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"Múzsám Szatymaz" szatymazi kötõdésû
képzõmûvészek kiállítása aug. 20-ig

A u g u s z t u s  20.
1000 Ünnepi szentmise

B Ú C S Ú
1800 Nemzetközi Néptáncfesztivál

F e l l é p õ k:
- Ereintza Néptánc Együttes - Baszkföld
- Sari Néptánc Együttes - Lengyelország
- Garmoniya Néptánc Együttes - Oroszország

2100 Utcabál
Zenél a Shake Band

A tartalomból:
2. o. A Kukovetz-rejtély

3. o. Önkormányzati közlemények

5. o. Egyházi gondolatok 

6. o. Intézményi hírek

8. o. Sport hírek

"Keresd, mûvész, a magányt,
Mûvet foganj s befejezz,
De hogy  élvezd alkotásod,
Ahhoz társakat keress."

(Goethe)
“MÚZSÁM SZATYMAZ”
Augusztus 20-ig tekinthetõ meg a
településen élõ és elszármazott mû-
vészek kiállítása. A tárlat hétköz-
nap 800-tól 1600 óráig, szombaton
800-tól 1200 óráig látogatható. A
Dankó Pista Mûvelõdési Ház és
Könyvtár szeretettel várja Önt és
családját, barátait.
A kiállítás résztvevõi:

G. Horváth Rózsa
Kardosné Pesti Mária
Kossuth Tivadar
Lapis András
Koncsik Andor
Markoltné Gémes Katalin
Sávai Márta
Simon Ferenc
Szabóné Marosi Rozália

Kossuth Tivadar Szatymaz
díszpolgára.

A világhírû festõmûvész 1993 óta él
településünkön. Jugoszláviában szü-
letett. Ikonfestõ édesanyja révén ko-
rán megismerkedett a festészettel. A-
zonban családja akaratának engedel-
meskedve kitanulta az asztalos mes-
terséget, majd a kerámiát. A diplo-
ma megszerzése után szülõvárosának
csempegyárában dolgozott. Vezetõje
lett annak a részlegnek, ahol exklu-
zív, kézzel festett csempék készültek
. Munkája mellett szobrokat és mo-
zaikképeket is készített, de mindig is
nyilvánvaló volt, hogy a festés az õ
végzete. Festményeit az egész vilá-
gon ismerik Franciaországtól az E-
gyesült Államokon és Ausztrálián át
Japánig.

Utoljára látjuk így...

Nem sokáig rontja már a környék
összképét. A Szolgáltatóház
megérett a felújításra.
Folytatás a 3. oldalon…

Végre fellélegezhetnek az autó-

sok és a kerékpárosok, mert

megkezdõdött a tengelypróbáló

gödrök, kátyúk felszámolása a

belterületi aszfaltos utcákban.

Részletesebben a 3. oldalon…

A kátyúknak “befellegzett”
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A  Kukovetz-rejtély 
A 70-es évekre elfogytak a szem-
tanúk, de egyre gyérül azon szaty-
maziak száma is, akik még a régiek
elbeszéléseibõl, az idõsebbek visz-
szaemlékezéseibõl pontosan fel
tudják idézni Kukovetz Nana ha-
lálának igaz történetét. Jó lenne
most már ennek a lassan kilencven
éve tartó kikristályosodott "ferdí-
tésnek", "csúsztatásnak" a végére
pontot tenni /amely oly szépen lett
kitalálva/, hogy az utókor a sok
nagy gonddal megszerkesztett "me-
sétõl" elrugaszkodva megismer-
hesse az igazságot.

Amikor végighaladunk a róla el-
nevezett  rövidke utcán, eszünkbe
jut, hogy Szatymazon esett áldoza-
tul az erõszaknak l919. augusztus
5-én. A halálával kapcsolatosan le-
írt változatos magyarázatokkal, el-
méletekkel ugyan meg lehetnénk e-
légedve, ha nem tudnánk róluk,
hogy távol esnek a valóságtól.
Amikor a második világháborúnak
vége lett, a szatymaziak úgy gon-
dolták /korai volt az öröm/ hogy 25
évvel az események után eljött az
igazság pillanata és mindenki meg-
tudhatja Kukovetz Nana halálával
kapcsolatban az igazságot. Ebben a
tévedésükben a szatymaziak meg is
maradtak.
Kezdetben a tisztek "szabad csapa-
ta" Kukovetz Nana "közönséges"
meggyilkolásának tényét ködösítve
úgy igyekezett ellenvéleményt nem
tûrve a halálesetet magyarázni,
hogy annak csak két oka volt, a
mûvésznõ kommünben kifejtett ká-
ros tevékenysége és a vallatás /tár-
gyalás?/ alatti meggondolatlan vi-
selkedése. A háború utáni új rend-
szernek is kapóra jött a "régi me-
se", és arra támaszkodva a közön-
séges gyilkosság áldozatából egy
jelentõs helyi vértanút csinált. Hi-
ába mondogatták a szemtanúk / a
háború után a Kopasz bolt elõtti
mindennapos sorbaállásokon is e-
gyik gyakori beszédtéma volt a mû-
vésznõ halálának igaz története, a-
mit legpontosabban  Makra József-
né adott elõ, aki fiatalon szomszéd-
ja és állandó segítsége volt Ku-
kovetz Nanának/, hogy jó lenne
már egyszer az igazsághoz igazod-
ni.
Mielõtt a haláleset körülményeit

megismernénk, nézzük meg ki is
volt ez a meggyilkolt alacsony, vé-
kony, szõkés hajú, törékeny mû-

vésznõ, ez a 34 éves Kukovetz
Nana? 
Szegeden született l885-ben. Az is-
kolás kislány rajztehetségére tanítói
hamar felfigyeltek. A gyorsan és
kitûnõen rajzoló Nana hallatlan
szorgalommal kezdett festeni. Még
csak tizenhét éves volt /1902-ben/
és már a híres nagybányai mûvész-
telepen, a Zazar partján tanult a
legnagyobbaktól. 1906-ban elnyerte
Szeged város mûvészeti ösztöndí-
ját, és két évre rá Párizsban folytat-
ta tanulmányait. Amikor Párizsból
hazatért /l9o8/ Szegeden egy jó hí-
rû festõiskolát nyitott. Hamarosan
/1913-ban/ újra útra kelt. Elõször
megtekintette Olaszország "rene-
szánsz" kincseit, mûvészeinek máig
ható munkáit, majd megint Fran-
ciaország következett. Itt érte az el-
sõ világháború kitörése, aminek kö-
vetkeztében a többi magyarral e-
gyütt internálták. Az internálásból a
franciául kitûnõen beszélõ Kuko-
vetz Nanát csak 1919 tavaszán /a
tanácsköztársaság megalakulásakor/
engedték el. Elõször Szegeden a
"haladó képzõmûvészek" szervezé-
sében vett részt, majd a franciák
megjelenése után Szatymazra me-
nekült a direktóriummal, ahol ké-
sõbb utolérte a kegyetlen halál. 

Talán elõször röviden tartsunk
seregszemlét azon a halálával kap-
csolatban terjesztett "legendán", a-
mit az utókorral, helyenként kiszí-
nezve, megfelelõen kibõvítve elfo-
gadtattak: - "Amikor Kukovetz Na-
nát a hajdani Pártos villában /akkor
Kup villa, most öregek napközije/,
1919 augusztus 5-én vallatni kezd-
ték /a kínzását csak késõbb csapták
hozzá a meséhez/, hogy a fõbenjáró
bûnének részleteit megismerjék, ki-
ugrott az ablakon. /A fejére olva-
sott vád az volt, hogy "megfestette"
a május elsejei ünnep pódiumának
hátfalát, valamint Szegeden a fran-
cia katonák között a tanácsköztár-
saság röplapjait osztogatta."/ Azon-
nal az ablakon kiugró mûvésznõ u-
tán lõttek puskával a rá vigyázó õ-
rök és el is találták. Kukovetz Na-
nát halálos lövés érte. Ott rögvest a
helyszínen a szõlõk sorában elhan-
tolták." A vallató tisztek, illetve
más változatban a tárgyaló bíró és
az õrök "nem tudhatták, hogy mi-
lyen bûnei lehettek még, hogy
szökni próbált az igazságszolgál-
tatás elõl.". Ezért halála elsõsorban
a meggondolatlan viselkedése miatt
következett be a Kup villa szõle-

