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A tartalomból:
4.o.: Önkormányzati hírek

5.o.: Bérlakás pályázat

8.o.: Villámriportok

8.o.: Református egyház hírei

9.o.: Svédasztal

10.o.: Sport

Idősek Világnapja 
alkalmából köszöntjük

községünk nyugdíjasait,
további jó egészséget és

szép éveket kívánunk
nekik!

„Türelmet és rendszeres befizetést kér a Társulat
elnöke” „Már csak a mérnökre és a kivitelezőre várunk” 

...„Tőlünk független folyamatok befolyásolják a nyil-
vánosság számára is látható munkálatok elindulását. Mivel
ezekre nem tudunk hatni, egyet tehetünk: türelmesen várjuk
az eredményeket” – foglalta össze röviden a szennyvíz-
beruházás jelenlegi helyzetét lapunknak Kakas Béla, a
Sándorfalva–Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó
Társulás elnöke, aki azt is hozzátette: ideális esetben ez év

végéig lezárulhatnak a
közbeszerzési eljárások
és 2013 elején – amint
az időjárás engedi –
rögtön megtörténhet a
mindenki által várt
„első kapavágás”. 

Teljes cikk a második
oldalon.Kápolnát szenteltek a szatymazi

repülőtéren 

1956. október 23-ára emlékezünk
Cikkünk a 3. oldalon
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Szennyvízberuházás

...„Tőlünk független folya-
matok befolyásolják a nyil-
vánosság számára is látható
munkálatok elindulását.
Mivel ezekre nem tudunk
hatni, egyet tehetünk: türel-
mesen várjuk az eredmé-
nyeket” – foglalta össze
röviden a szennyvíz-beru-
házás jelenlegi helyzetét la-
punknak Kakas Béla, a
Sándorfalva–Szatymaz
Szennyvíz, Csatorna Beru-
házó Társulás elnöke, aki
azt is hozzátette: ideális e-
setben ez év végéig lezárul-
hatnak a közbeszerzési el-
járások és 2013 elején – a-
mint az időjárás engedi –
rögtön megtörténhet a min-
denki által várt „első kapa-
vágás”.
- Elnök úr, mielőtt rátérünk
a pillanatnyi helyzet ismer-
tetésére, nézzünk vissza ar-
ra is, honnan indult el ez a
nagyszabású szennyvíz-
projekt!
- Már a 2006-os választá-
sok után a legfontosabb ü-
gyek között szerepelt a
szennyvíz-kezelés megol-
dásának igénye, hiszen
mindenki érezte, hogy kö-
zös felelősségünk egy 130
éve folyamatosan zajló
környezetszennyezés mie-
lőbbi megállítása. Az előző
ciklusok során is foglalko-
zott a kérdéssel a városve-
zetés, többféle társulási el-
képzelés szóba került a
megvalósítás kapcsán. Így
például felvetődött egy Al-
győvel való együttműkö-
dés, majd egy nyolc telepü-
lést összefogó közös pro-
jekt. Ez utóbbi esetben azt a
pályázati feltételt nem tud-
tuk teljesíteni, hogy az érin-
tett települések egy agglo-
merációban legyenek, hi-
szen Röszkétől a homokhá-
ti településeken át Szaty-
mazig és városunkig terjedt
az együtt pályázók köre.
Amikor ennek sikertelen-
sége kiderült, 2008 tava-
szán rögtön megalakítottuk
a Sándorfalva–Szatymaz
Szennyvíz, Csatorna Beru-
házó Társulást, és így a két
település közösen, a fajla-
gos költségek csökkentésé-
vel, egy tisztítóművel való-
sítja meg a projektet. 
Fontos állomásként említ-
hető még a Sándorfalva-

Szatymaz Beruházó Vízi-
közmű Társulat 2007-es
megalakulása is, ami felté-
tele volt annak, hogy a la-
kossági önerőből az állami
kamattámogatással együtt
létrejöjjön a megfelelő
nagyságrendű saját tőke. Ez
a Fundamenta-Lakáskassza
megtakarítás alapján műkö-
dő, részletfizetési lehetősé-
get lehetővé tevő befizetési
rendszer azóta jól bevált. 
- A jelenlegi pályázat egy
többlépcsős folyamat. En-
nek minden állomása csak
meghatározott sorrendben
teljesíthető?
- A most zajló kétfordulós
pályázat első fordulójában,
2009 elején 125.804.250
forint uniós támogatást
nyertünk, amiből a kivite-
lezést megalapozó doku-
mentációt kellett elkészíte-
nünk, vagyis a tervezési és
engedélyeztetési eljáráso-
kat finanszíroztuk ebből.
Ezt is a pályázatban előírt
mérföldkövek szerint vé-
geztük el, tehát kellett hoz-
zá először is egy projekt-
menedzser, a teljes szakmai
és mérnöki háttér, illetve a
munkába itt már bekapcso-
lódott az SFÜ Városfej-
lesztő Kft. is, amely azóta
is koordinálja ezt az előké-
szítő folyamatot. 
A második fordulóhoz elő-
írt dokumentációs és mű-
szaki, szakértői háttér felál-
lítása során szükség lett egy
közbeszerző, egy jogi szak-
értő és a nyilvánosságért
felelős cég kiválasztására.
Ezek után állt össze maga a
projektmenedzsment, a-
melynek tagjai a vezető
menedzser, egy adminiszt-
rációs feladatkört ellátó
munkatárs, egy pénzügyi és
egy műszaki szakértő let-
tek. Ennek felállása óta ők
végzik azokat a projekttel
kapcsolatos operatív mun-
kákat, amikkel a Társulás
őket megbízza. 
A következő lépcsőben pár-
huzamosan került sor a
FIDIC-mérnöki (műszaki
ellenőr), illetve a kivitele-
zői feladatok ellátását vég-
ző cégek kiválasztására. E-
zek közbeszerzési doku-
mentációját kétfajta minő-
ségbiztosítási rendszeren
(szakmai: Nemzeti Környe-
zetvédelmi és Energiaköz-
pont Nonprofit Kft.; vala-
mint közbeszerzés jogi:
Nemzeti Fejlesztési Ügy-

nökség – Közbeszerzés Fe-
lügyeleti Főosztály) kell
keresztülvinni. Mivel azon-
ban a közbeszerzési eljárás
szabályai folyamatosan vál-
toztak, valamennyi kiírás-
hoz újabb és újabb doku-
mentációt kellett összeállí-
tanunk, ami elképesztő
mennyiségű munkát jelen-
tett az elmúlt négy év során.
Büszkén mondhatom, hogy
részünkről minden feladat
időre elkészült.
- Itt érkeztünk el a jelenlegi
helyzethez, ami az utolsó
közbeszerzési eljárásokat
jelenti.
- Idén tavasszal eredménye-
sen megtörtént a Fidic mér-
nöki (műszaki ellenőr) eljá-
rás lebonyolítása, melynek
végén nyertest hirdettünk –
viszont a vesztes cég meg-
támadta ezt a döntést és a
Közbeszerzési Döntőbi-
zottság ennek helyt adott.
Emiatt új közbeszerzési el-
járást kell indítanunk, a-
melynek október közepére
jelenhet meg a közbeszer-
zési felhívása, az ajánlatté-
teli határidő november vé-
gére, a szerződéskötés pe-
dig december végéig várha-
tó.
Ezzel párhuzamosan – a
többszörösen meghosszab-
bított határidőt követően –
szeptember 18-án lejárt a
kivitelezői ajánlattételi idő-
szak is. Ez utóbbi esetében
az eredeti ajánlatzárás júni-
usban történt volna, de mi-
vel időközben közel két-
száz tisztázó kérdés érke-
zett a pályázathoz, ezek
megválaszolása újabb ha-
táridő-módosításokat jelen-
tett. A végleges időpontig
két ajánlat érkezett, melyek
véleményezése jelenleg is
zajlik. Az eredményhirde-
tés az ajánlatok terjedelmes
voltára tekintettel (mivel
ezek több ezer oldalt tesz-
nek ki) és az esetleges hi-
ánypótlási határidőt figye-
lembe véve idén október
végére várható. A győztesre
tett javaslatot el kell külde-
nünk jóváhagyásra a Köz-
reműködő Szervezetnek,
majd ennek visszaérkezése
után hirdethetjük ki a dön-
tést. Ezután tizenegy nap-
pal – ha a vesztes fél nem
támadja meg a végered-
ményt – már szerződést is
köthetünk a nyertessel. 
- Ez azt jelenti, hogy akár
ebben az évben minden

