmények között nevel-
ték fel két gyermeküket.

Átlagos magyar család, a-
kik egész életükben arról
ábrándoztak, hogy vala-
hogy kievickéljenek az a-
nyagi nehézségekből. Vá-
ratlan fordulat történt az
életükben: megnyerték az
ötös lottó főnyereményét,
ha jól emlékszem 600 mil-
lió forintot. 
Arra gondolhatnánk, hogy
vidám lesz a történet foly-
tatása, hiszen végre kilép-
hetnek a nyomorgásból és
megvalósíthatják vágyai-

kat, azonban nem így tör-
ténik. Vegyes érzelmek ke-
rítik őket hatalmukba. Hol
hatalmas örömöt éreznek és
– mivel nagyobb dologra
gondolni sem mertek soha -
tengerparti nyaralóról áb-
rándoznak, hol pedig a fé-
lelem uralkodik el rajtuk,
hiszen gazdagokként már
veszélyeztetettnek is érzik
magukat. Ráadásul a gaz-
dagokról kialakult negatív
képpel sem akarnak azono-
sulni. Gyermekeiket is fél-
tik a léhaságtól, a túl sok
pénz okozta szellemi és fi-

zikai eltunyulástól. Később
újra elárasztja őket az ö-
röm, majd ismét a kétség-
beesés. Életük hirtelen ér-
telmetlenné vált, hiszen a
kemény pénzkeresés moti-
válta mindig is napjaikat.
Végkifejletként elégetik a
szelvényeket!
Sok a fájdalom a darabban,
a düh, az elkeseredés és a
keserű humor. Vegyes érzé-
seket váltott ki. Nyomasztó
és egyben nagyon elgon-
dolkodtató volt.

Gondi Klára

DESZKI DESZKA SZÍNHÁZ: PRAH

Április 7.
Kocsis S. Emese zenepeda-
gógus már visszajáró ven-
dégnek számít a könyvtár-

ban. Foglalkozása a szélvi-
haros időben is idecsalogat-
ta a látogatókat. Ismét
"gyerekcsicsergés" töltötte
meg a kuckót, ahol Emese
vidám dalocskákkal, mon-
dókákkal, ölbéli játékokkal
varázsolta el a kicsiket.
Április 24.
„Isten hozott Szatymazon!”
Pálmai József, hatodik hely-
történeti előadásán az I. és II.
világháború Szatymazi vo-
natkozású történéseit osztot-
ta meg a hallgatósággal. Ko-
rabeli fényképekkel, írások-
kal, és olyan – számunkra
szinte felfoghatatlan – doku-
mentumokkal „illusztrálta” a
történeteit, mint például a ke-
nyérjegy…

Ne feledjék: Önök MÁJUS
29-ÉN 17 ÓRAKOR egy
újabb helytörténeti teadél-
utánra hivatalosak a könyv-

tárba! Ez alkalommal nincs
előre meghatározott téma-
kör. Kérdezzenek Pálmai
tanár bácsitól!

MÁJUSBAN MÉG A
KÖVETKEZŐ 

PROGRAMOKKAL
VÁRJUK AZ

ÉRDEKLŐDŐKET
MÁJUS 19-ÉN 18 ÓRA-
KOR: A SZERI VITÉZ
Szombathelyi Árpád azo-
nos című könyvének bemu-
tatójára várjuk a kedves ol-
vasni szerető közönséget. A
történelmi regény esemé-
nyeinek színhelye az 1200-
as évekbeli Ópusztaszer, s
mint ahogyan az már ennél
a műfajnál lenni szokott: a
történet maga kitalált,
azonban szereplői közül né-
hányan valós személyek. 
MÁJUS 29-ÉN 14 ÓRA-
KOR JOÓS TAMÁS
„KAMASZSÁGOK”
Joós Tamás énekmondó
műsorában a kamaszokról,
a kamaszokhoz szól. A fő
téma a barátság, no meg

természetesen a szerelem.
„Kamaszos” versekből, da-
lokból álló válogatásában
„megszólal” majd többek
között Karinthy Frigyes,
Ágai Ágnes, Heltai Jenő, és
még sorolhatnánk.
A Somogyi-könyvtár támo-
gatásának köszönhetően a
belépés díjtalan!
VÁRUNK TITEKET!