jében," nem messze az ablaktól."
Mindez a "kicsontozott" mese,
vagy annak valamely kibõvített vál-
tozata volt és van forgalomban még
most is, majd kilencven év után.
Ezt terjesztették fegyverre támasz-
kodva, más változatot nem tûrve a-
zonnal és ez a változat "felelt meg"
legjobban a háború utáni új hata-
lomnak is. Pedig ha valaki mert
volna utána nézni a részleteknek,
hamar rájött volna, hogy ennek jó
része mese lehet. A Pártos, illetve
a Kup villa ablakain kiszökni aligha
lehetett. Még most is van olyan ki
nem cserélt régi ablaka a háznak,
amit hüvelykujjnyi vastag rács véd
a külvilágtól. /Akkoriban rács
nélküli ablak nem létezett a tanyavi-
lágban./ Így nyugodtan állíthatjuk,
hogy a Kup villából az ablakon ke-
resztüli szökést csak kitalálták. De
mese a más változatban fellelhetõ
"vallatás," a "bírósági tárgyalás"
is! Mert ha valamelyik "begyûjtött"
rabnak valamilyen "vallató bíróság"
legalább két kérdést nekiszegez,
hamar kitudódott volna, hogy a le-
fogottak között ott van a direktóri-
um néhány rangosabb vezetõje is,
akikkel egyébként nem is "fog-
lalkoztak". A tanácsköztársaság
rendszere 1919. augusztus elsején,
egy pénteki napon megbukott.
Négy napi "vajúdás" után a rá kö-
vetkezõ hét keddi napján, 1919. a-
ugusztus 5-én hajnalban a korábbi
Kettõshatár nevû vasúti megállótól
a sínek mellett "liba sorban" /Így
mondták az öregek/ megindult a
tisztek "szabad csapata", hogy a ki-
alakult "hatalmi ûrt" Szatymazon
betöltse. A "különítmény" király-
párti önkéntes tisztekbõl és tiszthe-
lyettesekbõl állt. Jól ismert jelsza-
vuk és állandó köszönésük: "Éljen
Károly!" feltûnést keltett. A kato-
nák megindulását hátráltatta, hogy
a szervezõdõ "szabad csapatoknak"
igazi vezetõjük még ekkor nem
volt. Horthy Miklóst apósa, az a-
radi kötõdésû Purgly János ügyvéd
javaslatára fogadták be az ideigle-
nes kormányba, ekkor még nem
teljhatalommal. Elsõsorban azért,
mert egy magas rangú katonára volt
szükség ahhoz, hogy az "antanttal"
való segélykérõ tárgyalások "sike-
resek" legyenek. A valóban magas
rangú Horthy Miklóst, aki utoljára
flottaparancsnoka volt a Monarc-
hiának, a többszöri segélykérõ tár-
gyalás során a francia tisztek is
csak "excellenciás", /"kegyelmes",

Helytörténet
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Önkormányzati közlemények
A kátyúknak "befellegzett"

A képviselõtestület júliusi ülésén
döntött arról, hogy a már korábban
felmért úthibákat önerõbõl kijavíttat-
ja. A korrekciós munkák érintik a
teljes belterületi aszfaltos úthálóza-

tot, illetve külterületen a vilmaszál-
lási bekötõ úttól a pálinkafõzdéig ter-
jedõ nagyon rossz állapotú útsza-
kaszt. A kivitelezést végzõ Szegedi
Magas és Mélyépítõ Rt. felmérte,
hogy mely szakaszokon szükséges
teljes szélességben elvégezni az új
aszfaltréteg terítését és melyek azok
a területek, ahol elég csak a lyukakat
"befoltozni". A faluban több helyen
is megfigyelhetõ a kanyarokban az
aszfalt feltöredezése. Ezeken a
helyeken is elvégzik a szükséges
javításokat az útalap megerõsítésé-
vel. Az útjavítások költsége
5.000.000.-Ft. A munkálatok elõre
láthatólag augusztus 20-ig befejezõd-

nek. 
Köszönjük az érintett utcák lako-
sainak megértését és türelmét!

Utoljára látjuk így…

Önkormányzatunk a Dél-alföldi Re-
gionális Fejlesztési Tanács által kiírt
pályázaton (CÉDE) támogatást nyert
a szolgáltatóház felújítására. A kö-
zeljövõben mind belsõleg, mind kül-
sõleg meg fog újulni az épület, ami
azért is nagyon idõszerû, mert a kör-
nyék az utóbbi egy évben jelentõsen
megszépült. A munkálatokra még ez
év õszén sor kerül.

Az elmúlt negyed évben ünnepélyes keretek között
állampolgári esküt tett a polgármester és az
anyakönyvvezetõ elõtt, ezzel magyar állampolgárságot
szerezett több szatymazi lakos
Engi János IV. körzet 126/A.
Sári Robert Rákóczi u. 38.
Smit Róbert, Smit Andrea és gyermekeik Smit Patrik

és Smit Szabina Neszûrjhegyi u. 1.
Káló Sándor, Káló Ibojka, Kancik Andor Jókai u. 60.
Karaba Csaba IV. körzet 138.

Az önkormányzat nevében sok boldogságot, jó
egészséget kívánunk az újdonsült állampolgárainknak. 

Tudósítás állampolgársági eskürõl

"nagyméltóságú"/ úrnak tudták
szólítani. A másik érv, ami mellette
szólt: "királypártisága" volt, amit a
korábbi hosszú szárnysegédi tevé-
kenységével támasztottak alá. Ezzel
a megelõlegezett királypártisággal
késõbb volt egy kis gond. /Király
nélküli királyságot hozott létre./

A Szatymazra kivonuló tisztek
vállravetett szuronyos puskái jól
látszódtak a Jánosszállás irányában
lévõ vasúti õrházban figyelõ vörös
katonák távcsövén. Hogy kik jön-
nek, nem tudták, franciákra gyana-
kodtak és riasztásul a fegyveresek
fölé lõttek. A "különítmény" elõ-
ször gyorsan visszavonult. A lövé-
sek zajára a közeli Gaál tanyából,
ahol a határõrzésre kijelölt vöröska-
tonák állomásoztak /akikre koráb-
ban a Gulyás sarokkal szemben la-
kó Katona József anyja fõzött/, egy
asszony is kifutott, hogy az õrök-
nek vigye a hírt: a vörös uralom
vezetõi és katonái az éjjel szétszé-
ledtek, fejezzék be az õrszolgálatot.
Az átrendezett és a puskát kézben
tartó tiszti csapat megindulása má-
sodszorra már nem ütközött aka-
dályba és zavartalanul elérte János-
szállást, majd a szatymazi állomást.
Egy részük az iskolánál a szállás

elõkészítésébe, más részük a falu
"gyanús" elemeinek, elsõsorban a
vöröskatonák összegyûjtésébe fo-
gott. A tisztek között volt néhány
ismert szatymazi kötõdésû is. Az
elfogottak száma hamarosan száz
fölé gyarapodott, akiket szigorú
õrizet alatt a Kup villa melléképü-
leteibe zártak. Az elfáradt fegy-
veresek a Kup nyaralóban fellelhetõ
bort délre elfogyasztották és még
aznap a többség a Báló vendéglõ
nagyobb termébe tette át "székhe-
lyét". A vöröskatonák és a direk-
tórium tagjainak és megbízottjainak
begyûjtése zavartalanul folyt, oly-
kor véres erõszakkal, még ebéd u-
tán is. Az ellenállókat, vagy szök-
nipróbálókat azonnal lelõtték, csak
keveseket akasztottak. Igaz, hogy
ezek között volt az a vörös katona
is, akit a Csányi híd alól hoztak be
azzal, hogy nem tudott tovább
szökni, mert menekülés közben le-
esett a kocsiról és eltört a bokája. A
szekérrõl le sem vették onnan a-
kasztották fel a fára. Bûne a me-
nekülés volt. A Báló vendéglõben i-
szogató és pihengetõ  tisztek né-
hány tagja napszállta környékén azt
találta ki, hogy meglátogatják a
"francia kisasszonyt" egy kis "szó-

rakozásra". Akkor a "francia kis-
asszony", azaz Kukovetz Nana a
mai Neszûrjhegyi út mellett lévõ
Csermák tanyában lakott. A ma is
létezõ épület a Barcsay sarok után
következik, ha Szegednek tartunk,
az út baloldalán, akkor  egy hatal-
mas szõlõvel betelepített tábla szé-
lén állt. A tanya tulajdonosa az a
Csermák Béla hivatalos mérleghite-
lesítõ, akinek szegedi háza a Mérey
utcában volt. Kukovetz Nana a ta-
nyában is berendezett egy kisebb
festõmûhelyt, állandóan dolgozott a
maga mellé vett fiatalokkal, ott ké-
szítette és raktározta az általa festett
nem kevés képet, és ott is lakott. A
tanyához való kötöttségét a sok
szemtanú mellett az is bizonyítja,
hogy a szomszédban élõ Csonka
Antal mûkedvelõ festõmûvész /má-
sok mellett/ az elsõ világháborús
képeinek megfestéséhez is /néhány
a Hadtörténeti Múzeumban lát-
ható/ gyakran kért és vásárolt po-
tom pénzért még az l950-es, 60-as
években is a padláson található Ku-
kovetz-féle képekbõl.