előkészítő folyamat befe-
jeződhet?
- A kivitelezői feladatokat
elnyerő pályázónak a szer-
ződéskötést követően egy-
másfél hónap alatt kell el-
készítenie a tisztítómű vég-
leges tervét, mivel a pályá-
zatban csak az általa alkal-
mazott technológia ismerte-
tésének kellett szerepelnie.
Ez az idő elegendő lesz ah-
hoz, hogy az imént ismer-
tetett mérnöki közbeszer-
zési eljárás lebonyolítása
utolérje a kivitelezői fo-
lyamatokat, ami elenged-
hetetlen is, hiszen mérnök
nélkül nem lehet elkezdeni
a beruházást. 
Minden esély megvan rá,
hogy még ebben az évben
lezáruljanak a függőben lé-
vő közbeszerzési eljárások,
és a következő év elején
végre elinduljanak a beru-
házásnak a lakosság előtt
közvetlenül is látható mun-
kálatai, és megtörténjen a
sokak által emlegetett „első
kapavágás”. 
- Hogyan értékeli az eddig
elvégzett munkákat?
- A két önkormányzat, a
Társulás és a menedzsment
az elmúlt négy év során
minden szabályt és előírást
betartva dolgozott azon,
hogy ez a hatalmas projekt
megvalósulhasson. Néha
szinte erőn felül teljesítet-
tek, hogy semmi fennaka-
dás ne történhessen ré-
szünkről. A sándorfalvi és
szatymazi lakosok többsége
szintén mindent megtett az
eredményességért, amikor
teljesítették a vállalt fizetési
kötelezettségeiket. Az idő-
közben megváltozott jogi
környezet és a közbeszer-
zési eljárások sajátosságai
miatt történt határidő-mó-
dosítások ellenére szilárdan
bízom abban, hogy a be-
ruházást a tervezett határ-
időig, azaz 2013. végéig be
fogjuk fejezni.
- Milyen anyagi vonatkozá-
sai vannak még a projekt-
nek?
- Az országban több helyen
már elindultak hasonló
szennyvíz-projektek, és e-
zek kapcsán nyilvánossá
vált egy számunkra is igen
biztató pénzügyi lehetőség:
a közbeszerzések lezárulta
után a pályázat támogatási
intenzitását (ami esetünk-
ben 83,105 százalék) egy
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további pályázat segítsé-
gével 90-95 százalék közé
is fel lehet vinni. Ez azt je-
lenti, hogy az önkormány-
zatok részéről remélhetőleg
már nem lesz szükség to-
vábbi hitelek igénybevé-
telére ahhoz, hogy a beru-
házás rendben létrejöjjön. 
- Az imént úgy fogalmazott,
a lakosság nagy része rend-
ben fizette a vállalt önrészt.
Milyen gondok merültek fel

a többiek esetében?
- A Társulat elnökeként
mind Sándorfalva, mind
Szatymaz lakosainak sze-
retném a figyelmét felhívni
arra a felelősségre, amit a
Fundamenta felé vállalt ha-
vi befizetések megfelelő
teljesítése jelent. Nagy ö-
römmel tapasztaltam, hogy
az itt élők többsége rendben
fizeti a havi 1.990 forintnyi
hozzájárulást, de sajnos,

szóvá kell tennem, hogy
számos esetben történtek
komoly, több hónapos mu-
lasztások is. Mindenkivel
szándékunkban állt eddig is
és ezután is megegyezni: a
benyújtott kérelmek nagy
részére adtunk fizetési hal-
adékot, igyekeztünk az e-
gyedi kéréseket figyelembe
véve rugalmasan kezelni a
befizetéseket. Hozzáteszem
azonban, hogy ez egy adók

módjára behajtható köte-
lezettségvállalás, és sajná-
latos módon több esetben –
például hat hónapnyi nem-
fizetés esetén – szükség is
volt ennek behajtására. A-
mennyiben ugyanis a beru-
házás elindulásáig nem
gyűlik össze a pályázatban
vállalt lakossági önerő, egy
közreműködő bank fogja
ezt biztosítani, de ez mind-
két település – és lakosai –
számára további, hosszú é-
vekig tartó pénzügyi terhet
jelent majd. Éppen ezért
tisztelettel és nyomatéko-
san kérem újra a lakosokat:
vegyék nagyon komolyan
ezt a befizetési kötelezett-
séget, hiszen valamennyi-
ünk közös ügyét szolgálják
vele!

Márton Gábor

K A L E N D Á R I U M
Neve a latin October  -ami a
görög „ogkosz” tőre megy
vissza, ami „halott kampó”-t
jelent. A jobb kéz középső
ujja csakugyan ilyen kam-
póhoz hasonlatos. Balról
kezdve a számolást, a jobb
középső újunk a nyolcadik,
„nyolcadik” hónap neve te-
hát innen (is) ered. (bár Do-
mitianus császár kísérletet
tett a név megváltoztatására
önmagáról neveztette el
„domiciánus” hónapnak, de
ez a név nem tetszett senki-
nek sem), mert a régi római
naptárban az évkezdő már-
ciustól számítva ez volt az
év nyolcadik hónapja. 
Más néven mindszent havá-
nak, őszhónak, magvető ha-
vának is nevezik. 
E hónap ünnepei a márciusi
jeles napok tükörképei. Te-
hát a halász, a hajós márci-
usban vízre tolt hajóját ek-
kor vontatta partra, a föld-
művesek a márciusban elő-
vett s az egész nyáron és
ősszel használt szerszámait
most eltette, a katona a harc-
ban használt fegyvereit
most olajozta be.

Októberi jeles napok:
Október 4. - Assisi Szent
Ferenc napja:
1811-ben született Assisi-
ben, a ferences rend mega-
lapítója, aki az evangéliumi
szegénységet, alázatossá-
got, irgalmasságot hirdette.
Szokás volt ezen a héten
kanászostorral durrogtatni a
hegyen a gonosz szellemek
elűzésére.
Az e napon ültetett kotlós
alá nyírfaágat tettek a fé-
szekbe, hogy ezzel meg-
védjék őket az ártó, gonosz
hatalmaktól, míg a csirkék
ki nem kelnek.
Október 15. - Teréz napja:
Erdélyben és a Dunántúl
nagyobb részén e napon
kezdődik meg a szüret.
Egerben Teréz-szedés a
neve.
A Bánságban és Bácskában
e nap asszonyi dologtiltó
nap volt, amikor nem mos-
hattak és kenyeret sem süt-
hettek.
Október 20. - Vendel nap-
ja:

Szent Vendel a legenda sze-
rint a 7. században élt ír ki-
rályfi volt, aki remetéske-
dett, majd egy birtokoshoz
szegődött, ahol annak nyá-
ját ellenőrizte, ezért a jó-
szágtartó gazdák és pászto-
rok védőszentjükként tisz-
telték. Emiatt mondták azt,
ha állatvész ütött ki, hogy
Vendel viszi az állatokat.
Sokfelé e napon a temp-
lomból körmenettel vonul-
tak Szent Vendel szobrá-
hoz, akit pásztoröltözetben,
lábánál kutyával és bárán-
nyal ábrázoltak.
E napon a jószágtartó gaz-
dák és pásztorok nem fog-
ták be a jószágot és vásárra
sem hajtották ki.
Október 21. - Orsolya nap-
ja:
Kőszeg vidékén e nap kez-
dődik a szüret.
Időjósló napnak is tartják. A
hajdúböszörményi pászto-
rok azt állították, ha ilyen-
kor szép az idő, akkor az ka-
rácsonyig meg is marad.
Október 26. - Dömötör
napja:

A 4. századi nagy keresz-
tényüldözések idején vérta-
núhalált halt. Az ország ke-
leti felében ő volt a juhá-
szok pártfogója. Juhászúj-
évnek is nevezik e napot,
mert ezen a napon számol-
tatták el, vagy hosszabbí-
tották meg a juhászok szol-
gálatát, a juhászok a plébá-
nia udvarán birkapaprikást
főztek, a juhásznék bélest
sütöttek.
Az Alföldön ezen a napon
állatvásárokat, többnapi mu-
latságokat tartottak. (Hor-
tobágyon, Szegeden juhász-
tort, juhászbált rendeztek).
Időjárásjósló nap, az e napi
hideg szelet a kemény tél
előjelének tartották.
Október 28. - Simon - Jú-
dás napja:
Tokaj-Hegyalján e nap a
szüret napja, aminek végez-
tével szüreti felvonulásokat
és bálokat tartanak. Pl. Vas
megyében Sárváron.
E napon kezdődik meg a
kukoricafosztás.

internetes forrásokból

-1956-
FORRADALMI KALENDÁRIUM

Az 1956-os forradalom
Magyarország népének a
sztálinista diktatúra elleni
forradalma és a szovjet
megszállás ellen folytatott
szabadságharca, amely a
20. századi magyar történe-
lem egyik legmeghatáro-
zóbb eseménye volt. A bu-
dapesti diákoknak az egye-
temekről kiinduló békés

tüntetésével kezdődött
1956. október 23-án, és a
fegyveres felkelők ellenál-
lásának felmorzsolásával
fejeződött be Csepelen no-
vember 11-én. 
Az október 23-i budapesti
tömegtüntetés a kommu-
nista pártvezetés ellenséges
reakciója és a fegyvertelen
tömegre leadott véres sor-

tűz következtében még az-
nap éjjel fegyveres felke-
léssé nőtt. Ez a kormány
bukásához, a szovjet csapa-
tok visszavonulásához,
majd a többpártrendszer
visszaállításához és az or-
szág demokratikus átala-
kulásának megkezdéséhez
vezetett. November első
napjaiban az új kormány