FENTI
MEGHÍVÁSOKON TÚL

Kötetlenül, nyitvatartási
időben, ha van egy szabad
fél órájuk, üljenek be hoz-
zánk a HELYTÖRTÉNETI
LAPOZGATÓ-ba. Olvas-
sanak bele a korabeli sajtó
Szatymazzal kapcsolatos í-
rásaiba, melyeket a Délma-
gyArchív jóvoltából tudunk
elérhetővé tenni visszame-
nőleg egészen 1910-ig.
LEGYEN A VENDÉGÜNK

EGY TEÁRA!

ÁPRILIS A KÖNYVTÁRBAN

ISKOLAI HÍREK
Áprilisban rendezte meg a
deszki iskola a 4. osztá-
lyosok területi matematika
versenyét. Az idén évfolya-
monként 3-3 tanuló képvi-
selhette iskoláját. Ismét
szép sikereket könyvel-
hetünk el:

III. hely  
Polgár Szimonetta 4.b
(tanító nénije: Kasza Ágnes) 
VI. hely Gyöngyi László 4.b
(tanító nénije:Kasza Ágnes)
XII. hely Papp Dávid 4.a
(tanító nénije: Muhari
Emese)

További sok sikert !

Házi tündérek vetélkedtek
2015. április 15-én Sándor-
falván a kistérségi iskolák
tanulói mérték össze tudá-
sukat háztartástechnikai
versenyen. Iskolánkban i-

dén 2 lány és 1 fiúcsapatot
sikerült felkészíteni a 7-8.
osztályos tanulók közül.
Több fordulóban jelesked-
tek a gyerekek, terítési ver-
seny, koktélkészítés, hideg-
tálkésztés megadott alapa-
nyagokból, ezek tálalása,
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CIVIL SZERVEZETEK HÍREI

ÓVODAI HÍREK

valamint egy tesztet töltöt-
tek ki az egészséges táp-
lálkozással kapcsolatban.

Csapataink remekül szere-
peltek, holtversenyben első

helyezést sikerült elérnie az
alábbi tanulóknak: Kőhegyi

Réka, Pölös Helga, Lippai
Petra, a fiúk harmadikak
lettek: Balog Tamás, Nagy
László, Kovács Máté, az
ötödik helyezést elért csa-
pat: Hegedűs Henrietta, La-
katos Enikő, Fehér Vivien.
Az alkalomhoz illő aján-
dékokat kaptak elismerésül,
receptes füzeteket, és köté-
nyeket vihettek haza em-
lékül.
Eredményükhöz szívből
gratulálunk, nagyon büsz-
kék vagyunk rájuk!

Bitterné Benkó Ilona
felkészítő tanár

A Föld napja alkalmából
virágosítást szerveztünk az
óvodában. A szülőknek kö-
szönjük a csodás növé-
nyeket, és a kertek szépí-
tésében való aktív részvé-

telt. A gyermekek is nagy
élvezettel tevékenykedtek,
ástak, virágokat ültetettek,
gereblyéztek, locsoltak. I-
lyen kellemes környezetben
még a játék is vidámabb.
Óvodánkba látogatott a
Truffaldino Bábszínház. Az
„Álomláttaleveske” című

zenés bábjátékot adták elő.
A bábok esztétikusak, az
elhangzott dalok szórakoz-
tatóak voltak. A gyermekek
nagyon jól érezték magu-
kat. Együtt izgultak, szo-

morkodtak a szereplőkkel.
Hatalmas taps búcsúztatta a
bábokat és az előadókat.
Óvodai évzárót 2015. má-
jus 30-án tartjuk, melyre
minden szülőt szeretettel
várunk.
Az ünnepség 8 óra 30 perc-