Következõ lapszámunkban foly-
tatjuk a rejtély "kibogozását"… 

Pálmai József
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Üdvözletem küldöm a Balatonról!
Szikrázó napsütés, hûs habok…Van-
e ennél pihentetõbb?!..De jó is volna
most "kiküldött tudósítónak" lenni a
vízparton! Efféle gondolatok járnak
a fejemben, amikor július 23-án he-
lyet foglalok a mûvelõdési ház nagy-
termében, ahol a Képviselõtestület
soros ülésének megtartására készülõ-
dik. 
A tanácskozás mindig úgy kezdõdik,
hogy a polgármester köszönti a meg-
jelenteket, megállapítja a határozat-
képességet, majd beszámol a két ülés
között eltelt idõszak történéseirõl.
Elsõként egy valóban üdítõ téma:
horgászverseny. Június 11-én került
ugyanis megrendezésre a Polgármes-
terek Térségi Horgászversenye For-
ráskúton, ahonnan Szatymaz "hozta
el a pálmát"; egészen pontosan az el-
sõ helyezettnek járó horgászbotot. A
dobogó csúcsára az a 2 kilós csuka
juttatta a két fõs csapatot, melyet
Szabó Ödön fogott ki. (Tudtam én,
hogy lesz víz!)
A következõkben a Falunapokat ér-
tékelte polgármesterünk, annak ese-
ményeirõl tartott összefoglalót.
A község vezetõjének javaslatára
napirend elõtt került sor Szabó Ödön
beszámolójának megvitatására. A
Szatymazi Sportegyesület elnöke tá-
jékoztatta a képviselõket, hogy saj-
nos a labdarúgó szakosztály nem ju-
tott fel a Megye II - be. Az egye-
sületen belül egyébként két szakosz-
tály van, a labdarúgó és a judo. Idén
címzetten érkezett a támogatás mind-
két sportág tekintetében (1050.-
Ft/fõ-cselgáncsos, 1500.-Ft/fõ-focis-
ta). A labdarúgó szakosztálynak ez a
támogatás arra volt elég, hogy a
számlákat kifizesse, olyannyira szû-
kös a költségvetésük. Eszközöket
már pályázati pénzbõl vásároltak. Az
egyesület elnöke kérte, hogy az ön-
kormányzat ne csökkentse a támo-
gatást, illetve ha az mégis szükséges,
akkor a tervezett 400 eFt-os csök-
kentést felezzék meg. 
A testület úgy döntött, hogy szep-
temberi ülésén visszatér ehhez a kér-
déshez, mert akkorra már a benyúj-
tott pályázatok eredményérõl is lesz
információ.
Ezt követõen a polgármester felkérte
Csóti József körzeti megbízottat,
hogy mondja el tapasztalatait a Falu-
napokkal kapcsolatban, különös te-
kintettel a vasárnap délutáni vereke-
désre. Csóti József elmondta, hogy
Szegedrõl 2 , Sándorfalváról további
1 járõrautó érkezett a helyszínen tar-
tózkodó két rendõr segítségére, a
rendbontók megfékezésére. A vere-
kedõkkel szemben az eljárás még

nem zárult le, így annak okáról még
nem tud tájékoztatást adni. Vélemé-
nye szerint nincs akadálya annak,
hogy jövõre az önkormányzat na-
gyobb rendõri jelenlétet kérjen a ren-
dezvény idejére.
A falunapok rendezvénysorozat szer-
vezési tapasztalatairól, illetve annak
eredményességérõl Kálmán János
számolt be a testület elõtt (bõvebben
errõl a mûvelõdési ház rovatában ol-
vashatnak). dr. Kormányos László
megköszönte a közremûködõknek ál-
dozatos munkájukat, és elmondta: jól
bevált az az elképzelés, hogy az e-
gyes szakterületeknek külön felelõsei
voltak. Majd felkérte Barna Károlyt
(a mezõgazdasági kiállítás felelõsét),
mondja el tapasztalatait. A beszámo-
lóból kiderült, hogy az idei évet a
sokszínûség jellemezte. A látogatók
részérõl pedig óriási érdeklõdés mu-
tatkozott az õszibarack vásárlásra.
Elhangzott, hogy az árusításnál a vá-
lasztékot bõvíteni kellene, mivel
rendkívül nagy volt a kereslet (140-
150 rekesz barack kelt el).
Felvetõdött az a javaslat is, hogy a
késõbbiekben a szakmai fórumot le-
hetne a sátorban tartani, így a kiál-
lítás folyamatosan látogatható lenne.
A rendezvénysorozat költségei jóval
(3millió 200 ezer Ft) a tervezett alatt
maradtak.
A beszámoló egyhangú elfogadása u-
tán a 2008. évi költségvetésrõl és an-
nak végrehajtásáról szóló rendelet
módosítására vonatkozó rendelet-ter-
vezet megtárgyalása volt a soron kö-
vetkezõ feladat, melyen átvezetésre
kerültek a testület korábbi döntései,
ezen kívül tartalmazza még a pol-
gármesteri hivatal létszám bõvítése
miatti változást is. Jegyzõ asszony
tájékoztatta a képviselõket a hivatal-
ban történt építéshatósági ellenõrzés-
rõl, melynek végén az önkormányzat
megkapta a megfelelõ minõsítést, ám
ez a szakfeladat csak úgy látható el,
ha két fõ ügyintézõ áll rendelkezés-
re, így a jelenleg településfejlesztési
szakfeladaton alkalmazott építész
kollégának is építésügyesnek kell
lennie. Ebbõl következik, hogy egy
státusz megnyílik, így lehetõség van
egy pályázatíró alkalmazására. A
kisebb pályázatok megírásával eddig
a Sándorfalvi Városfejlesztõ Kht-t
bízta meg az önkormányzat. A ta-
pasztalatok azt mutatják, hogy a ré-
szükre fizetendõ díjak fedeznék egy
6 órában foglalkoztatott pályázatíró
munkabérét.
Harmadik napirendi pontként sor ke-
rült az önkormányzat vagyonáról és
a vagyonnal való gazdálkodás sza-
bályairól szóló rendelet aktualizálá-

sára, a szociális rendelet módosítá-
sára.
-Következõ kérdés a mûvelõdési ház
igazgatói álláshelyének pályázata
volt. (A jelenlegi vezetõ kinevezése
december 31-én lejár, és mivel a
Közlönyben való megjelentetés átfu-
tása hosszadalmas, indokolt volt már
most jóvá hagyni a pályázati kiírás
szövegét). 
-A szennyvíz pályázat kapcsán szük-
ségessé vált egy társulás létrehozása
Sándorfalva és Szatymaz között
(Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz, -
Csatorna Beruházó Társulás). A két-
fordulós pályázati kiírásban ez is egy
feltétel (a szerk.).
-A Szatymazért Alapítvány képvise-
letében Kálmán Gábor a kuratórium
elnõke terjesztette elõ az alapítvány
laptop vásárlási kérelmét, melyet a
testület nem támogatott.
-A Települési Önkormányzatok Or-
szágos Szövetségének tagjaként
Szatymaz is minden évben lakosság-
szám arányosan fizeti a tagdíjat. A
2009-2010-re esedékes rendes díjat-
a két évre összesen 183.800.- Ft
összeget az "Önkormányzati kapaci-
tásépítési program norvég tapasztala-
tok alapján 2009-2010" címû pá-
lyázat költségvetésének önrészéhez
biztosítja (tehát az egyébként is be-
fizetésre kerülõ tagdíjat erre a célra
fordítja). 
A júliusi testületi ülésen legnagyobb
vitát kiváltó elõterjesztés a telekadó
bevezetésével kapcsolatos javaslat
volt. Ez a téma már tavaly decem-
berben felvetõdött. Most újra teríték-
re került a kérdéskör. A telekadó a-
lapvetõ célja nem a pénzszerzés vol-
na, hanem a foghíjtelkek problémá-
jának megoldása, azok beépíttetése a
meg nem kezdett, illetve be nem
fejezett építkezések szankcionálása. 
Több ellenvélemény is elhangzott a
fentiekkel kapcsolatban, melyek sze-
rint ez az intézkedés nem hozna o-
lyan eredményt, mint amilyet elvár-
nak tõle, és elsõsorban az üres tel-
kekkel kellene "foglalkozni". Lehet-
séges megoldásként felmerült, hogy
azokat a telkeket, ahol a tulajdonos
semmit nem tett a beépítési kötele-
zettség ideje alatt, az önkormányzat-
nak vissza kellene vásárolni, hiszen
a szerzõdésben benne van, hogy
bontó feltétel a be nem építés. 
Végül a következõ döntés született:
Szatymaz Község Képviselõtestülete
a telekadót nem kívánja bevezetni.

Kedves Olvasóink! Legközelebb
októberi számunkban jelentkezem
friss hírekkel a testületi ülésrõl. 

Feketéné Bárkányi Ilona

Tudósítás a testületi ülésrõl



SZEMÉLYI VÁLTOZÁS
A SZATYMAZI
PLÉBÁNIA ÉLETÉBEN

Fõtisztelendõ Dr. Kiss-Rigó László
megyéspüspök személyi változásokról
döntött Szeged-Csanád Egyház-
megyében a római katolikus plébániák
lelkipásztori ellátását illetõen. 
E változások részeként a szatymazi
Szent István Király templom plébá-
nosa 2008. augusztus 1-jei hatállyal
fõtisztelendõ dr. Kisházi-Kovács
László.
Dr. Kisházi-Kovács László püspöki
tanácsos, kanonok, teológiai tanár,
püspöki bírósági helynök 1943. május
16-án született Szegeden.
Teológiai tanulmányait 1961-66. kö-
zött Szegeden és 1974-76 között
Budapesten végezte. Hittudományi
doktori címet szerzett: 1972-ben.