megkezdte a tárgyalásokat
a Szovjetunióval a szovjet
csapatok teljes kivonásáról,
a Varsói Szerződésből való
kilépésről és az ország sem-
legességéről. A szovjet po-
litikai vezetés azonban a
kezdeti hajlandóság után
meggondolta magát, és mi-
után a nyugati nagyhatal-
mak biztosították arról,
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hogy nem nyújtanak a ma-
gyar kormánynak segítsé-
get, november 4-én a szov-
jet csapatok hadüzenet nél-
küli háborút indítottak Ma-
gyarország ellen. Az arány-
talan túlerővel szemben e-
gyedül maradt ország több
napon át folytatott hősi sza-
badságharca így végül el-
bukott.
A harcokban a titkosítás a-
lól 1993-ban feloldott sta-
tisztikai adatok szerint
2652 magyar és 720 szovjet
állampolgár esett el. A for-
radalom következménye-
ként kb. negyedmillió ma-
gyar hagyta el az országot,
nyugatra menekülve.
1957. januártól a forrada-
lom résztvevőit tömegesen
börtönözték be, majd soku-
kat kivégezték. A brutális
megtorlást és a magyar nép
elnyomását az ENSZ és a
világ közvéleménye egya-
ránt elítélte. A forradalom
leverését követő évtizedek-
ben Magyarországon tilos
volt erről az időszakról be-
szélni, ellenforradalomnak
bélyegezték.
1989. október 23. óta ez a
jeles nap kettős nemzeti ün-
nep Magyarországon: az
1956-os forradalom kitöré-
sének napja és az 1989-es
Magyar Köztársaság kiki-
áltásának napja.
Az 1948–1953 között a
sztálinista terror volt jel-
lemző: az ÁVO, illetve a
belőle önállósított ÁVH ke-

gyetlenkedései, koncepciós
perek, az „osztályidegen e-
lemek” gulag-szerű tábo-
rokba történő deportálása,
kivégzése gyakori esemény
volt. Az országban mindent
behálózó és ellenőrzése a-
latt tartó rendőrállam épült
ki 28 000 fős államvédelmi
rendőrséggel és kb. 40 000
besúgóval. Mindehhez já-
rult Rákosi Mátyás és Sztá-
lin személyi kultusza, az e-
rőltetett kolhozosítás, a ne-
héz- és a hadiipar gazda-
ságtalan fejlesztése, az ezek
miatt növekvő szegénység.
1953-ban meghalt Sztálin,
és az új szovjet vezetés u-
tasítására Rákosi lemondott
a miniszterelnöki tisztség-
ről. Az új miniszterelnök a
szövetkezetesítés ellenzése
miatt 1949-ben a pártveze-
tésből kizárt agrárszakem-
ber, Nagy Imre lett. Nagy
Imre reformelképzelései el-
ső lépéseként amnesztiát
hirdetett, októberben pedig,
ígéretéhez híven, felszá-
molta az internálótáboro-
kat, véget vetett az ÁVH
önállóságának, a könnyű-
és élelmiszeripar javára
módosított a támogatások
rendszerén, a parasztságot
sújtó terheket mérsékelte,
béremeléseket és árcsök-
kentéseket hajtott végre. Az
életszínvonal érezhetően e-
melkedni kezdett. 1954-ben
újabb reformjai keretében
többek között demokrati-
kusabbá tette a közéletet.
Létrehozták a Hazafias

Népfrontot, azzal a céllal,
hogy az a véleményalkotás
szabad fórumává váljon. A
reformokat támogató balol-
dali értelmiségiekből pedig
újjáalakulhatott a hosszú
ideje betiltott Petőfi Kör is,
amely a továbbiakban nagy
társadalmi befolyásra tett
szert.
A reformok folytatására a-
zonban nem jutott idő, mi-
vel Rákosi és hívei csak a
visszarendeződés lehetősé-
gére vártak. Csoportjuknak
pozíciói még mindig erősek
voltak, hiszen az ő embere-
ik ültek az államigazgatás-
ban és a pártszervezetek-
ben, egy ideig azonban nem
mertek a Moszkva támoga-
tását élvező miniszterelnök
ellen cselekedni. Végül
1955 januárjában Rákosi
kihasználta az NSZK
NATO-taggá válása miatti
szovjet külpolitikai váltást,
és elérte, hogy Moszkvába
rendeljék riválisát, ahol
Nagy Imre – általános meg-
rökönyödésre – nem volt
hajlandó önkritikát gyako-
rolni. Ettől függetlenül a
márciusi pártvezetőségi ü-
lés elmarasztalta a minisz-
terelnököt, akitől tavasszal
minden tisztséget elvettek,
sőt év végén még MDP
(Magyar Dolgozók Pártja)-
tagságát is megszüntették.
Az új miniszterelnök Rá-

kosi egyik híve, Hegedüs
András lett, azonban az
enyhülés légköréhez szo-
kott közélet – elsősorban az

értelmiségi Petőfi Kör – és
a kiszabadult párton belüli
belső ellenzék miatt nem
lehetett már visszaállítani a
sztálinizmust az országban.
Rákosi helyzetét az is ne-
hezítette, hogy Hruscsov
békülni kezdett Titóval, a-
mivel a Rajk-per jogosságát
kérdőjelezte meg, és az,
hogy az SZKP XX. kong-
resszusa 1956 februárjában
elítélte a sztálinista dikta-
túrát. Márciusban Rákosi
beismerte, hogy Rajk Lász-
ló ügye provokáción ala-
pult, és az ÁVH letartózta-
tott vezetőire hárított min-
den felelősséget. Májusban
már be kellett ismernie,
hogy neki is szerepe volt a
bűnök elkövetésében, egy-
úttal az ellenállást a Petőfi
Kör betiltásával próbálta
letörni, ám hiába: az MDP
vezetőségi ülésére érkező
Anasztasz Mikojan közölte
Rákosival, hogy le kell
mondania párttitkári tiszt-
ségéről, amit ő meg is tett.
Utóda a szintén sztálini vo-
nalat követő Gerő Ernő lett,
azaz lényegi változás nem
történt.
1955-ben a Szovjet Hadse-
reg kivonult Ausztria általa
megszállt övezeteiből. Az
osztrák államszerződés
megkötése és az ezt követő
kiürítés Magyarországon is
azt a reményt keltette, hogy
a szovjet megszállók hama-
rosan kivonulnak innen is,
erre azonban nem került
sor.

ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNYEK

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban
való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica több-
szintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezete-
ként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok ál-
tal nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által
nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támoga-
tás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői,
koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj pénzkeze-
lési feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő vég-
zi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz
csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban
részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő e-
gyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet
szolgál.
A pályázók köre

„A” típusú pályázat:
A pályázatra azok a települési önkormányzat illetékessé-
gi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik fel-

sőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogvi-
szony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alap-
fokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzés-
ben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy fel-
sőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2012 szeptemberében
tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is.
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2013
őszén már nem áll fenn, úgy a 2013/2014. tanév első
félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók
is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási
intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az
ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2012/2013. tanév
második félévére a hallgató már beiratkozzon a felsőok-
tatási intézménybe.

„B” típusú pályázat:
A pályázatra azok a települési önkormányzat illetékessé-
gi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális
helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

Pályázati kiírás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójára
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a) a 2012/2013. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló
középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási
intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2013/2014. tanévtől kezdődően felsőoktatási intéz-
mény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfo-
kozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakkép-
zésben kívánnak részt venni. 
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:

- középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú
szakképzésben vesz részt 

- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatá-
sos és szerződéses állományú hallgatója

- doktori (PhD) képzésben vesz részt 
- külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

FIGYELEM! VÁLTOZÁS A PÁLYÁZÁS RENDJÉBEN!
A pályázat beadáshoz az EPER-Bursa rendszerben pá-
lyázói regisztráció szükséges! A regisztrációt követően
tölthetik fel pályázati adataikat a csatlakozott önkormány-
zatok pályázói az EPER-Bursa rendszerben. 
(Elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybele.aspx).
A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pá-
lyázati űrlapot kinyomtatva és aláírva eredeti példány-
ban a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a
pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban
meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen
érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely
melléklet hiányában a pályázat formai hibásak minősül.
A pályázni az pályázhat, aki a települési önkormányzat
területén állandó lakóhellyel rendelkezik. Az ösztöndíj
elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a

pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.
A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles meg-
adni a vele egy háztartásba élők (a pályázó lakóhelye
szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelen-
tett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező sze-
mélyek) egy főre jutó havi nettó jövedelmének forint
összegét.
Támogatásban az részesülhet, akinek a háztartásában
az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a
nyugdíjminimum 150%-át, jelen esetben a 42.750 Ft-ot.
Jövedelemszámításnál irányadó a szociális igazgatásról és
szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 4.§. (1) be-
kezdés a) pontja: 

· a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél az
utolsó három hónap átlagát, 

· egyéb jövedelmeknél pedig az utolsó egy év tizen-
kettedét kell figyelembe venni.  

A pályázat személyesen, meghatalmazott útján, vagy pos-
tai úton nyújtható be. A csatolandó mellékletek nélkül a
pályázat nem érvényes, hiánypótlásra lehetőség nincs! A
határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő
pályázatokat az önkormányzat a bírálatból kizárja. 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz
történő benyújtásának

határideje: 2012. november 23.

Bővebb információt és a szociális rászorultság igazolására
vonatkozó nyomtatványokat megtalálja ahttps://www.
eper.hu/eperbursa/paly/palybele.aspx), illetve a
www.szatymaz.hu oldalakon. 
Részletes információt kaphatnak a 62/583-560/19 mellék
telefonszámon, illetve személyesen is állunk ren-
delkezésükre.