kor a Katicák műsorával
veszi kezdetét. A Mókusok
9 órakor, a Méhecskék 9 ó-
ra 30 perckor kerülnek sor-
ra. A Sünik előadását 10 ó-
rakor láthatják. A ballagó
nagycsoportosaink ezután
búcsúznak az óvó néniktől,
dajka néniktől és az óvo-
dától. 
A 2015. április 18-án meg-
rendezésre került óvodabál
támogatói
Támogatójegy:
Tanács Zsuzsanna, Barna
Károly, Barna Károlyné,
Posta Dávid, Marótiné Kó-
nya Andrea, Bosch Ale-
Pieter, Szélné Takács Anita,
KispéterOttília, Barta Ró-
bert, Barna Erika, Gonda
Ilona, Dobóné Bánóczki
Erika, Burkus Emese, Gyo-
vai Zsolt, Szabó Sándor,
Nagy Ágnes, Salánkiné Ge-
ra Márta, Paragi Pál, Kál-
mán János, Balázsa Andrea,
Szabó Ákos, Csúri Csaba,
Tóth Józsefné, Kis Judit,
Simonyik Ágnes, Túri Ka-
talin, Geráné Adam Lore-
dana, Balogh Ildikó, Nagy
Beatrix, Szilágyiné Jani
Eszter, Újváriné Kónya

Erika
Tombolatárgyat ajánlott fel:
Törpi Diszkont, Maróti Ág-
nes, Radnai Krisztián,
RETRO – Szeged, Vincze
Mariann e.v., Monaco Klí-
ma Szeged, Játékdzsungel
Játszóház, Báló Vendéglő,
Kónya László, Kónya Ist-
ván, Szabó Zoltán, Dohar
Magdolna, Ilona és társa
bt., Kalmár Ildikó, ANTA-
RES, Mezeiné Bérczy Sa-
rolta, Erdélyi Bolt, Kor-
mányos Józsefné, SZEMP
AIR, Dohány Tamásné,
PICK Szeged, Frank De-
zső, Gyuris Géza – Üllési
Cukrászda, CE GLASS,
Coop Áruház, Hacuka
Használtruha kereskedés,
Nacsa Jánosné, Bálint Ol-
ga, Maróti Cukrászda Bor-
dány, Ráczné Berta Erzsé-
bet, Márta József, Kaland-
park Szeged, Kínai Ruhá-
zati Üzlet, Gyógyszertár
Szatymaz, Lajkó Csanád
szülei, Tót Tünde, Gyuris
Zsuzsanna, Csamangó Je-
nőné, Ópusztaszeri Nemze-
ti Emlékpark, Szegedi Va-
daspark, Bartók Alexandra,
Szabóné Trázer Tímea

NYITVA VAN A PÁLYA
Kedves sportbarát! A sport-
pálya nyitva áll minden
sportolni vágyó szatymazi
lakos előtt. A centerpályát
továbbra sem lehet használ-
ni, de az edzőpályát és más
füves részeket birtokba le-
het venni. A létesítmény ka-
puja reggeltől estig nyitva
van, a tetején levő kallan-
tyút kell kiakasztani, majd
távozáskor ugyanúgy visz-
sza. 

Az öltözők edzésekkor és a
mérkőzések idején vannak
nyitva.
Jó sportolást, jó egészséget
kíván a Szatymazi Sport-
egyesület!
Kosárlabda. Két győzel-
met is aratott csapatunk, a
Szatymazi Törpeharcsák! 
A Szedeák JuGyu – t 49-
35-re, a Gyulai Vidrákat
54-43-re lépték le.
Gratulálunk, hajrá!

S P O R T
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CSIPET CSAPAT közleménye

NYUGDÍJAS EGYESÜLET

SAKK.
2015. április 8-án került
megrendezésre a SZTEJ
Gimnázium és Általános
Iskola tagintézményeinek
sakkversenye. A verseny
célja ennek a nagyon sok
képességet és készséget
igénylő játéknak a megsz-
erettetése és népszerűsítése.
Gratulálunk a bajnokoknak!

Általános iskola alsó tago-
zatos csapat győztesei:
Kulcsár Konrád Dusán 4.b
és Farkas Nándor István 3.a
(Szatymazi Ált. Isk.)