Pappá szentelték 1966 áprilisában,
Szegeden.
Eddigi lelkipásztori pályája: 
Segédlelkész: 1966-68. Békés, 1968-
71. Debrecen,
1971-74. Békésszentandrás 
Püspöki titkár és Püspöki Bírósági
jegyzõ: 1976-83. Szeged, 
Zsinati vizsgáztató: 
1978-tól Papnevelõ Intézet, Szeged 
Lelki vezetõ: 1983-87. és teológiai
tanár: 1986-tól, Papnevelõ Intézet,
Szeged
Plébános: 
1988-98. Szeged-Szentmihály 
Püspökségi irodaigazgató: 
1998-2001. Szeged 
Püspöki bírósági helynök: 1992-tõl 
Plébános: 2001-tõl Szeged-Móraváros
Püspöki tanácsos: 1980-tól 
Kanonok: 1994-tõl. 2006-tól 
Püspöki irodaigazgató 2008. március
20-ig

Szeged-Csanádi Egyházmegye
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Egyházi gondolatok

Elõzõ havi beszélgetõtársam Dr. Kormányos
László javaslatára ez alkalommal Deli atyához
látogattam el egy beszélgetésre. Egy nagyon
kellemes délutánban, mondhatnám idõutazás-
ban volt részem, amit remélem, az alábbi
riport hûen tükröz.
- Kedves Deli atya. Hogyan telnek a nyugdí-
jas évei?
- Évekrõl még nem nagyon lehet beszélni, hi-
szen még egy év sem telt el. Tulajdonképpen
tele vagyok munkával. A plébánián kétszer
kétszáz négyzetméteren rengeteg mindenem
szaporodott fel az évek alatt és a cuccok pa-
kolása még mindig tart. Az ember nehezen
szabadul meg az emlékektõl, fõleg a sok jó
könyvtõl. Továbbra is naponta misézek, va-
sárnapokon meg még kisegítek a körzetben is.
Egy pap ameddig az egészsége engedi, addig
szolgálja az egyházat.  
- Mesélne a gyermekkoráról? 
- Olyan régen volt, hogy arra nem is nagyon
lehet emlékezni. Földmûves szülõk gyermeke
voltam. Édesanyám másfél éves koromban
meghalt. Édesapám a négy gyermekével egy
özvegyasszonyt vett feleségül szintén négy
gyerekkel, majd született még két közös gyer-
mekük. Az elemi iskola négy kilométerre volt
tõlünk, ahova gyalog jártam. Mivel a tanítás
fél 8-kor kezdõdött, mindig hajnalban kellett
kelni és télvíz idején bizony a csillagfényes éj-
szakán kellett ballagni az erdõn keresztül.
Nem volt akkor nagy flanc, hiszen egy régi
petróleum lámpával világítottunk, de máig
emlékszem, hogy egyszer az üvege is eltört.
Cipõ, ruhanemû mindig a nagyobb testvérrõl
maradt a kisebbekre. Iskola után, mivel "sze-
gény ember teheneink", azaz kecskéink vol-
tak, pásztorkodni kellett, így a legeltetés köz-
ben tanultam mindig. 
- Hogyan választotta a papi pályát?
- Ez egy kicsit furcsa történet. 6 év elemi (eb-
bõl 3 év Kaskantyún, 3 év Páhin) elvégzése
után 1942-43-ban az iskolaigazgató bíztatására
Horty Miklós falusi tehetségkutató programra
jelentkeztem: elõször papnak, ám nem vettek

fel, másodszor katonatisztnek. Ez utóbbi sik-
erült, így kerültem 13 évesen, 1943 novem-
berében Szegedre a Baross Gábor Gyakorló
Gimnáziumba és kezdtem meg a gimnázium
elsõt méghozzá a Szent Gellért Konviktusban,
késõbb pedig a Piaristák Kollégiumában lak-
va. 1944 márciusában azonban a háború miatt
befejõzött a tanév, hiszen az iskolákat is meg-
szállták és csak 1945 júniusának végén indult
újra a tanítás. Akkor hat hét alatt végeztem el
a második osztályt. Harmadikos koromtól a
Püspöki Tanoncotthon Intézetében laktam és
onnan jártam a Barossba. Ötödikes koromban
a fakultatív hitoktatás elleni tüntetésen vettem
részt a Stefánián és másnap délelõtt a tûzoltók
fecskendeztek szét minket vízágyúkkal a ren-
dõrség Kossuth Lajos sugárúti épülete elõtt.
Nem sokkal késõbb megtörtént az iskolák ál-
lamosítása és én kaptam egy levelet egészen
pontosan 1948 õszén, hogy van-e bennem ko-
moly szándék a papi hivatás iránt, mert akkor
nem kell kijárnom a Barossba, hanem a Jezsu-
iták, illetve Piaristák segédletével bent kezd-
hetem meg az utolsó évemet. Így is történt és
1951-ben érettségivel zártam a kisszemináriu-
mot. Utána nem kellett külön felvételi a nagy-
szemináriumba, csupán ugyanazon épület e-
meletére kellett most már járni. Érdekesség,
hogy ekkor tértem át hivatalosan a katolikus
vallásra, hiszen amikor születtem, akkor a
gyermekek az anyjuk vallását követték és az
én édesanyám bizony református volt. Öt év
után, 1956-ban szenteltek pappá. 
- Mi történt ezután?
- Mivel pontosan két egyházközösség és egy-
házmegye határán laktunk, két falu és pap val-
lott magáénak. Délelõttönként Kaskantyún,
délutánonként Páhin dolgoztam. Kaszaperen
is töltöttem egy hónapot, mivel a plébánosa
beteg volt. Augusztusra szabadságot kértem
magamnak és kerékpárral tekeregtem az or-
szágban, mégpedig a saját zsebpénzembõl, a-
mit rózsafüzér-készítéssel kerestem. Mit sem
sejtve Ásotthalomnál is elbicikliztem, és mit
ad Isten, pár hét múlva Ásotthalmon lettem
káplán. Öt tanyai iskola is hozzám tartozott,
így kétnaponta több mint hatvan kilométert
karikáztam a hittanórákra, amihez hozzászá-
molva még a tanyai miséket és a betegek el-
látását úgy számoltam, hogy havonta több
mint ezer kilométert tekertem az ott töltött öt
éven át. Mezõhegyes volt a következõ állomá-
som, ahol még lovagolni is meg kellett tanul-
ni, hiszen a nagy sár miatt gyakran nem le-
hetett biciklivel menni a majorok között. Itt 2
évet töltöttem és, amikor Gyulai Endrét ne-
vezték ki a helyemre, én Kistelekre kerültem,
ahol 8 évig voltam káplán, majd 6 évig plé-
bános. Sajnos Kisteleken volt gond, problé-
ma, furkálódás bõven, itt ment tönkre a hang-
om is a sok idegeskedés miatt. Amikor lemon-
dattak Kistelekrõl (lévén hogy a helyemre is-
mét Gyulai Endre került), megpályáztam a
megüresedett plébánosi "állást" Szatymazon
és így kerültem ide 1977. november 5-én.

Nos, ez lett a végállomásom is. Itt említeném
meg, hogy nagyon örülök az új plébánosnak,
Dr. Kisházi-Kovács Lászlónak. Személyében
a hívek kiváló lelkipásztort kaptak. Örömmel
tölt el az is, hogy itt fog lakni a plébánián és
így nem lesz pusztulásra ítélve ez a szép, régi,
80 éves épület és "nem lesz eladva".
- Mivel kapcsolódik ki?
- Folytatom azt, amit plébánosként csináltam,
azaz kertészkedek és pakolgatok. Ha idõm en-
gedi, szívesen csinálgatok asztalos munkákat
és tervezem, hogy visszatérek a kézimun-
kázáshoz (Gobelin, Viktória-hímzés) is.
- Bemutatná nekünk a kedvenc könyvét?
- A költõket nagyon szeretem, de összes-
ségében olvasni is. Volt olyan könyv, hogy
700 oldala ellenére egy vasárnap délután vé-
gigolvastam. Kedvencet keresve nagyon sok
közül kell választani. Dr. Schmiedt Béla: Is-
ten atlétái; Franz Werfel: A Musza Dagh 40
napja; Thornton Wilder: Szent Lajos király
hídja; Tolsztoj: Háború és béke - ezeket a re-
gényeket mindenképpen megemlíteném és a-
jánlom meleg szívvel mindenkinek. De a Mik-
száth, Jókai, Gárdonyi és Passuth könyveket
is nagyon kedvelem.
- Aki ismeri, tudja, hogy szívesen idéz versek-
bõl, régi nótákból. Melyik a kedvenc idézete?
- A versek jöhetnek minden mennyiségben -
gyakorlatilag az összes ismert költõt fel kel-
lene sorolnom kivétel nélkül. Tóth Árpád
Fénylõ búzaföldek között címû verse teljes e-
gészében nagyon elgondolkodtató és máig na-
gyon aktuális. Babits Mihály Psychoanalysis
Christianájából nagyon szeretem: "Óh hány
éles vasnak kell rajtunk faragni, míg méltók
nem leszünk, hogy az Ég királya beállítson
majdan szobros csarnokába". "Kevés dolog,
ami tõlünk függ" - mondja bölcsen Descartes
és idézem sokszor. A közmondásokat is na-
gyon szeretem és valóban, a régi magyar nó-
tákat is, fõleg a 60-as évekbõl, azaz a Kádár
korszakból valókat, mégpedig a szövegtartal-
muk miatt. Sehol nem lehetett semmit kife-
jezni, de a dalokban mégis minden benne volt,
igaz tudatosan kellett figyelni és tudni olvasni
a sorok között. Kedvenc nótaidézetem? "Mert
akinek nincs Istene, embernek se számít. Bár-
merre is visz az útja, nem vezet el az a bol-
dogságig."
- Itt, a lapunk hasábjain kinek a gondolatait
olvasná szívesen és milyen kérdéssel keressem
meg õt?
- Bódis Margit iskolaigazgató asszonytól ér-
deklõdnék: hogyan vált/válik be a kistérségi
társulás? Lesz-e majd kinek hittanórát tartani? 
- Nagyon köszönöm a beszélgetést és sok
kellemes nyugdíjas évet kívánok Önnek a
szatymaziak nevében is.