Költségelvű Bérlakás Pályázati felhívás 

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

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

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

- lakás-előtakarékossági szerződést kötnek valamely
pénzintézetnél. 

b. Az önkormányzat, vagy intézményeinél alka-
lmazásban, vagy azokkal szerződéses jogviszony-
ban állók, akik önálló lakástulajdonnal nem ren-
delkeznek és vállalják bérleti jogviszonyuk határo-
zott időre, vagy munkaviszonyuk fennállásáig
történő létrejöttét. 

2. A pályázatok során előnyben részesülnek azok, akik:
a. 6 havi bérleti díj egy összegben történő meg-

fizetését vállalják,
b. lakásbérleti szerződés meghatározott időtartamá-

nak 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 ren-
delkeznek,

d. állandó lakóhellyel, vagy ideiglenes tartózkodási
hellyel rendelkeznek a községben, vagy életvitel-
szerűen itt tartózkodnak,

e. minimum 6 hónap folyamatos munkaviszonyt iga-
zolnak,

f. építési telektulajdonnal rendelkeznek a községben,
g. pénzintézeti igazolás önerő meglétéről,
h. gyermeket nevelnek,

3. Pályázni csak a Polgármesteri Hivatalban besz-
erezhető pályázati adatlap kitöltésével lehet.
4. A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 25.
5. A pályázat benyújtásának helye: Szatymaz Község

Polgármesteri Hivatala (6763 Szatymaz, Kossuth u.
30.) – dr. Kormányos László polgármester

A polgármester gondoskodik a Polgármesteri Hivatal
útján a pályázatok nyilvántartásba vételéről.
6. A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 26.
A pályázókat a pályáztatás eredményéről a polgármester
írásban értesíti.
A nyertes pályázóval, a lakásbérleti szerződés megkötése
2012 október 31-ig.
Amennyiben a szerződéskötésre a pályázó hibájából nem
került sor, a bérlőkijelölés hatályát veszti. 

Szatymaz Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet 2012 november 01-től az alábbi, tulajdonában levő önkor-
mányzati költségelvű bérlakásra.

Lakás címe Alapterület m2 Szobák száma Komfortfokozat Bérleti díjFt/hó
Ady E. u. 34/D 58,85 2,5 Összkomfort 26.188.
Ady E. u. 34/H. 59,6 2,5 Összkomfort 26.522.
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DANKÓ PISTA FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Faluház + kondi terem
Szatymaz, 
Dózsa Gy. u. 42.
Tel/fax: 62/583-520
Igazgató: Kálmán János

Hétfő: 7:30-19:00
Kedd: 7:30-19:00
Szerda: 7:30-19:00
Csütörtök: 7:30-19:00
Péntek: 7:30-19:00
Szombat: rendezvénytől függően
Vasárnap: zárva

Könyvtár:
Feketéné Bárkányi Ilona

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

Pályázati felhívás
Szatymaz Község Képviselőtestülete 2012. november 1. napjától pályázatot hirdet az alábbi, tulajdonában álló helyiség bérletére:

Helyiség címe Alapterület m2 Bérleti díjFt/hó
Dózsa Gy. u. 49. 17,04 10.054

Érdeklődni Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában személyesen (Szatymaz, Kossuth u. 30.) vagy
a 62/583-560 telefonszámon lehet.

Szatymaz Község Képviselőtestülete

Szeptember 26.- án szerdán ü-
lést tartott a Csongrád Megyei
Államigazgatási Kollégium 
Folytatódik a közigazgatás
átalakítása: január 1-től
megalakulnak a járási kor-
mányhivatalok. Az átalakí-
tás célja az, hogy az önkor-
mányzati közügyek, köz-
szolgáltatások ellátása ma-
radjon az önkormányza-
toknál, a járási és megyei
kormányhivatalok pedig az
állami szolgáltatásokat vé-
gezzék. A feladatátadás-át-
vétel részleteit október 31-ig
megállapodásban rögzítik
az önkormányzatok és a me-
gyei kormányhivatalok. A
Csongrád Megyei Állami-
gazgatási Kollégium ülését
azért hívta össze B. Nagy
László kormány-megbízott,
hogy az átmenet különböző
területeit érintően általános
tájékoztatást kaphassanak a
megyei települések vezetői,
de szó lesz az állami fenn-
tartású oktatási intézmé-
nyek jövőjéről éppúgy, mint
az államkincstár értékpapír
forgalmazásáról.

A kormány döntése értel-
mében január 1-től 175 vi-
déki járási hivatal és 23 fő-
városi kerületi hivatal kezdi
meg működését. A járási
kormányhivatalokban - ha-
sonlóan a megyei kormány-
hivatalokhoz -, az állami
szolgáltatásokat vehetik i-
génybe az ügyfelek, létre-
jöttük tehát nem növeli a
bürokráciát, hanem egysze-
rűsíti az ügyintézést. Az új
szervezet átveszi az önkor-
mányzatoktól a törvény ál-
tal eddig hozzájuk rendelt
állami hatásköröket az eh-
hez szükséges személyi és
tárgyi feltételekkel együtt,
de a járási kormányhivatal-
hoz fognak tartozni ezentúl
a megyei kormányhivatalok
területi szervei is. A járási
központok kijelölésénél a
fő rendezőelv az volt, hogy
senkinek ne kelljen 30 kilo-
méternél többet utaznia a
hivatalos ügyek intézése
miatt, és lehetőleg mindent
egy helyen lehessen megol-
dani. Csongrád megyében
hét járási központ lesz: Sze-

geden, Hódmezővásárhe-
lyen, Szentesen, Csongrá-
don, Makón, Kisteleken és
Mórahalmon.  
A tervek szerint az állami
feladatok fokozatosan fog-
nak átkerülni a járási hiva-
talokba. A feladat nagyság-
rendjét az jellemzi legin-
kább, hogy a jegyzőktől át-
kerülő hatáskörökkel közel
ötmillió államigazgatási
ügy intézését veszik át a já-
rási kormányhivatalok. E-
zek az okmányirodai ü-
gyek, a gyermekvédelmi és
gyámügyek, valamint e-
gyes szociális, környezet-
védelmi, és természetvédel-
mi feladatok. Ezzel együtt a
járási kormányhivatalok-
hoz tartoznak majd például
a földhivatalok, a munkaü-
gyi kirendeltségek, a népe-
gészségügyi intézetek, az
állategészségügyi, az élel-
miszer-ellenőrző és az épí-
tésügyi hivatalok járási iro-
dái is. Az államigazgatási
feladatok ellátását szolgáló
ingó és ingatlan vagyon a
helyi önkormányzatok tul-
ajdonából 2013. január 1-
jétől a magyar állam in-

gyenes használatába kerül -
vagyonvesztés tehát nem
történik.
Az átalakítás egyszerre szá-
mos területet érint, a konk-
rét tennivalókról már au-
gusztus óta folynak a tár-
gyalások a megyei kormány-
hivatal és a helyi önkor-
mányzatok között. A Csong-
rád Megyei Államigazgatási
Kollégium szeptember 26-i,
soron következő ülésének
célja éppen ezért az, hogy a
kormányhivatal munkatársai
általános tájékoztatást adhas-
sanak a települések veze-
tőinek az eddig felmerült
kérdésekben. 

Varga Márta
kommunikációs vezető

Csongrád Megyei
Kormányhivatal

6741 Szeged, Rákóczi tér
1. 

tel: 62/562-604
70/337-2689
30/249-7845

varga.marta@csmkh.hu

Finisben a járási rendszer kialakítása

SZÉPKORÚAK  KÖSZÖNTÉSE
Somodi Szilveszterné
köszöntése
Somodi Szilveszterné Bába
Mária 1917. szeptember 10.
napján született Szatyma-
zon, hat gyermek közül a
negyedikként. Jánosszállá-
son, gazdálkodó családban
nőtt fel. Elemi iskolába a
Gazdasági /most Simsay/
Iskolába járt. Fiatalkorában
úri családoknál szolgáló-
ként dolgozott. A II. világ-
háború alatt házasságot kö-
tött Somodi Szilveszterrel,
akivel Szegedre költözött.
Sajnos házasságukból gyer-
mekük nem született.

A háború után évekig dol-
gozott betanított munkás-
ként az Ecsetgyárban, Ke-
fegyárban, Ruhagyárban,
majd a Hági étteremben
volt kézilány. Nyugdíjas-
ként költözött vissza Szaty-
mazra, a Béke utcába fér-
jével. A férje 2000-ben el-
hunyt, azóta Mária nénit
testvérei családjai gondoz-
zák. Mária nénit a 95. szü-
letésnapja alkalmából a
polgármester köszöntötte
szeptember 14.-én. További
életéhez jó erőt és jó egész-
séget kívánunk.

Juhász János 
köszöntése
Juhász János 1922. október 5-
én Balástyán született kispa-
raszti család idősebb gyerme-
keként. 6 elemi osztályt a he-
lyi Gajgonyai tanyasi iskolába
járt, majd 3 gazdaságit a ba-
lástyai iskolában végzett. A II.
világháborúban 1943-tól tü-
zérként szolgált, ahol kétszer
sebesült. Ezt követően egyéni
gazdálkodóként dolgozott a
TSZ megalakulásáig, majd
1961-ben - 5 évre - a TSZ ve-
zetőjévé választották. A me-
zőgazdasági technikum elvég-
zése után agronómusként dol-

gozott egészen nyugdíjazá-
sáig.
Ördögh Annát 1960-ban vette
feleségül Szatymazon. Itt tele-
pedett le és alapított családot.
Házasságukból 2 gyermek
született, akik idáig 5 unoká-
val ajándékozták meg.
János bácsit október 6.-án kö-
szöntötte az önkormányzat
nevében Dékányné dr. Balogh
Andrea alpolgármester.
Mindkét ünnepelt a köszöntés
alkalmával átvehette a min-
iszterelnök által aláírt díszok-
levelet.