Futsz? Szívesen kipróbálnád
magad terepen?
Csak ugorj át a szomszédba!
Hol? Az I. Sándorfalvi Co-

untry Terep Félmaratonon
Mikor?  2015. június 20-án,
szombaton 10 órakor
A verseny rendezője a Sán-
dorfalvi Kulturális Központ
és a Sándorfalvi Futókör
Távok: egyéni 9 km és
egyéni 21 km
A nevezési díj tartalmaz rajt-
csomagot, útvonal biztosí-

tást, verseny közbeni frissí-
tést, orvosi szolgálatot, befu-
tóérmet, chipes időmérést 
A verseny első három helye-
zettje (nemenként és távon-
ként) nyereményben része-
sül.
Tovább információ és jelent-
kezés: www.sandorfalvafel-
maraton.hu

Ficánkák jutalomúton
Prágában
Élményekben gazdag 3 na-
pot töltöttünk el a gyönyörű
cseh fővárosban. Köszönet
ezért a Hontravel Kft-nek,
és persze a táncosoknak,
akik szorgalmas munkájuk
gyümölcseként élvezhették
az utazást. Az első napon
megnézhettük Brno-ban a
Péter-Pál katedrálist, majd
későn este megérkezve Prá-
gába elfoglalhattuk szállá-
sunkat a Bridge Hotelben.
Kiadós pihenés után más-
nap reggel kipróbálhattuk a
metrót, amivel a belvárosba
utaztunk. A Vencel téren
szabad program keretében
megkóstoltuk a finom sört.
Folyamatos séta közben az
óváros felé számos látniva-
lót ismertünk meg, többek
között „A fekete város” cí-
mű filmben látható oszlo-

pos épületet, ahol üléseztek
a bírák. Az óváros hatalmas
főterén rengeteg turista kö-
zött nehezen átvergődve a
Károly híd felé vettük utun-
kat, ami a Moldva folyó fe-
lett ível át. Közben, persze
kortyolgattuk az ízletes
cseh söröket. A vacsorát
egy kellemes étteremben
fogyasztottuk el. Nem ma-
radhatott el a sült csülök
vagy kacsa knédlivel és pá-
rolt káposztával. Itt tartot-
tunk egy nótaestet, ahol a
dalok éneklésével jól ösz-

szekovácsolódott az együtt
utazó 51 ember. Annyira
belemelegedtünk, hogy a
vendéglőtől indulva, át a
Károly hídon, egészen a
metro állomásig végig éne-
keltük az utat, az ott lévő
emberek tapsolva, moso-
lyogva integettek nekünk.
Másnap reggel még búcsú-
zóul a hatalmas prágai vár-
ban található nevezetessé-
geket néztük meg és utána
indulás haza. Hétfőre vir-
radó éjjel fél kettőkor vet-
tünk búcsút az idegenveze-

tőnktől – Varjú Zolitól és
sofőrünktől Farkas Csabá-
tól. Nekik is ezúton kö-
szönjük az élményteli, vi-
dám három napot.
Április 29-én megünnepel-
tük megünnepeltük az É-
desanyákat és az Édesapá-
kat. Köszönjük Szanka Ma-
rikának a Finom falatokat,
Bartucz Géza bácsinak és
feleségének a gyönyörű vi-
rágot!
Május 16-án Tavaszi nagy-
takarítás Szatymazon! Ké-
rem tagjainkat, akinek ked-
ve van, tartson velünk, te-
gyük szebbé szeretett fa-
lunkat! Találkozás a polgár-
mesteri hivatal előtt 08.30-
kor.
Május 27-én du. 5 órakor
közgyűlést tartunk. Témák:
Számviteli beszámoló, ve-
zetők és tisztségviselők
megválasztása.
A meghívókat mindenki
személyesen megkapja,
kérem a megjelenést!
Tisztelettel, Horváth Istvánné