Pölösné Hudák Dóra

Szatymazi váltó
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Nyugdíjas Klub
Minden hó utolsó szerda
1700 óra

Sakk-foglalkozás
Minden vasárnap 900-1300

óra
Helye: Mûvelõdési Ház

Kerámia-foglalkozás-
korongolás
Minden csütörtök 1500-1800

óráig
Helye: Mûvelõdési Ház
Vezeti: Veréb Judit

Kórus próba
Minden hétfõ, csütörtök
Helye: Mûvelõdési Ház
Vezeti: Kónya Géza

Kondi terem
Hétfõtõl péntekig 0730-1900

Könyvtár
Kedd, csütörtök: 0900-1730

Szerda, péntek: 1300-1730

Szombat: 0900-1300

Falunapi visszhangok
Szombaton délután volt szerencsém be-
kapcsolódni a falunapok rendezvényeibe.
A fogatos felvonulást kívülrõl csodáltam
végig és minden elismerésem a sok szép
lovas kocsinak, azaz lovasnak és lovának
és az összes vidám utasnak, hogy a re-
kord melegben "nyeregben" voltak. Fan-
tasztikus látvány volt a hosszú menet és
a zenekari kíséret tökéletesre fûszerezte. 
A színpadhoz a divatbemutatóra értem o-
da, ám bementem a mûvelõdési házba és
a kiállításban gyönyörködtem ezalatt (hi-
ába, nem férfibõl vagyok). Gratulálok
minden termelõnek és a virágkötõknek,
mert csodás dolgokra képesek.
Kékesi Dóra éneklése minden környék-
belit a színpadhoz csalt. A kánikula elle-
nére libabõrösen hallgattam végig a szeb-
bnél szebb dallamokat. Amilyen szenve-
déllyel szerepelt, abból sok profi is ta-
nulhatna. "Emlékezz rám" - énekelte e-
gyik dalában, nos, én biztos vagyok ben-
ne, hogy fogunk.
Rokker Zsolti mûsora hihetetlenül szó-
rakoztató volt, azt egész egyszerûen látni
kellett. Hogy tõle idézzek, "egyszerû
volt, mint a barlangrajz", mégis potyog-
tak a könnyeink a nevetéstõl. Beszélt õ
általános dolgokról (pl. a barátnõje olyan
kövér, hogy két sorozatrészrõl lemarad,
míg elmegy a tv elõtt), aktualitásokról
(pl. a melegeket megdobálták a hidegek)
és még helyi specialitásokról is (pl. az
igazi parasztnak még a rendszáma is
EKE), sõt rögtönzött mentalista- és tánc-

bemutatója is zseniálisra sikeredett. 
Roy és Ádám mûsora alatt a mini kira-
kodóvásáron köröztem egyet és tettem e-
leget gyermekeim legfõbb vágyainak, az-
az bevásároltunk kókuszrúdból és lufi-
ból. Errõl a mûsorszámról azonban így
sem igazán maradtam le, hiszen a fiúk
két bárszéken ülve zenélték-énekelték a
jól ismert számaikat, amit tökéletesen
hallottam így is.
Balázs Palit nem lehetett sétálgatva vagy
épp ücsörögve hallgatni, hiszen olyan re-
mek hangulatot csinált, hogy tolongott a
közönség a színpad elõtt. Az ajándék-
osztás megemlítése még jobban lázba ho-
zott mindenkit - akármerre néztem, min-
den kéz tapsolt és a közismert "lakodal-
mas" slágerek énekelése is sokunknak
ment. 
Az utcabálon kisgyermekes anyukaként
már nem tudtam maradni meg egyébként
is rá szerettünk volna pihenni az elkövet-
kezendõ napra. 
A vasárnap korán indult és egészen e-
bédig lekötötték családomat a hagyomá-
nyos gyerek-délelõtt programjai. A pala-
csinta party népszerûsége ismét töretlen
volt - köszönet a tésztáért és a kitartó
sütésért az asszonyoknak és Laci bácsi-
nak. A gyermekszínház elõadását apraja
és nagyja vagy, ahogy a szereplõk mond-
ták, kis- és nagylábúak egyaránt élvez-
ték.  
Mindkét nap folyamán különbözõ bemu-
tatók, gyermek- és ügyességi játékok szí-
nezték az eseményt. Én nem voltam elég
bátor, hogy bármit is kipróbáljak, de ö-

röm volt nézni, ahogy mások ügyes-
kedtek/ügyetlenkedtek. 
Vasárnap délután szomszédolni értem ki
kis családommal és azt hiszem, nagyon
is büszkék lehetünk saját fellépõinkre. A
vásárhelyi jazz-blues elõadó duó mûsorát
én személy szerint hosszúnak találtam,
máskor kicsit többet kellene a mieinket
szerepeltetni véleményem szerint. 
Az Irigy Hónaljmirigy a két napos ren-
dezvénysorozat "legnagyobb durranásá-
nak" bizonyult, gyakorlatilag teljesen
megtelt a színpad környéke. A fiúk nem
okoztak csalódást, kitûnõ hangulatot te-
remtettek olyanok tökéletesre szabott pa-
rodizálásával, mint a Nox, Gyõzike vagy
épp Bódi Gusztiék. A dallamok, a szö-
vegek, a jelmezek, a színpadi mozgás, a
számok közötti átkötés mind-mind fan-
tasztikusra sikerült, és úgy láttam, tény-
leg mindenki remekül szórakozott.
Sajnos ezután következett a feketeleves,
hisz a büfé környékén komoly verekedés
alakult ki, amit rendõri intézkedés és
négyautónyi ember letartóztatása köve-
tett. Döbbenetem még mindig tart és ha-
tározottan szeretném - gondolom Ön is,
kedves olvasó -, hogyha valahogyan si-
kerülne a jövõben megakadályozni az i-
lyen rendbontásokat.
A tûzzsonglõrök és a tûzijáték vonzereje
mindennél nagyobb volt, így arra ismét
kilátogattunk és természetesen megérte.
Gyönyörû zárása volt falunk ünnepének
és ahogy a mondás tartja: minden jó, ha
jó a vége.       

Pölösné Hudák Dóra

Dankó Pista Mûvelõdési Ház és Könyvtár
A mûvelõdési ház augusztus 25-tõl 31-ig zárva tart. Nyitás szeptember 1-jén. Megértésüket köszönjük!

Falunapok 2008-ban
Az idei fesztivál rendhagyó volt az elõzõ
évekhez képest, hiszen a sportpályán már
megszokott motocross és a hozzá kap-
csolódó programok elmaradtak. Ezért i-
dén mindkét nap a mûvelõdési házban és
környékén zajlott. A szervezés során i-
gyekeztünk minél színesebb programo-
kat, fellépõket invitálni a rendezvényre.
Így került a szatymazi Falunapokra üt-
közés szimuláció, felfújható pályán lé-
zerharc, veterán hadi jármûvek kiállítá-
sa, tuning autók. A TOP Egyesület pedig
gyermekeknek szánt foglalkozásokkal és
ajándékokkal várta a látogatókat.
Újító elképzelésként a fesztivál nevéhez
igazodva nagyobb hangsúlyt kívántunk
fektetni az õszibarack megjelenésére, á-
rusítására. E tekintetben az elõzetes el-
várásokat túlszárnyaltuk, hiszen az ér-
deklõdés (Szegedrõl és a környékbeli te-
lepülésekrõl is többen érkeztek vásárol-
ni) nagy volt, így a tervezett mennyiség-
nél jóval több barack fogyott el, bizo-
nyítva, hogy az õszibarack még mindig
nagyon keresett termék. 
A szombati nap a fogatosok játékos ve-
télkedõjével indult a víztorony melletti
téren majd a megnyitóval és a díszpolgá-
ri cím átadásával folytatódott. Ezt szak-
mai fórum követte.
Délelõtt a sportpályán is zajlott az élet,
hiszen ezen a napon rendezték meg ha-
gyományteremtõ szándékkal az I. Fasza-
már kispályás labdarúgó kupát, melyen a

nagy hõség ellenére is 6 csapat vett
részt. 
A délutáni programban nagy sikere volt
a sándorfalvi Stroke együttesnek, ezt kö-
vetõen Kékesi Dóra énekelt különbözõ
slágereket, musical részleteket. Rokker
Zsolti humoros mûsora után Roy és Á-
dám adott unplugged koncertet. Balázs
Pali fellépésével pedig megalapozta a jó
hangulatot az esti utcabálra.
Természetesen idén sem hiányozhatott a
fogatosok felvonulása, akik jó hangulat-
ban és nagy feltûnést keltve vonultak vé-
gig szatymaz utcáin.
Ezen a napon nagyon színvonalas és ér-
dekes hadi jármû kiállítást hozott el ne-
künk az Elsõ Magyar Veterán Hadi és
Gépjármû technikai Egyesület, mely e-
gyedi színfoltja volt az idei falunapok-
nak.
A vasárnap a hagyományos Palacsinta
Partival indult majd vásári játék és a
bûvész show következett. Ezt követõen
szintén a színpadé volt a fõszerep. Több
kulturális csoportot szervezünk a nép-
tánc, népzene, színház, és a jazz je-
gyében. Kora délután már fél kettõkor
színpadra lépett a szegedi Dél-alföldi
Nyenyere Egylet, igazi tekerõs-klariné-
tos" népzenét játszva. A szatymazi cso-
portok között fellépett a Szatymazi Ó-
voda Néptánc csoportja, akik népi já-
tékokat adtak elõ, majd a Szatymaz SE
Judo Szakosztálya tartott judo bemuta-
tót. A helyi Ritmikus Gimnasztika cso-

port öt gyakorlattal lépett a színpadra. A
"szatymazi blokkot" a kétszeres A-
ranypáva díjas Barackvirág Népdalkör
galgamenti, alföldi és boros népdalcsok-
ra zárta. A hõmérséklet csökkenésével a
közönség is egyre gyülekezett a Hattyú-
dal színház és a Misty Mix Duó elõadása
alatt, és mire az Irígy Hónaljmirigy ér-
kezett, teljesen megtelt a tér. Este a
sztárvendég fellépése után látványos tûz-
zsonglõr show és tûzijáték zárta a napot.
A kitartók még hajnalig táncolhattak a
Zsembery fivérek retró bulijában.
Meg kell említeni, hogy ezen a napon
rendõri intézkedésre volt szükség vere-
kedés miatt, a rendõrség gyorsan és ha-
tározottan lépett fel a rendbontókkal
szemben. 
A mûvelõdési ház nagytermében és az
épület elõtt virágkompozíció és zöldség,
gyümölcs kiállítás volt látható mind két
napon. A közlekedõben pedig egy szín-
vonalas kiállítás, melyet a Mozgáskorlá-
tozottak Szatymazi Egyesülete szerve-
zett.
Köszönet illeti a szatymazi intézménye-
ket, a civil szervezeteket, a virágterme-
lõket, virágkötõket, zöldség-gyümölcs
termesztõket, a kiállítókat, a fogatoso-
kat, az összes közremûködõt és mindazo-
kat akik adományaikkal és munkájukkal
közremûködtek. Köszönet minden segí-
tõnek és természetesen a közönségnek! 