Fótók a hásó oldalon
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Csipet-Csapat hírek

Találós kérdés. Balra né-
zek, mindenki lefelé néz.
Jobbra nézek, mindenki
fölfelé néz. Mi az? Re-
pülőnap és főzőverseny a
szatymazi reptéren. 
S valóban: a tavalyihoz ha-
sonló jó időben zajlott a
rendezvény szépen előké-
szített tágas téren. Az ér-
kező először a kiegészítő
programokba futott bele,
nagy sátor alatt akár egész
napjukat eltölthették a gye-
rekek. A polgármesteri hi-
vatal és a Faluház dolgozói
megszokott módon bírták a
gyűrődést. Kitett magáért
Borsi Imre sakkmester is,
nemcsak tartva a folyama-
tos szimultánt, hanem köz-
ben gyerekeket oktatva is.
Főzőverseny létszáma is
teljes volt, az előző évihez
képest azzal a különbség-
gel, hogy most érezhetően
polgáriasabb volt a hangu-
lat. Tavaly életveszélyes
volt végig sétálni a három
soron: tudjátok, a folyama-
tos pálinkakínálgatásra
gondolok… Egészen biz-
tosan oka ennek a vadászok
szolidabb jelenléte is…
Így miután könnyű szívvel
átsétáltunk a fölfelé tekin-
getők felé, láthattuk, hogy
ők is elégedettek lehetnek.
Akit érdekel a repülés vilá-
ga – még a múltkorinál is

többen voltak – mindent a
meghirdetett program sze-
rint talált. A román sasok
vadászpilótáinak négyes
kötelékbemutatója világvi-
szonylatban is különleges-
nek számít. Itt kedves-
kedtek a nézőknek is, rózsát
rajzolva az égre, majd más-
nap búcsúképpen alacso-
nyan berepülve Szatymaz
fölé. De nem minden a se-
besség, a bátor jelentke-
zőket szúnyogirtóval – a
szárazság miatt alig volt
szúnyog a nyáron, ráértek –
vitték fel egy körre, a for-
ráskúti sárkányrepülősök
pedig vízzel teli léggöm-
bökkel bombázták a kifu-
tópályát.
A szinte már-már vásári vi-
gaszság és forgatag néhány
percnyi időre megtorpant,
amikor Kisházi-Kovács
Plébános Úr felszentelte az
aprócska kápolnát a repü-
lőtér kifutója mellett. A rö-
vidke ünnepség talán sokak
számára fel sem tűnt, de
azok számára akik majd be-
térnek egy sóhajnyi imára,
mindenképpen sokat fog
jelenteni ez a kis épület.
Fotó a címlapon.
Egy szó, mint száz, minden
szempontból jól sikerült a
rendezvény, továbbra is jó
hírét keltve községünknek.

Ezúton is szeretnénk köszö-
netet mondani mindazok-
nak, akik munkájukkal, je-
lenlétükkel segítségünkre
voltak, és a szervezésben, és
a lebonyolításban részt vet-
tek:
Palágyi Norbert tüzépesnek
a szállításért, Guelmíno Er-
zsébetnek, Zacsok Csabá-
nak, Zacsok Istvánnnak,
Huszár Pálnak, és Dr. Mik-
lós Ferencnek a parkolónak
fenntartott terület és a köz-
lekedési utak rendelkezésre
bocsájtásáért. Zacsok Ist-
vánnak és Kopasz Mihály-
nak azok kaszálásáért. Az
előkészítésben és a lebonyo-
lításban részt vevő dolgo-
zóknak és közmunkásoknak
a Polgármesteri hivatalból,
továbbá a művelődési ház és
a Szemp-Air Kft. dolgozói-
nak, és az Alföldi Repülő-
klub tagjainak. Farkas Ti-
bornak a hús beszerzéséért,
a Sándorfalvi Rendőrőrs-
nek, valamint a Szatymazi
Polgárör Egyesület tagja-
inak a rend fenntartásában
és a forgalomirányitásban
végzett kitűnő munkájukért.
Külön köszönet illeti a Sán-
dorfalvi Önkéntes Tűzoltó-
ság, és a Sándorfalvi Pol-
gárörség tagjait is.
Köszönet továbbá a gyer-
mekprogramok lebonyolítá-
sában nyújtott odaadó segít-
ségért a szatymazi óvóné-

niknek, a Csipet- Csapat
Nagycsaládos Egyesület-
nek, a Szatymazi Kerámi-
akörnek.
Felhívás. Ahogy lassan ösz-
szepakoltak az árusok és az
utolsó vendégek is kocsijuk-
ba ültek, díszes, jókedvű
társaság maradt egy főzősá-
tor és citeraszó mellett. A
tán sándorfalvi citerás nyűt-
te hangszerét, mi szatymazi-
ak pedig daloltunk – volna!
Volna csak bizony, ugyanis
akármilyen énekbe is kezd-
tünk bele, az első két sornál
nem tudtunk többet! Igen-
csak levitézlettünk! Ezen ál-
datlan és szégyenteljes hely-
zeten változtatni kívánván,
ott helyben elhatároztuk,
hogy megalakítjuk a Szaty-
mazi Férfidalárdát! (Csak
érjünk haza…) Szóval még
nagy volt a lelkesedés, de
hogy ne hulljon hamvába e
nemes gondolat, ezúton ké-
rek minden danolászni, mu-
latni szerető szatymazi fér-
fiembert – Barna Karcsit és
Juhász Janit mindenképpen,
ő rájuk emlékszem csak… -
hogy itt nálam a Faluház-
ban jelentkezzen a dalárdá-
ba! Biztatásul mondom,
hogy Kónya Géza tanár úr
már jelezte, nagy öröm len-
ne számára, ha foglalkoz-
hatna velünk!

Görgényi Gábor

V. Szatymazi Repülőnap KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Az Orpheus Állatvédő E-
gyesület plakátpályázatot
hirdet, melynek célja, hogy
az ifjúság körében a kör-
nyezettudatosság és a felelős
állattartás fontosságát nép-
szerűsítse. A pályázók pozi-
tív vagy negatív példák be-
mutatása révén elkészített al-
kotásokkal nevezhetnek. Az
alkotó témája lehet pl. a hob-
bicélú vagy a gazdasági álla-
tok tartása, a cirkusz, az ál-
latkert, a vadászat, a prém-
termelés, az állatkísérletek, a
világ állatvédelmi problémá-
i, egyéb témakör. A pályamű
készülhet A4 / A3 méretben,
a plakát készítési technikája
(pl. rajz, festmény, kréta, e-
gyéb) szabadon választható.
A pályázati anyag hátoldalán
fel kell tüntetni a pályázó
nevét, címét, életkorát, tele-
fonszámát, iskolája elérhe-
tőségét, a pályamű címét. A
14 év alattiak a gyermek, a
14 év felettiek a fiatal / fel-
nőtt életkori kategóriába
kerülnek besorolásra.

Az elkészített pályázati a-
nyagok postára adási ha-
tárideje 2013. február 05.
A szakmai zsűri által leg-
jobbnak ítélt alkotások ké-
szítői értékes díjakat kapnak
(pl. aki iskolán keresztül kül-
di be alkotását, az osztálya
kirándulásához kap támoga-
tást, de a díjak között szere-
pel pl. tábla pc, rajzfelszere-
lés, laptop, sportfelszerelé-
sek, vásárlási utalványok, e-
gyebek).
Beküldési cím:
Orpheus Állatvédő Egyesület
"plakátpályázat 2012/2013",
6701 Szeged, P.F.: 929.
(a pályamű kötelező mellékle-
te egy, a pályázatot beküldő
nevére és címére megcímzett,
bélyeggel ellátott, közepes
méretű válaszboríték)
A legsikeresebb (díjazott)
alkotók egyenként kiértesí-
tésre kerülnek, a pályázat
teljes kiírása és az eredmé-
nye a www.zug.hu oldalon
kerül ismertetésre.

ÁLLATBARÁT  PLAKÁTPÁLYÁZAT

Alkotásra Fel!