0620 2139534

Csipetnyi Hírek!
Jelen sorok tényleg csipetnyi
információkat hordoznak! A
majálison szerencsére az idő
is a rendezők mellé szegő-
dött, kellemes, esőmentes
napot tölthettünk a Ligetben.
Ismét bebizonyosodott meny-
nyire hálás dolog játszósző-
nyegünk! Mindenki jól érezte
magát "jó" volt látni mikor a
gyerekek csak hosszas kérés
után álltak fel róla! Egyesü-
letünk lázasan készül az E-
gyütt A Gyerekekkel nap im-
már második alkalmára. Ki
Mi Tud megrendezésén dol-
gozzunk és örömmel veszünk

minden jelentkezést felnőt-
tek, gyerekek részéről. Min-
denkinek teret adunk lehe-
tőséget, az élet bármely terü-
letén is érzi tehetségesnek
magát. Ne habozz, jelentkezz
máris, mutassa meg mindenki
mily’ tehetség birtokában
van. Jelentkezni az iskolá-
ban, Faluházban, az egye-
sület vezetőjénél lehet. A má-
jus 23-án délelőtt megren-
dezésre kerülő nap ismét szí-
nesnek ígérkezik. A tavaji
évben kedvesnek tűnő prog-
ramokkal biztosan várunk
mindenkit, és a lóerők is is-
mét teret kapnak, de a szem-
nek is találunk látnivalót az
autók és motorok világában.
Továbbra is várjuk csatla-
kozni kívánók jelentkezését!
Honlapunk http://nagycsala-
dosok-szatymaz.hupont.hu/

II. Együtt a
gyerekekkel nap

Időpont:
2015. május 23. délelőtt

(szombat)
Helyszín:

Szatymaz Faluház és
környéke

Programok a tavalyihoz
hasonlóak :

Játékszigetek 
(célbadobás, ugróiskola ... stb)

Elegendő jelentkező
esetén KI MIT TUD

Családi vetélkedő
Játszószőnyeg egész nap

Ingyenes ugrálóvár
Aki pecséteket gyüjt a játék-
szigeteken beválthatja fánkra

és értékes tombola
nyereményekre

Szervező: Csipet-Csapat
Nagycsaládosok Egyesülete

KATOLIKUS
EGYHÁZ HÍREI

A plébánia hirdetései

A szentmisék hétköznap,

vasárnap egyaránt este 18

órakor kezdődnek. Május-

ban minden este 17:40-kor

májusi ájtatosságot tartunk.

A tanév utolsó óvodás mi-

séje május 24-én pünkösd-

kor lesz este 18 órakor.

Legközelebb majd szep-

temberben.

A plébánia telefonszáma:

283-170. 

A plébános mobilja:

06/20/ 93-90-325.
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A Mi rovatunk

- Kezdjük a minket, szaty-
maziakat leginkább érdek-
lő kérdésekkel! Mit gon-
dolsz arról, hogy drogfüg-
gőségben szenvedőket egy
községben kezelnek?

- Tudom, hogy vidéki he-
lyen alapból ellenérzéseket
vált ki már maga a drog
szó is, de nekem erről jó
tapasztalataim vannak. Ne-
künk nagy segítség volt,
hogy a mindennapi élet
gyakorlati részében részt
vehettünk, hisz’ ez maga a
rehabilitáció célja is, visz-
szatérni az életbe. A szer-
vezett programokon túl
magunk ismerkedtünk,
alakítottunk kapcsolatokat,
segítettünk nehéz sorban
lévő családoknak, embe-
reknek. Én a kábítószerbe
menekültem, mert keres-
tem a boldogságot, nyugal-
mat, meghittséget, családi-
asságot. Ha egy gyermek-
nek megvannak ezek, csa-
ládi béke, bizalom, nem

fog a droghoz nyúlni. Sze-
rintem vidéken van idő
egymással foglalkozni, tö-
rődni. Ezt lehetne átadni,
ezt kellene éreznünk a fa-
lutól, emberektől. A fele-
lősséget, a fontosságot, a
szeretetet. Sérült fiatalok
segítséget várnak egy ro-
hanó világban. Vajon tud
ez a falu segítséget, mintát
adni az igazi értékekről?

- Beszéljünk Rólad! Veled
mi történt?

- 16 évig voltam drogfüggő.
A szipuzástól jutottam el a
heroinig. Erős magánélet-
beli sérülés ért, akkor kez-
dődött. Hamar megtalál-
tam azt a társaságot, akik-
kel ezt folytathattam. Ad-
dig is tevékeny, közösségi
ember voltam, s abban a
világban is így tettem. 

- Milyen változások értek e
miatt lelkileg, fizikailag?