mûvelõdési ház



Erre érdemes odafigyelni
A szatymazi Õszibarack Fesztivál és Falunapok az idén
2008. július 12-13-án került megrendezésre. A kétnapos
programról a Mi Lapunk nyitó oldalán tájékozódhattunk.
Nagyon gondosan megszervezett két nap vendégei lehet-
tünk, mindenki kedvére válogathatott a változatos prog-
ramok  közül. Szórakozási lehetõség tehát bõven akadt.
Én csak a szombat délutáni mûsorok egy részén vettem

részt, ahol kiváló mûvészek szórakoztatták a közönséget.
Igazán színvonalas mûsornak lehettünk szem- és fül-
tanúi. A zöldség gyümölcs- és virágkiállítás önmagáért
beszélt. A Dankó Pista Mûvelõdési Ház és Könyvtár en-
nek kivitelezésében jelentõs szerepet vállalt. Azt gondo-
lom, hogy  a program  megszervezése és lebonyolítása
kreativitást és rengeteg munkát is igényelt. A céltudatos

vezetés jól érzékelhetõ volt, s ez nagyban befolyásolja a
munkatársak hangulatát, munkakedvét, valamint  a közös
munka összhangját is megteremti. Az intézmény nem
csupán ezeken a napokon, de egész évben lehetõséget
biztosít kikapcsolódásra, szórakozásra. A könyvtár rend-
szeres látogatója vagyok én is, de nagyon sok kiállítás,
rendezvény, foglalkozások (Kerámia, kóruspróba)  részt-
vevõi lehetnek a tehetségesek és az érdeklõdõk. A spor-
tolni vágyók a konditeremben eredményesen hasznosan
tölthetik idejüket.

Mûvelõdési házunk tehát a lakosság szórakozását, ki-
kapcsolódását szolgálja. A szervezõk, kivitelezõk ezt ér-
tünk teszik, ezért köszönjük ezt meg mindenkinek, aki
ebben a nagy munkában bármilyen módon segített és ké-
sõbbiekben is segít.

Fogas Mária
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Mesevár hírek

Habparty a Mesevárban!
A tarhonyapirító meleg nyári napok

beültek a Mesevár udvarába, és ami-
kor már a hinta szele sem hûsíti a gye-
rekeket, nehéz olyan játékot találni,
aminek igazán örülnek. Reggel az ud-
varon játszanak, majd a nagy meleg
elõl a kellemes hûs szobába menekül-
nek rajzolni, gyurmázni. A már-már
monotonnak tûnõ napokat egy csapat
alsó tagozatos diák törte meg, akik a
Mesevárban vertek tábort. Megpezs-
dült az élet, a nagyok a kicsikkel e-

gyütt játszottak, felváltva csúsztak a
csúszdán, ültek a hintán, pont, mint
egy nagy család, ahol a kisebbeket a
nagyobbak pesztrálják. A tábor talán
legizgalmasabb és legsikeresebb ese-
ménye a habparty volt, mely minden
korosztály számára emlékezetes él-
ményt nyújtott. Az udvaron felállított
medencébe két gép folyamatosan fújta
a habot, miközben szólt a zene. Egy
pillanat alatt igazi party-hangulat ke-
rekedett. A kisebbek csak nézték, a-
hogy a nagyok egymásra dobálják a
habot, de nem sokáig kellet várni,
Márk és Csenge is a habok közé ve-
tette magát. Szilvi és Tomi kis hezitá-
lás után, de annál nagyobb lelkesedés-
sel csatlakozott a csapathoz. A végén
még Kata, Attila, Jenci és Gergõ lába
is habos lett. A kis "habfodrászok"
egy pillanat alatt a legmodernebb fri-
zurákat készítették. Ebéd elõtt min-
denki letusolt, és közben hosszasan
mesélte, mit és hogy lehet készíteni a
habból.

Csúri Gábor

További képek a honlapunkon:

www.mesevar.szatymaz.hu

Iskolánkból
Kérjük az érintetteket, hogy a tankönyvosztás és a tanévnyitó idõpontját a szokásos

helyeken (iskola, óvoda bejárat, CBA) figyeljék!

Óvodánkból
Óvodánkban jelenleg "takarítási szünet" van augusztus 25-ig. Aug. 25-tõl szeptember 1-

jéig összevont nyári ügyeletet tartunk. Aki ezen a héten hozni szeretné gyermekét az
óvodába, kérjük jelezze idõben, hogy az étkeztetés zökkenõmentes lehessen!

Tanévkezdés: szeptember 1-jén.

Kedves Kollégánkkal 8 évig dolgoz-
tunk együtt az idõsgondozásban.

Kedves Pista!
Mindannyiunk Tóth Pistája!
Eltelt egy dolgos élet, munkával töl-
tött 42 év, következik a jól megér-
demelt "pihenés", a nyugdíjas évek.
Hiányozni fog gondoskodó, atyás-
kodó szereteted, odaadással végzett
munkád, szerény, kedves személyi-
séged.

Nyugdíjba vonulásod alkalmából
szeretettel köszöntünk, megkö-
szönjük a munkád, kívánunk jó e-
gészséget, nyugodt, boldog, hosz-
szantartó nyugdíjas éveket.
A szatymazi idõsek nevében is,

Munkatársaid.

Kapcsolat Integrált Szociális Alapszolgáltatási Központ
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Focistáink kalandjai Hollandiában
Hosszas szervezés után sikerült összehozni, hogy a Szatymaz
SE focistái Hollandiában tölthettek egy hosszúhétvégét. 
A fiúk július 31-én, csütörtökön kora este négy autóval indul-
tak neki a több mint 1400 kilométeres útnak és másnap délelõtt
érkeztek meg a holland Eygelshovenbe. A szállás elfoglalását
követõen egy magyar étteremben ebédeltek, majd egy kis pi-
henõ után a holland élvonalbeli RODA JC stadionjának meglá-
togatása következett. Itt felejthetetlen élményeket szereztek, hi-
szen ilyen gyönyörû pályát nem minden nap lát az ember. Egy
kis rögtönzött passzolgatás után megtekinthették, sõt kipróbál-
hatták az öltözõket és a sajtószobát is. Csak érzékeltetéskép-
pen: a laboratóriumi tisztaságú hatalmas öltözõben a sportolók-
nak például saját medencéjük is van. Hogy sikerüljön feldol-
gozni a látottakat, egy kis szabadprogram követezett. Hiába
van szó férfiakról, mégis boltozásra szánták a rendelkezésükre
álló idõt és persze az itthon maradt családtagokra is gondolva
vásárolgattak (¢). Este korán lepihentek, ám amikor a Dublinba
költözött csapattársuk, Csonti megérkezett, hamar kipattantak
az ágyakból és újra együtt volt mindenki. 
A szombat reggel a helyi piac látogatásával kezdõdött, amely
olyan híres a környéken, hogy nemcsak a környezõ holland
településekrõl, de még Belgiumból és Németországból is ren-
getegen járnak ide zöldséget, gyümölcsöt, sajtot és halat vásá-
rolni. Ezután Belgiumba tettek egy rövid látogatást focistáink,
illetve egy profi gokart pályán kipróbálhatták a vezetési tudá-
sukat is. Öt órakor csapatunk magyar címeres egyenruhába
öltözve jelent meg a vendéglátók pályáján és a bemelegítés után
kezdetét vette az egész utazás célját jelentõ barátságos futball-
meccs a helyiek csapata ellen. A szokatlanul remek terepen,
szurkolók híján is nyert a Szatymaz 2-1-re és ezzel kivívták a
hollandok elismerését. Ezen túlmenõen az esti közös vacsorát
és bulizást is garantáltan sokáig emlegetik még, hiszen a híres

Dödi bácsiféle pálinka, a Csáki Gabi által rögtönzött nótaest,
vagy épp a magyar jókedv garantálta a fantasztikus hangulatot.
Vasárnap már csak egy közös reggeli adatott meg a bandának,
majd hazaindultak a visszafele sem rövidebb úton, és a "stau"-
k, azaz dugók és kisebb-nagyobb, néha sürgõsségi pihenõk
miatt hétfõ hajnalban sikerült szerencsésen hazaérniük. Az út
kipihenése azóta is tart, de a felejthetetlen emlékekkel egy na-
pon sem lehet említeni a feledhetõ elgémberedést. 
A történet itt még nem ér véget, hiszen jövõ tavasszal a hol-
landok látogatnak el hozzánk, hogy mi is bemutassuk nekik la-
kóhelyünket és sor kerülhessen a barátságos meccs vissza-
vágójára. 
Természetesen az utazás a résztvevõk saját hozzájárulása és
támogatóik nélkül nem jöhetett volna létre. Köszönet ezúton is
Szabó Ödönnek, Baranyi Péternek, Csáki Gábornak, Táborosi
Andrásnak valamint Kocsispéter Rolandnak Hollandiában.
A Szatymaz SE focicsapatának soron következõ meccsei
A szatymazi focicsapat nevezését a Csongrád Megyei
Labdarugó Szövetség a megyei III. osztályba fogadta el, így a
2008-2009. évi bajnokságban ott rúghatják a bõrt focistáink,
akik a meccsekre változatlanul Illyés Gábor edzõ segítségével
készülnek. A csapattagokról terveink szerint a következõ lap-
számokban olvashatnak majd. Addig is nézzék õket és szurkol-
janak a soron következõ meccseken: 