Csipetnyi Hírek! Nagy ö-
römmel tettünk eleget a
szervezők felkérésének,
mely során a repülőnapra
invitáltak meg! Kis kuc-
kónk sosem állt üresen! A
gyerekek és szüleik kedves
perceket töltöttek nálunk,
ismerősök, ismeretlenek vi-
dáman játszottak együtt! A
jó idő is mellénk szegődött
illetve a sátorban segítő tár-
saink is akadtak, óvónők, a
Faluház csapata, keramiku-
sok lelkes társasága, így
minden korosztály talált

elfoglaltságot! Miközben a
szőnyegen az önfeledt játék
folyt, bográcsunkban a gu-
lyás forrt! Tóth József (e-
gyesületi vezetőnk férje)
immár másodszor "tette "
elénk szakács tudományá-
nak igazán méltó "gyümöl-
csét"! Mindenki dicsérő
szavakkal illette főztjét!
Köszönjük! A gulyás annyi-
ra jól sikerült, hogy haza
már csak a bográcsot kellett
vinni! A leves után a tagok
által hozott csemegéket fo-
gyasztottuk. Aki leült asz-
talunkhoz velünk cseme-
gézhetett! Aki ott volt lát-
hatta csapatunkat és az ösz-
szetartásunkat, aki szeretne
csatlakozni, bármikor meg-
teheti!!Elérhetőségünk:
ht tp: / /nagycsaladosok-
szatymaz.hupont.hu
Fotó a hátoldalon
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REFORMÁTUS  EGYHÁZ  HÍREI

Villámriportok
Vegyes érzelmeket keltett
bennem egy olyan tanfo-
lyam megszervezése, mely
gyermekeink életének vé-
delmezéséről, veszélyhely-
zetekről, a váratlanul érke-
ző balesetek helyes keze-
léséről szólt. A statisztikai
„számításaim szerint a rész-
vételi arány a következő-
képpen alakult: a több mint
4500 lakosból összesen 14-
en jelentkeztek, ebből saj-
nos 5 fő az időpontok miatt
nem tudott ott lenni. Egy
család jelezte, hogy már
elvégzett ilyen képzést, ami
dicséretes. Ezzel a létszám
megállt, sőt ez a csapat is
csak két hónap alatt jött
össze. Persze néhányan va-
lóban lehettek, akik két hó-
nap alatt sem tudták volna
félretenni a tanfolyam díját,
de azt gondolom ez ele-

nyésző, ha csak arra gondo-
lok, még a nehéz körül-
mények között élő emberek
is megengedhetik maguk-
nak azt, hogy naponta egy,
vagy akár több doboz ciga-
rettát vegyenek. Itt aztán
lehetne elmélkedni, de in-
kább nem teszem.
Akik részt vettek a tanfo-
lyamon magukban biztosan
érzik, valóban nem fölösle-
gesen költöttek erre. Két -
szakmájukban nagyon ki-
váló ember - dr. Kékes-
Szabó Judit és Nyeste Zsolt
tanítottak minket. Számta-
lan praktikus tanácsot kap-
tunk, olyan veszélyhely-
zetekre hívták fel figyel-
münket, amikre talán nem
is gondolnánk. Élethű cse-
csemőn és kisgyermeken
megtanultuk, begyakorol-

tuk egy félrenyelt étel, vagy
tárgy eltávolítását és az
újraélesztés menetét. Kicsit
félve nyúltunk a babákhoz,
de belejöttünk. A tanfolyam
hangulata, anyaga, érthető-
sége megfelelt a maximá-
lisan elvárható szintnek.
A képzés után elgondolkod-
tam, vajon azok a szülők,
leendő szülők, akik nem
jöttek, valóban tudják mit
kell tenni, ha a kisgyermek
légútjába kerül egy kinder-
tojás figura, vagy hátára
zuhan magasból, belenyúl a
konnektorba, elharapja a
vezetéket és sorolhatnám?
Nem minden esetben a
mentőhívás az első lépés,
legalábbis, ha megadjuk
gyermekünknek az életben
maradás esélyét. A választ
sajnos tudom, az olvasó

pedig kitalálhatja.  
Most lehet, hogy Ön, ked-
ves olvasó úgy érzi, de fel
vagyok én íróként háborod-
va. Igen, kissé csalódott va-
gyok. Azt gondoltam talán
ha más nem is, ez majd
megmozgatja a szülőket. A
képzés még akár nagyma-
máknak is szólhatna, hiszen
itt faluszinten sok mama
vigyáz a kis unokára és a
baleset bizony nála is be-
következhet. 
A résztvevőknek mindene-
setre gratulálok a tanfolyam
elvégzéséhez, és kívánom,
bár tudásuk meg van, soha
ne kerüljenek olyan hely-
zetbe, hogy ezeket a fogá-
sokat alkalmazniuk kel-
lene!

Mezeiné Bérczy Sarolta
védőnő

I. FEHÉRTAVI DARVADOZÁS
Az európai daru-népesség egyik legjelentősebb vonulási
útvonala Magyarország keleti felén húzódik keresztül. A
százezres madártömeg őszi pihenőhelyéül néhány háborí-
tatlan, természetvédelmi oltalom alatt álló vizes élőhely
szolgál. Az októberben még nagyrészt a Hortobágyon erőt
gyűjtő darvak vonuló tömegei novemberre elérik a Kis-
kunsági Nemzeti Park Tisza-völgyi tájegységét. A térség
daruvonulásban betöltött szerepét jól jellemzi, hogy az ez-
redforduló utáni évektől már tízezres nagyságrendben i-
dőznek itt a darvak. A legutóbbi 6 év monitoring adatai
szerint az őszi vonulás során a Szegedi Fehértavon tar-
tózkodó darvak létszáma november közepén 20-30 000-es
létszámmal tetőzik.

E rendkívüli természeti látványosság minél szélesebb kö-
rű megismertetésére, a természet értékeinek, valamint a
természetvédelem fontosságának bemutatására tervezett,
fesztivál jellegű ökoturisztikai program az I. Fehértavi
Darvadozás.
A rendezvény szakmai színvonalát terepmadarász és ter-
mészetfotós versenyekkel, természetfotó és gyermekrajz-
pályázati anyagból összeállított kiállítással, természetvé-
delmi témájú, vetített képes előadásokkal, terepi túrákkal
szeretnénk biztosítani. Az egyes rész-események pontos
információi a KNPI honlapján megtalálhatók.
http://knp.nemzetipark.gov.hu/fehertavi-darvadozas
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

Áldást, békességet kívánok
az olvasónak!
„Ha ismernéd Isten aján-
dékát, …(János 4,10/a)”
Jézus Krisztus szavai ma is
sokunkra érvényesek. Ő
most is itt van velünk, köz-
tünk és oly sokszor nem lát-
juk, nem halljuk, nem ve-
szünk Róla tudomást, pedig
értünk van itt, nekünk kí-
nálja ajándékait, és nekünk
van szükségünk Őrá. 
2012. október. 7-én az új-
szegedi református temp-
lomban Sípos Ete Zoltán
lelkipásztor ezen igerész
(János 4, 3 -10) alapján tar-
tott istentiszteletet. Igehir-
detésének címe: Az imád-
ság, a keresztyén boldogsá-
gának erőforrása.
Egyrészt az ezen az isten-
tiszteleten elhangzottak
késztettek e sorok megírá-
sára. Másrészt Cseri Kál-
mán nyugalmazott lelki-

pásztor egyik írásában, az
alábbiakban fogalmazza
meg Istenhez, Jézus Krisz-
tussal való kapcsolatunkat:
„A szentírás azonban ennél
is többről szól. Azt hirdeti,
hogy a Krisztusban hívő,
újjászületett ember, nem Is-
ten vendége, hanem Isten
gyermeke és így örököse is
(Római 8, 17). S feladata és
nagy kiváltsága, hogy ezt a
gazdagságot megossza má-
sokkal, életével és szavai-
val hirdesse: „Isten Krisz-
tusban megbékítette a vilá-
got önmagával, úgy, hogy
nem tulajdonította neki vét-
keiket, és reánk bízta a bé-
kéltetés igéjét. Tehát Krisz-
tusért járva követségben,
mintha Isten kérne általunk:
Krisztusért kérünk, békül-
jetek meg az Istennel! Mert
Azt, aki nem ismer bűnt,
bűnné tette értünk, hogy mi
Isten igazsága legyünk ő-
benne! ”(II Korintus 5, 19-
21)”

Most a Bibliából, a Szent-
lélek segítsége által van le-
hetőségünk, hogy a Jézus
Krisztus által felkínált aján-
dékot, az igazi örömöt, bol-
dogságot, a békességet hit
által elvegyük, éljünk Vele
és Általa, már itt földi éle-
tünkben is és ezt követően
Vele a boldog örökkévaló-
ságban. 
Korábban éveken keresztül
vasárnap délutánonként re-
formátus istentiszteletet tar-
tott gyülekezetünk lelki-
pásztora Sípos Ete Zoltán
Szatymazon. Sajnos külön-
böző okok miatt ez egy ide-
je megszűnt. Néhány szaty-
mazi lakos azóta családjá-
val, gyermekeivel rendsze-
resen látogatja a közelmúlt-
ban felépült, új templo-
munkban, az Újszegeden
tartott istentiszteleteket.
Felmerült a gondolat, hogy
amennyiben igény van rá,
újra megszervezésre kerül-

ne, hogy itt helyben is ösz-
szejönnénk vasárnaponként
Isten dicsőítésére. Ezen
összejövetelekre mindenkit
szeretettel hívunk és vá-
runk, felekezeti vagy akár
világnézeti hovatartozásra
való tekintet nélkül! Ezzel
kapcsolatban készséggel
állok rendelkezésére a
0620/222-99-65-ös telefon-
számon vagy akár szemé-
lyesen is itt Szatymazon. 
A vasárnaponként elhang-
zott újszegedi igehirdetések
meghallgathatóak, és a
gyülekezetünkről tájékoz-
tatást nyújt a www.ujsze-
ged.ref.hu internetes oldal.

Isten gazdag áldását, a hit-
ben való gyarapodást, Is-
tennel, embertársainkkal
való békességet kívánok
búcsúzóul mindenkinek.
Szeretettel: Ács Sándor
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S  V  É  D  A  S  Z  T  A  L
IDÉZETEK,   GONDOLATOK,   KLASSZIKUSOKTÓL

NYUGDIJASOK KÖZLEMÉNYEI
Értesítem kedves tagtársaimat, hogy a rendszeres hóvégi összejövetelünket most október 31-én szerdán tartjuk a
Faluházban, ahová ötórai teázásra mindannyiótokat szeretettel várom.