- Nekem szerencsém volt, jó
tanuló, jó sportoló voltam,

törődtem magammal. Épek
maradtak a fogaim, nem
hullott ki a hajam, ami pe-
dig jellemző ennyi függő-
ségben töltött idő után.
Lelkileg sem törtem meg,
családot alapítottam, gyer-
mekem, feleségem van,
rendesen dolgozom. Meg-
találtam életemben Istent,
a hitet, gyülekezetbe járok.
Ez nagyon fontos. Feszes
az életem, vigyáznom kell
magamra, de tiszta va-
gyok, vannak céljaim. 

- Van-e benned megbánás?
- Hogyne. Ez 16 év. Nagy i-

dő. Én fiatalon azon az
úton indultam el a drog
előtt, ami ide vezetett vol-
na, ahol most tartok. Csak
sokkal hamarabb jött volna
el. Most már ez van – de
igyekszem, hogy ezt a ta-
pasztalatot, amit szerez-
tem, úgy átadni, hogy se-
gítsem azokat, akik benne
vannak. 

- Mit tanácsolsz a maiaknak,
azoknak, akiket megérint a

drog? Milyen szint után
lesz veszélyes a helyzet?

- Egy kíváncsi próbálkozás
is lehet veszélyes – mert
folytatódhat. Azonban, ha
reggel az első gondolat az
anyag, akkor is, ha még
nem függő az ember, az
már nagyon intő jel. Min-
denképpen szakemberhez
kell fordulni, ezt ajánlom!
Bár nem ismerem a mai
drogfajtákat, de azt tudom,
hogy sokkal erőteljeseb-
ben, gyorsabban hatnak,
mint az én koromban. A
minőség is ellenőrizhe-
tetlen. Ami nálam 16 év
volt, az most töredéke
alatt megtörténhet.  
Az én példám is mutatja,
hogy a rehabilitáció mű-
ködik, minden külső se-
gítséget megkaphat az
ember, a többi rajta mú-
lik: elhatározás, akarat-
erő. 

(Görgényi Gábor kérdé-
seire Szabó László vála-
szolt)

Rehabilitációs központ.
Beszélgetés egy gyógyult szenvedélybeteggel

A „MI rovatunk” lassan
életre kel! Kevés jobb hírt
tudott volna közölni velünk
a Mi lapunk. Olvashattunk
véleményt a „Babaköt-
vény” rendeletet ilyen for-
mán ellenzőtől, olvashat-
tunk „semleges”, általános
politikai kultúrát bíráló,
korrekt hozzászólást. Ér-
dekes volt, hogy nem ol-
vastunk ezt az „eltévedt”
rendeletet védelmező hoz-
zászólást. Számomra ebből
az jött le, hogy „megalkot-
tuk, megszavaztuk, osszá-
tok be, oszt’ jónapot!”. To-
vábbra is felvetődik a kér-

dés, a képviselőink kit kép-
viselnek? A pártjukat, vagy
minket szatymazi embere-
ket? Mi azt szeretnénk,
hogy minket képviseljenek
elsősorban. Ez a rendelet,
ahogy a falugyűlésen is em-
lítettem, nem állja ki a tör-
vényesség próbáját, még
akkor sem, ha a támogató
képviselők között két jogi
végzettségű is van! Ugye
nem csodálkozik senki,
hogy a Kormányhivatal el-
meszelte?! Most nem kívá-
nom idézni az összes jog-
szabályt, ami egy ilyen 
diszkriminatív rendelet

megalkotását tiltja, marad-
jon csak egy, a józan pa-
raszti észre hivatkozó és az
előterjesztőt talán gyorsan
megtaláló mondás: „Ne le-
gyünk pápábbak a Pápá-
nál!” A rendelettel szem-
beni közfelháborodás arra
talán jó volt, hogy az előter-
jesztő NEM gondolja to-
vább és NEM terjeszt elő
olyan rendeletet, hogy a
bölcsödében, óvodában vá-
lasszuk külön a templom-
ban házasodott szülők gyer-
mekeitől a többieket, az
iskolában pedig a házasság-
ban született gyermekek
egy jeggyel jobbat kapnak a
többieknél.
A „Babakötvény” alapgon-

dolata nagyon jó, ne enged-
jük el, készítsünk hatásta-
nulmányt és az alapján al-
kossunk rendeletet, DE
úgy, hogy ne zárjunk ki be-
lőle indokolatlanul senkit.
Egyértelműen fogalmazzuk
meg a célt, és keressük meg
hozzá az eszközt. Ha egy
ilyen ad hoc bizottság felál-
lításához keresnek részt-
vevőket, igény tartanak rá,
szívesen segítek.