2008. 08. 17. vasárnap 17:00 Szatymaz SE - FK 1899 Szeged
2008. 08. 24. vasárnap 17:00 Domaszék SE - Szatymaz SE
2008. 08. 31. vasárnap 17:00 Szatymaz SE - Algyõ SK II.
2008. 09. 07. vasárnap 16:30 Szatymaz SE - Zákányszék KSK
2008. 09. 14. vasárnap 16:30 Ruzsa SK - Szatymaz SE
2008. 09. 21. vasárnap 16:00 Szatymaz SE - Öttömös SE

Pölösné Hudák Dóra

Hírek a Dorozsmai Felnõttoktatási
Középiskoláról
Négy éve indult középiskola Dorozsmán.
Az eltelt évekrõl kérdezem Máhig József
tanárt, a középiskola vezetõjét.
-Milyen tapasztalatokkal zárták az elmúlt
éveket?
Úgy gondolom, hogy az oktatási folya-
mat szereplõinek nevében azt mondha-
tom, kedvezõek a tapasztalataink a mö-
göttünk hagyott négy tanévrõl. Az intéz-
mény minõségbiztosítási programjának
keretében megkérdeztem tanítványain-
kat, hogy milyenek voltak a tapasztalata-
ik, és örömmel mondhatom: válaszaikból
az derül ki, hogy egy olyan jó közösség
kezd formálódni a mi iskolánkban, a-
melynek megteremtése mind az iskola a-
lapítóinak, mind tanár kollégáimnak ki-
emelt célunk volt. Nagyon nehéz dolog
felnõtt fejjel újra iskolapadba ülni. Csak
akkor lehetnek sikeresek a tanítványaink,
ha tanáraik segítsége mellett egymást is
segítik, bíztatják.
Jelenleg közel 100 a tanulólétszámunk,
és ebbõl 18-an sikeres érettségi vizsgát
tettek. Történetünk folyamán most é-

rettségiztettünk elõször és nagyon büsz-
kék vagyunk arra, hogy az összes tanu-
lónk sikeres vizsgát tett. Kollégáimmal
együtt úgy látjuk, hogy nem csak a tudá-
suk mennyisége nõtt meg a maturálók-
nak; változott a szemléletmódjuk, a vi-
láglátásuk és úgy hiszem, hogy ez volt az
igazi célunk akkor, amikor megindítottuk
ezt az intézményt.
Fõleg helyi tanulóink vannak, de van

néhány szegedi és üllési, bordányi,
zsombói, forráskúti diákunk is.
Ha ránézünk a térképre azt látjuk, hogy

Dorozsma ennek a 4-5 falut (Bordány,
Üllés, Forráskút, Szatymaz, Zsombó)
magában foglaló kistérségnek a termé-
szetes központja. Szerintem az itt élõ
embereknek természetes igénye, hogy ne
kelljen minden ügyükkel Szegedre beu-
tazniuk. Az iskolánk lehetne az elsõ lép-
csõ azon az úton, amely Dorozsmát ilyen
regionális kistérségi központi szereppel
ruházná fel.
-Milyen "szinten mozognak" a tanulók?
Kitûnõ tanulónk is van és sokan vannak,
akik jó szintû bizonyítvánnyal büszkél-
kedhetnek, és azt sem tagadom, hogy
egy-két esetben kollégáim jóindulata is

kellett a sikeres vizsgához, de bízom ab-
ban, hogy ez a befektetés megtérül és az,
aki az idén csak mérsékelten teljesített,
ezzel a kis segítséggel jövõre képes lesz
arra, hogy megsokszorozza erõfeszíté-
seit.
-Az õszi indulásra van-e jelentkezõ?
Lassan gyûlnek a jelentkezési lapok. A
fent említett környezõ településeken a
nyár folyamán szeretnénk fokozni be-
iskolázási propagandánkat. Szeretnénk 9.
, 10., 11., és 12. osztályt indítani akkor,
ha a létszám eléri a 30 fõt tanulócsopor-
tonként.
A tanulók többségének a jelenlegi szer-
da-péntek-szombat "menetrend" megfe-
lel, így ezen vélhetõen nem kell változ-
tatnunk. Tandíjat továbbra sem fogunk
szedni.
-Mik az elérhetõségeik?
Jelentkezni lehet "Jelentkezési lap" kitöl-
tésével a dorozsmai Orczy István Álta-
lános Iskolában augusztusban szerdai és
pénteki napokon 15 és 17 óra között.
Tájékoztatjuk a jelentkezõket telefonon:
70-276-97-67, 20-969-04-08 
illetve e-mailben:mahig@t-online.hu.

Sport
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Mozgáskorlátozottak Szatymazi
Egyesületének közlendõi

Egyesületünk július végén megrendezte a szokásos
"Mindenki névnapjá"-t, ami igazán jól sikerült. Az ünne-
pelteket virágokkal köszöntöttük. A sok szép virágért
köszönet illeti Széll Józsefet és családját. A 100 éves
Fogadó gondoskodott a finom ebédrõl. Köszönjük nekik az
udvarias és gyors kiszolgálást.

A Falunapok keretében 10. alkalommal rendezte meg e-
gyesületünk a képzõmûvészeti kiállítást és vásárt, ami idén
is rendkívül színvonalas és sokszínû volt. A gyönyörû fest-
mények, a csodálatos kerámiák, selyemkendõk, csuhébabák
és Lapis András szobrászmûvész bronzplakettjei tették szí-
nessé e hagyományos rendezvényünket. Köszönet a kiállító
mûvészek fáradságáért, hogy alkotásaikkal hozzájárultak
kiállításunk sikeréhez!

Köszönjük Jójárt Imrének a szép asztali virágtálakat.
Rendezvényünk sikerét igazolja a sok-sok látogató , a
Rádió 7 és a TV munkatársainak dícsérõ szavai. A sok
munkát feledteti, hogy így mi is hozzájárulhattunk a
Falunapok sikeréhez.
Egyesületünk szeptember 20-án rendezi meg 10. alkalom-

mal hagyományõrzõ Szüreti mulatságát, melyre szeretettel
meghívjuk Szatymaz apraját-nagyját. Ünnepeljük ezt a szép
hagyo-mányt közösen! Szívesen fogadjuk azok meghívását,
ahol a fiákeres felvonuláskor megálltunk egy pohár szó-
dára. (Kérjük,jelezzenek nekünk a 06-20-9352-896-os tele-
fonszámon!) 
Király Mihály és családjának vendégei leszünk már sokadik
é-ve. 
Este: vacsora, bál és tombola. Belépõjegyek elõvételben
kap-hatók (1500.-Ft/fõ). 
Mozgáskorlátozottak figyelem! Szeptember 1-jétõl a fogadó
órák ismét minden csütörtök 10 órától 12 óráig lesznek!
Szeretettel várjuk egyesületünk tagjait!
Mindenkinek jó pihenést kívánok!

Gera Anna
elnök 

Kedves Szatymaziak!
Szeretettel várunk mindenkit, aki személygépkocsi, motorkerékpár vagy segéd -motorkerékpár* tanfolyamra szeretne járni.
Az elõadások jó hangulatúak, oktatóink felkészült szakemberek és igazán jó fejek. Tanulóautóink az európai vezetõ márkák

közül kerülnek ki.
A gyakorlati oktatás egy budapesti utat is tartalmaz. 

A gyakorlati órákat óránként is lehet fizetni.
Tanulóink évek óta a legjobbak közt szerepelnek az autóvezetõi vizsgákon.

Jelentkezés: Szatymaz, Mûvelõdési Ház (Szatymaz, Dózsa Gy. u.12. )583-520-as telefonszámon, vagy személyesen.
Jelentkezési határidõ: 2008.09.15.

Elsõ elõadás: 2008.09.16.
Jakab Csaba Autósiskolájában

"Vezetni tudni annyi, mint élni tudni."
Iskolánk Akkreditált Felnõttképzési Intézmény    OKÉV: 06-0002-04, Lajstrom: 0940

*Tanfolyamra csak az vehetõ fel, aki a külön jogszabályban meghatározott életkort ("Sm" 14 év, "A'"16 év, "A korl"18 év,
"A"18 vagy 21 év és "B" 17 év) betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb. Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki

az elõírt életkornál három hónappal fiatalabb. 18 év alatt szülõi hozzájárulás szükséges!

Üvegezés
Szilágyi László

Szatymaz, 
Dózsa Gy. u. 13.

Tel.: 06/20-447-7779
Biztosító felé számlát adok!

Friss diplomás 
angol nyelv tanár vállal nyel-

voktatást, korrepetálást,
fordítást.

Érdeklõdni lehet a 
06-20-330-4938-as 

telefonszámon.