Rácz István elnök. 

László Péter: Álomfogó
Madarason lakott Jóskabá’. A
szentségesen szép Csikmada-
rasi Hargita lábán éppen. Azt
ottan úgy nevezik hogy a szé-
kelyek Olymposza. Madaras
csúcsaira ez igaz is lehet, mert
ha lehavazik, s jól megsüti a
nap Somlyó felöl - mint kris-
tálykapun átszálló gyémánt-
madár tündökölni kezd… A-
zért is lett ez a neve.
Hargitai hó harmatától borzolt
fenyők és kristálytiszta pata-
kok ide…, lentebbi vidám ró-
kalesi völgyecskék és virá-
gocskás málok …oda…;
…szóval jó- óvatosan élt em-
berünk. Neve Jóska bá’. Mint
egy hímes tojás. Túlságosan is
óvatosan: ím’ ígyen  nevezhet-
nők  aggodalmaskodván…
Vannak olyan emberek ugyan
–erőst’ kik kifogást keresnek,
hogy általmenjenek egy erdőn.
Hát ilyen volt Jóska bácsi. Hú-
zódzkodott, hogy a fáradtsá-
gok, jelképek, dolgok, tán ma-
nók? de inkább, feladatok sűrű
erdején általmenjen. Így élt hát
Madarason, pontosan Csíkma-
darason. 
Vannak olyanok is, akik még
álmaik alól is kifogásba rejtez-
nek. Volt egy ember fent a pa-
takszegletin. Ő azt álmodta,
hogy másnap a réteken megta-
lálja a boldogság kövét!! Vá-
roson a bölcsek eleje és vége
egyhangúan bölcsek kövének
mondja el, s így nevezi meg,
de végre is valójában boldog-
ság köve volt. 
A bennünk bízó másik havasi
ember reményében - innen s
tova való elégördítés sirülése –
magunkból ki s előrelendített
bölcsesség ! ez a boldogság e-
gyik első kapuja. 
Annyira megrémült az embe-
rünk attól, amit a szomszéd el-
mesélt neki, hogy az másnap

beszerzett egy varázslatos lá-
dát, emez csillogó aranyfényes
fűzfafonatból volt frissen
készre csinálva. Mint egy ke-
lengyésláda. Mondják furcsa
néven azt - túl a messzi Regát-
ban - rongyásládának es.
- Asszony, asszony minek ne-
kem bölcsesség, ott a sok okos
ember városon, s mégis erre
jőnek adót húzni, sáptól nyo-
morogtatni, hát miféle bőcses-
ség ez neköm nem kell. Nó
nem és nem! Rettegett hát Á-
lommanótól hogy még netán
őhozzá is átjön.
Mert hogy útban volt – geren-
da hegyiből ütték le a köny-
vestékát, vasszegeket kihajít-
ván az egészet a hiúba tették, s
helyére behúzták a frissen
szerzett – fényes fűzecskéből
font – rongyásládát, s mindjárt
oda az ágy mellé. Az nem csak
lúdvércet fogott innentől kezd-
ve a küszöb táján, de álmokat
is. Sajnos nem csak a rosszat,
de bíz a jót is mindet ki- azaz
befogta. S magából ki nem e-
resztette többé. Egyszer mé-
ges’ csak  kívételt csinált…
Felcsíkról megindult egyszer
Jóska bá’ s elment - ezeccö’
Pünkösdkor - Zsögödre. A
nagy bújában, … szóval mert
közben azért lassan-lassan
csak ráeszmélt, hogy összeza-
varta az okosságot a bölcses-
séggel,  -s olykor elkellene a
bölcsesség is… lám most is el-
felejtett a vasútállomáson je-
gyet venni. Elaludt a döcögő
vonatban, jól s mélyen. For-
gott elméjében az álom Csík-
Madarastól fel egészen ehejt i-
dáig… Igen-ám de itten nem
volt Álomfogó…
Jött a kalauz felrázta. Nagy ba-
juszát megemelintve, homlo-
kára középen szemöldököt
rántva Így kezd rá a kalauz:
- „Hol a billet’ Jóskabá.’
- ’Mi-miféle?!?  billett!!!.. .
jajj ejsze’ elaludtam… Ela-
ludtam volt ezt a dolgot.’
-’Hát?’
- ’S én meg nem tudom, egy-
szer azt se’ hogy hol va-
gyunk…’
- ’Hát hogy lehet az!!!’-   rán-
colta a kalauz a feje búbjáig fl
a homlokát’ Madarastól jött
egész idáig s ne tudná?

- ’Milyen állomás jő?!?’ …
tördelte jól összezavarodva az
álomtól, a kalauztól és a sebe-
sen tovarobogó fenyvektől a
kezét Jóskabá’, mert attól ret-
tegett, hogy Zsögödöt már el-
hagyták, a bekötőútnál immár
messzi túlszaladt a vonat…
Úgy es’ volt.
- ’Verebes jön, Csíkverebes,
nem-é …. ott a táblája az Állo-
másnak -, de most megbün-
tetem…’
Kétségbeesve mondta a ka-
lauznak.
’- De kalauz uram, hisz minek
vennék jegyet- háthon’ nin-

csen miért: nem tudja? a Veréb
is Madár…’ 
Egy álommadár mégis csak
megszökött az Álomfogó ko-
sárból és emígy megmentette
Jóskabá’t a súlyos megszé-
gyenüléstől. Főleg amit az asz-
szony mért volna feje búbjára
szemrehányásival. Mert hon’
Alcsikból könnyen megy a hír
Felcsikba által, még Álomma-
darak nélkül es… Könynyen, s
könnyedébben, mint a fán gub-
basztó prikulics, vagy ügye-
sebben mint híd alatt gübülő
lúdvércz… ugrék. Ugrik? Ug-
rék de - nos eddig…

Mennyből az angyal – menj sietve
Az üszkös, fagyos Budapestre. 
Oda, ahol az orosz tankok 
Között hallgatnak a harangok. 
Ahol nem csillog a karácsony. 
Nincsen aranydió a fákon, 
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség. 
Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék. 
Szólj hangosan az éjszakából: 
Angyal, vigyél hírt a csodáról. 

Csattogtasd szaporán a szárnyad, 
Repülj, suhogj, mert nagyon várnak. 
Ne beszélj nekik a világról, 
Ahol most gyertyafény világol, 
Meleg házakban terül asztal, 
A pap ékes szóval vigasztal, 
Selyempapír zizeg, ajándék, 
Bölcs szó fontolgat, okos szándék. 
Csillagszóró villog a fákról: 
Angyal, te beszélj a csodáról. 

Mondd el, mert ez világ csodája: 
Egy szegény nép karácsonyfája 
A Csendes Éjben égni kezdett – 
És sokan vetnek most keresztet. 
Földrészek népe nézi, nézi, 
Egyik érti, másik nem érti. 
Fejük csóválják, sok ez, soknak. 
Imádkoznak vagy iszonyodnak, 
Mert más lóg a fán, nem cukorkák: 
Népek Krisztusa, Magyarország. 

És elmegy sok ember előtte: 
A Katona, ki szíven döfte, 
A Farizeus, ki eladta, 
Aki háromszor megtagadta. 
Vele mártott kezet a tálba, 
Harminc ezüstpénzért kínálta 
S amíg gyalázta, verte, szidta: 
Testét ette és vérét itta – 
Most áll és bámul a sok ember, 
De szólni Hozzá senki nem mer. 

Mert Ő sem szól már, nem is vádol, 
Néz, mint Krisztus a keresztfáról. 
Különös ez a karácsonyfa, 
Ördög hozta, vagy Angyal hozta – 
Kik köntösére kockát vetnek, 
Nem tudják, mit is cselekesznek, 
Csak orrontják, nyínak, gyanítják 
Ennek az éjszakának a titkát, 
Mert ez nagyon furcsa karácsony: 
A magyar nép lóg most a fákon. 

És a világ beszél csodáról, 
Papok papolnak bátorságról. 
Az államférfi parentálja, 
Megáldja a szentséges pápa. 
És minden rendű népek, rendek 
Kérdik, hogy ez mivégre kellett. 
Mért nem pusztult ki, ahogy kérték? 
Mért nem várta csendben a végét? 
Miért, hogy meghasadt az égbolt, 
Mert egy nép azt mondta: „Elég volt.” 

Nem érti ezt az a sok ember, 
Mi áradt itt meg, mint a tenger? 
Miért remegtek világrendek? 
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett. 
De most sokan kérdik: mi történt? 
Ki tett itt csontból, húsból törvényt? 
És kérdik, egyre többen kérdik, 
Hebegve, mert végképp nem értik – 
Ők, akik örökségbe kapták –: 
Ilyen nagy dolog a Szabadság? 

Angyal, vidd meg a hírt az égből, 
Mindig új élet lesz a vérből. 
Találkoztak ők már néhányszor 
– A költő, a szamár, s a pásztor – 
Az alomban, a jászol mellett, 
Ha az Élet elevent ellett, 
A Csodát most is ők vigyázzák, 
Leheletükkel állnak strázsát, 
Mert Csillag ég, hasad a hajnal, 
Mondd meg nekik, – 
mennyből az angyal 

New York, 1956.