Asztalos Imre

(A szerkesztőbizottság ezen-
nel lezártnak tekinti a Ba-
bakötvénnyel kapcsolatos vi-
tát, e témában nem vár to-
vábbi hozzászólásokat.)

OLVASÓI LEVÉL. 
A Babakötvény apropóján!

Görgényi Gábor jegyzete
Nagyjaink mondták. 

- Cigiről leszokni csak két
kézzel lehet!

- ?!
- Drága Katikámat nyüs-

töltem terhessége előtt,
hogy ne dohányozz már,
de rám szólt, hogy ugyan
hogyan csináljam, ha itt
pöfékelsz mellettem?
Erre nekiduráltam ma-
gam, s a világ fagyiját
elnyaltam két hét alatt,
mégpedig kettesével,

ugyanis mindkét keze-
met le kellett foglalni!

(Veres Tibi bácsi)

- Jaj, két napja nem néz-
tük a postaládát!

- Sebaj! A levél annak
fontos, aki küldte, nem
annak, aki kapja!

(Pálmai Józsi bácsi)

- Nekem van egy kolle-
gám, aki csak akkor tud
olvasni, ha iszik!

- ?!
- Az történt, hogy erősen

ittasan ment szemvizs-
gálatra. Jó hét múlva
megkapta a lencsét, de
nem látott vele. Vissza-
ment reklamálni, ahol is
kiderítették, hogy a túl-
zott alkoholfogyasztás
az oka: befolyásolta a
fókusztávolságot, ahhoz
igazították a diopriát.
Szóval éleslátásig kell
innia magát. Szegény
felesége azóta azt hall-
gatja, hogy drágám, nem

azért iszom, mert része-
ges vagyok, hanem mert
művelődni szeretnék!

(Tóth Feri)

- Te Bandi! Nyolc óra
van. Nem azt mondtad,
hogy fél nyolcra kellett
volna hazaérned?

- Ha fél nyolcra nem ér-
tem haza, nyolcra már
minek menjek?!

(Farsang Bandi)
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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

Mezeiné Bérczy Sarolta
Tel: 62/283-101/15.
Várandós tanácsadás:
HÉTFŐ: 1200-1400

Csecsemő-és kisgyermek
tanácsadás:
HÉTFŐ: 1400-1600

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:
Barna Károly
tel.: 06-20/9568-786

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: 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

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

Falugazdász:
Gömöri Gabriella
Tel.: 70/489-3846
Fogadóóra: Hétfő, kedd 08-16 -ig
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/
Szatymazi Nőegylet, 

vezető: Berta Eszter
tel.: 20/389-3670

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:
Információ:
tel: 40/922-334, 
Hibabejelentés:
tel.: 80/922-333

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
Sütő Béla 1925

Szatymaz, I. ker. 1388

Bárdosi Erzsébet Irén 1949

Szatymaz, II. ker. tanya 11.



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.

2015/05.12 a Mi Lapunk

Falugazdász az idén is minden hétfőn és
kedden 08-16-ig a Faluházban
Időpont egyeztetés: 0670 4893846

Gömöri Gabriella

Csatornázással kapcsolatos telefonszámok:
Ügyfélszolgálat: 06-40/922-334
Hibabejelentés:  06-80/922-333
Szennyvíz rákötés átvételével kapcsolatosan: 

30/496-2450; 30/588-6125
(Alföldvíz Zrt. – Szeged, József Attila sgt. 125. – Műszaki ügyintézők).

Budai Amira Anna 2015.03.22.
Bedő Dóra Budai István

GÓLYAHÍREK
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!

P i l l a n a t k é p e k  a  l i g e t i  M a j á l i s r ó l

Hattyúk tava, Barátpuszta