Vállalunk:
-szobafestést
-mázolást
-tapétázást
-lakásfelújítást
-homlokzatfestést

Sári János 
szobafestõ, mázoló

Tel.: 06-20-595-5903

REJTVÉNY
Négyévente az augusztus gyakorlatilag az egész világon a
nyári olimpiai játékokkal egyenlõ. Az ókori görögök ren-
deztek elõször sportversenyeket Zeusz tiszteletére Olüm-
piában. Az elsõ olimpia idõpontja bizonytalan, ám az elsõ
feljegyzett gyõztes neve Kr.e. 776-ból maradt ránk. Kr.u.
393-ban a játékok, mint "pogány ünnepségek" be lettek tilt-
va. Az elsõ újkori olimpia 1896-ban került megrendezésre
Athénban. Az elsõ magyar olimpiai bajnok Hajós Alfréd
úszó volt (1896), a legtöbb, szám szerint 7 aranyérmet pedig
Gerevich Aladár vívó szerezte. A legtöbb éremmel szintén
a vívóink büszkélkedhetnek (összesen 81, ebbõl 34 arany).
Tudták, hogy a nyári olimpiákon szerzett 157 a-rany- és 452
összes éremmel Magyarország a legeredményesebb olyan
nemzet, amely még nem rendezett olimpiát? No, és azt,
hogy mit jelképez az olimpiai játékok szimbóluma, az öt
egymásba fonódó színes karika? Írja az alábbi szavakat az
ábra megfelelõ helyeire és a kimaradó 4 szóból kiderül a
helyes válasz.

2 betûsek: az, go,
lv, nl, öt, Pó, ui
3 betûsek: eak,
fái, gvt, kna,
mos, oly, ólv,
tsa, tsö, zlz
4 betûsek: Ákos,
fo-tó, golf, kenu,
Lbef, Maui,
Rory, tánc, tata
5 betûsek: Ednák,
hasas, labda,
orvos, salka,
szacs, vörös
6 betûs: ásalgó
7 betûs: sportág
8 betûs: földrész
9 betûs: ökölvívás

10 betûsek: rászámolás, távolugrás, történelem
12 betûs: összefogását

PHD
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Figyelem!
A Jurotrend Áruház

/a víztorony mellet/ 
értesíti Önöket, hogy 

2008. augusztus 1-jétõl
új nyitva tartással áll kedves vásárlói

rendelkezésére:

Hétfõtõl péntekig: 

800-tól 16 óráig,

Szombaton: 
800-tól 12 óráig.

Üzletünk aug. 20-án is nyitva tart 
800-tól 1600-ig !!!
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Orvosok rendelése:
Dr. Lengyel Andrea (tel: 283-
101) Hétköznap: 800-1100.
Egészségház, Szatmaz, Ady u.
32.
Dr. Lengyel Dezsõ (tel: 283-
130) Hétköznap: 800-1100.
Szatymaz, Kossuth u. 6.

Gyermekorvos rendelése:
Dr. Szilágyi Katalin (tel. ren-
delési idõ alatt: 283-101)
H,K,Cs,P: 800-1100, Szerda:800-
1000. Mobil: 06-30/905-3546.
Egészségház, Szatymaz, Ady
u. 32.

Csecsemõ tanácsadás:
Szerda 1200-1400. Egészség-
ház, Szatymaz, Ady u. 32.

Védõnõk fogadóideje:
Bérczi Sarolta fogadó óra: 800-
930. Tel: 06-30/536-7622
Igazné Herkó Mária hétköz-
nap 830-930 Egészségház,
Szatymaz, Ady u. 32. tel:
283-101
Csecsemõ- és gyermek tanács-
adás: Szerdánként: 1200-1400.
Terhes tanácsadás: Csütörtö-
könként: 1200-1400.
Általános iskola
Szatmaz, Petõfi S. u. 6.
(tel:283-149)
Fogorvosi rendelés
Dr. Brandl Erzsébet (tel.:283-
101) Egészségház, Szatymaz,
Ady u. 32. Hétfõ, szerda:
1400-1900, kedd (iskola
fogászat) csütörtök: 830-1400,
péntek: 830-1230.

Gyógyszertár:
Szatymaz, Ady u. 32. (tel.:
283-110) Hétköznap: 730-1530.

Állatorvosi ügyelet:
Augusztus
16-17-én
Dr. Szigeti Gábor
(06-30-2974-435)
23-24-én
Dr. Sípos Attila
(06-30-487-8383)
30-31-én
Dr. Martinek Vilmos
(06-30-9451-386)
Szeptember
6-7-én
Dr. Huszár Péter
(06-30-487-4030)
13-14-én
Dr. Martinek Vilmos
(06-30-9451-386)

Állatorvosi rendelés:
Dr. Martinek Vilmos (tel.:
06-30-9451-386) Szatymaz,
Rákóczi u. 50. Hétköznap:
730- 830, 

Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadása és az
elsõfokú építési hatóság
ügyfélfogadása:
Szatymaz, Kossuth u. 30.
(tel: 583-560) Hétfõ, péntek:
800-1200, szerda: 800-1600.
Elsõfokú építési hatóság:
szerda: 800-1600, péntek: 800-
1200

Polgármester: Dr.
Kormányos László telefon-
szám: 06/20-9571-128
Jegyzõnõ: Mákos Istvánné
telefonszám: 06-30-9670-850

Mûvelõdési Ház
Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.
(tel.: 583-520)
Nyitva tartás:
Hétfõ-péntek: 730-1900

Szombat: rendezvénytõl füg-
gõen

Könyvtár nyitva tartása:
Kedd, csütörtök: 900-1730

Szerda, péntek: 1300-1730

Szombat: 900-1300

(Hétfõ: szünnap)

Rendõrség:
Szatymaz, Kossuth u. 30.
Andódi Tamás: 06-20-2095-
307
Csóti József: 06-20/209-
5302

Polgárõrség:
Telefonszáma: 06-30-6234-
262

Falugazdász fogadóideje:
Halászné Ács Éva (tel.: 583-
520, 06-30-6189-788) 
Szatymazi Mûvelõdési Ház,
Dózsa u. 42. Szerda: 730-
1600, péntek: 730-1330

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

Sertésfelvásárlás
fogadóideje:
Kiss István (tel.: 583-520)
Szatymazi Mûvelõdési Ház,
Dózsa u. 42.
Csütörtökönként: 1330-tól.

Mozgáskorlátozottak
egyesülete.
Fogadóóra: kedd, csütörtök,
péntek: 800-1200

Tel.: 06-20-9352-896

Tanya gondnokok:
Rózsa Zoltán tel.: 06-20-
260-0750
Tóth István tel.: 06-20-539-
4292
Gubáné Kovács Szilvia
tel.:06-20-533-5488

Kapcsolat Integrált Szociá-
lis Alapszolgáltatási
Központ
Tel.: 283-169
Makra Sándorné
Tel.: 06-30- 3034-487

A Családsegítõ- és Gyer-
mekjóléti szolgáltatás ügy-
félfogadási ideje 2008. feb-
ruár 1-jétõl a következõ-
képpen módosult:
Családsegítõ Szolgálat
Tel.: 06-62/283-169
Radeczkiné Draskovics
Márta 

Ügyfélfogadási idõ
Hétfõ: 9.00-13.00
Kedd: 13.00-16.00
Szerda: 13.00-16.00
Csütörtök: 9.00-13.00
Péntek: szünnap
Ügyeleti idõ  kedd: 1600-1800

Gyermekjóléti Szolgáltatás
Tel. 06-62/283-169
Szüts Gabriella

Ügyfélfogadási idõ
Hétfõ: 12.00-16.00
Kedd: 9.00-13.00
Szerda: 9.00-13.00
Csütörtök: 12.00-16.00
Péntek: szünnap

Vízmû hibabejelentés
Csúri István: 06-70-270-
0552

Temetéssel kapcsolatos
teljes körû ügyintézés,
koporsó árusítással is!
Érdeklõdni. Patak János
sírásónál
Tel.: 06-30-278-0017

Teleház
Nyitva tartás
Hétfõtõl péntekig  1320-1900

Szombat 900-1530

Vasárnap zárva
Tel.: 283-115

Felelõs kiadó: Mûvelõdés Ház és Könyvtár. Fõszerkesztõ: Feketéné Bárkányi Ilona. Szerkesztõbizottság tagjai: Barna
Károlyné, Kasza Ágnes, Pálmai József, Pölösné Hudák Dóra. A szerkesztõség címe: Mûvelõdési Ház és Könyvtár Szatymaz,
Dózsa György utca 42. E-mail:milapunk@szatymaz.hu  Következõ lapzárta: szeptember 1.
Nyomdai elõkészítés: RRD Kereskedelmi és Marketing Vállalkozás. Nyomtatás: Tiszapress nyomda

SÜRGÕSSÉGI ORVOSI ÜGYELET
FELNÕTT:

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

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

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

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

Közérdekû információk

Búcsúzunk tõlük
Fekete Antalné 

(II. körzet 2675.)
Gera Antalné (Vasút u.

15.)
Hegedûs Mihály 

(Ady u. 40.)
Martonosi Pálné 
(Petõfi u. 26.)

Olajos Mihályné 
(IV. körzet 25.)

Szalainé Dohány Julianna 
(II. körzet 1656.)
Tölgyes Lászlóné 
(IV. körzet 14.)

Veszelka József Mihály
(Rákóczi u. 5.)
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A szerkesztõség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött írásokat rövidítve, illetve szerkesztve közölje.
Az újság az olvasók fóruma, a közölt levelek, cikkek tartalmával a szerkesztõség nem feltétlenül ért egyet

Falunapok 2008-ban