Márai Sándor:  Mennyből az angyal 
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S P O R T

Szeptember 29.-én Pakson
került megrendezésre az A-
tom Kupa nemzetközi után-
pótlás verseny keretein be-
lül a cselgáncsozók diák C
korcsoportos Magyar Köz-
társaság Kupája, ahol nagy-
szerű szatymazi sikerek
születtek. Micziz Nóra és
Lénárt Benedek egyaránt
megnyerte súlycsoportja
küzdelmeit és ezzel Köz-

társaság Kupa győztes lett!
A többi korcsoportban sem
maradtunk sikerek nélkül,
hiszen a diák A korosztály-
ban Kopasz Fanni szintén
első, míg az ifiknél Nyima
Tibor második, a serdülők-

nél pedig Balogh Sára és
Kónya Nikolett az ötödik,
Guba Levente pedig a hete-
dik helyen végzett.
Augusztus és szeptember
hónapban itthon és külföl-
dön egyaránt megmérettet-
ték magukat judosaink és
remek eredményeket értek
el. Paks mellett Szegeden,
Siklóson és a szerbiai Sza-
badkán is nagyszerűen

helyt állt a csapat, Gábor Á-
dám pedig a magyar ifjúsá-
gi válogatott tagjaként
Bécsben szerepelt egy nem-
zetközi csapatversenyen, a-
hol a válogatottal az első
helyen végzett. 

Eredmények: 
08.25-26.Tenkes Kupa”,
U11-, U13-, U15, U17, fel-
nőtt verseny, Siklós
U11
36 kg.: 3.Micziz Nóra
U13
38 kg.: 2.Kovács Balázs
U13
35 kg.: 1.Kopasz Fanni
U15
52 kg.: 3.Balogh Sára
55 kg.: 5.Micziz Zoltán
U17
60 kg.: 3.Kovács Ákos

5.Gábor Ádám
66 kg.: 5.Kopasz Bence
+90 kg.: 2.Nyima Tibor
Felnőtt 100 kg.:

2.Miklós Balogh Ádám
73 kg.: 7.Kiss Marco
09.08.Damit Kupa”, diák
A-B-C, serdülő verseny,
Szeged
diák C
33 kg.: 1. Micziz Nóra
+55kg.: 3.LénártBenedek

diák B
41 kg.: 1.Kovács Balázs
diák A
35 kg.: 1.Kopasz Fanni
serdülő
36 kg.: 1.Kopasz Fanni
4 4 kg.: 1.Kónya Nikolett
52 kg.: 1.Balogh Sára
50 kg.: 3.Guba Levente 
55 kg.: 2.Micziz Zoltán
09.15. Szabadka Napja
nemzetközi utánpótlás
verseny, Szabadka /SRB/
U11
33 kg.: 1.Micziz Nóra
U13
38 kg.: 1.Kopasz Fanni
U15
50 kg.: 5.Guba Levente
55 kg.: 2.Micziz Zoltán
09.23. Duna Kupa ifjúsági
válogatott csapatverseny,
Bécs /AUT/
60 kg.: 1.Gábor Ádám

Edző: Kovács Szabolcs

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KUPA GYŐZTES JUDOSOK!

Micziz Nóra /jobbról/ 

Lénárt Benedek

Kopasz Fanni

Októbertől melegebb ruhákat,
lábbeliket, kabátot vár rászoru-
lók részére a Centerke ruhaosztó
központ. Aki behoz egy adag ru-
hát, az legalább ugyanannyi cse-
re árút válogathat ingyenesen.
Azon rászorulók, akik ruha nél-
kül térnek be a Mátrix Közhasz-
nú Alapítvány adományosztó
központjába, ők fejenként egy
ruhaadományt választhatnak
maguknak ingyen. Az adomá-
nyokért naponta 30-50 rászoruló
egyén és család keresi fel az a-
dományosztó helyet.
Aki úgy érzi, hogy nem telik ru-

hára, keresse a MÁTRIX Köz-
hasznú Alapítvány által működ-
tetett Centerke adományosztó
helyet. A segíteni szándékozó
embertársakat is sok szeretettel
várja a Centerke adományozói
központ. A Mátrix Közhasznú
Alapítvány által működtetett
Centerkéről bővebben szem-
élyesen tudakozódhatnak vagy a
www.centerke.hu internet olda-
lon szerezhetnek információkat.
A Szeged belvárosában működő
Centerke a MÁTRIX Közhasz-
nú Alapítvány olyan helyisége,
ahol a betérők anyagi helyzettől

függetlenül ingyenesen választ-
hatnak maguknak a használt ru-
hákból – cipőkből, könyvekből
egyet. Aki kinőtt vagy már feles-
legessé vált (de tiszta, jó állapo-
tú) dolgait leadja az alapítvány-
nál, az gyarapítja a Centerke ki-
osztható árukészletét. Az ado-
mányt leadók cserebere alapon
válogathatnak az üzlet kínálatá-
ból. Pénzforgalom a működési
elvből adódóan nincsen. A Mát-
rix kilencedik éve segíti kisebb
– nagyobb támogatói progra-
mokkal a rászoruló lakosságot.
Az elszegényedő családoknak

olykor aranyat ér egy pár cipő,
nadrág vagy gyerekruha, hiszen
támogatás nélkül a rezsi, az éle-
lem, a ruha finanszírozása kö-
zött kellene választaniuk.
A Centerke alapítványi adomá-
nyozó központ Szegeden, a Ro-
osevelt tér 5. alatt (a Móra Fe-
renc Múzeummal srégen, az E-
per Házban) található. Keddtől
péntekig 10-17 óra között ke-
reshetik fel a rászorulók, az ado-
mányozók, illetve az önkéntes
segítők a térítésmentes ado-
mányosztó helyet.

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

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

Csecsemõ- és gyermek
tanácsadás:
Szerdánként: 1200-1400.
Terhes tanácsadás:
Csütörtökönként: 1200-1400.
Mezeiné Bérczy Sarolta:
Várandóstanácsadás
hétfő 1200-1400-ig
Csecsemőtanácsadás
Hétfő 1400- 1600-ig.

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

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

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

Állatorvosi rendelés:
Dr. Martinek Vilmos 
(tel.: 06-30-9451-386)
Szatymaz, Rákóczi u. 50. 
Hétköznap: 800- 900, 
Állatorvosi ügyelet:
Október
06.-07. Dr. Sipos Attila
06/30-390-4624
13.-14. Dr. Martinek Vilmos
06/30-9451-386
20.-23. Dr. Huszár Péter
06/30-487-4030
27.-28. Dr. Szigeti Gábor
06/30-2974-435
November
03.-04. Dr. Kunstár Pál
06/30-488-0267
10.-11. Dr. Sikter András
06/20-936-4208

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

Rendõrség:
Andódi Tamás: 

06-20/209-5307
Csóti József:

06-20-209-5302
Polgárõrség:
Telefonszáma: 

06-30-6234-262

Kábel-TV hibabejelentés:
Szélmalom Kábeltévé Rt.
Tel.: 463-444/101
Falugazdász fogadóideje:
Halászné Ács Éva 
tel.: 06/30-338-0162 
mûvelõdési ház, Dózsa u. 42.
Szerda: 730-1600, 
péntek: 730-1200

Sertésfelvásárlás
fogadóideje:
Kiss István (tel.: 583-520)
mûvelõdési ház, Dózsa u. 42.
Csütörtökönként: 1330-tól.
Mozgáskorlátozottak
Egyesülete.
Elnök:  Szilasi Tiborné,
Tel.: 06/30/433-61-19
Tanya gondnokok:
Rózsa Zoltán 

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

tel.: 06-30-5000-532
Csányi András:

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

tel.: 06-30/229-7123
Csányi Imre 

tel.: 06-20-404-2024
Bérczi Tamás 

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

Kedd: 1300-1600

Szerda: 1300-1600

Csütörtök: 900-1300

Péntek: szünnap
Ügyeleti idõ  kedd: 1600-1800

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

Kedd: 900-1300

Szerda: 900-1300

Csütörtök: 1200-1600

Péntek: szünnap
Vízmû hibabejelentés
Csúri István: 
Tel.: 06-70-270-0552
Temetéssel kapcsolatos 
teljes körû ügyintézés:
Patak János
Tel.: 06-30-278-0017
Teleház
Nyitva tartás
Hétfõtõl péntekig  900-1900

Szombat 1000-1530

Vasárnap zárva
Tel.: 283-115
Démász hiba bejelentés a:
06-40/822-000
ugyfelszogalat@edf.hu
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SÜRGÕSSÉGI ORVOSI ÜGYELET
FELNÕTT:

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

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

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

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

Közérdekû információk

Búcsúzunk tõlük

Szanka Józsefné, 
Rózsa u. 18.

Jéga-Szabó Mihály, 
II. körzet 218.

Dohány Kálmánné,
IV.körzet 13.
Gál István, 

IV. körzet 57.
Báló István Bertalan, 

IV. körzet 36.

Hulladékudvar 
nyitva tartása:

Hétfő, péntek, szombat:

08.00 – 16.00 –ig.

Kedd, csütörtök: 

10.00 – 18.00. –ig.

Szerda, vasárnap: 

szünnap.



a Mi Lapunk12 2012/10.

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

Kedves szülõk!
Amennyiben szeretnék, hogy

újszülöttjük fotója megjelenjen a
"Mi Lapunkban", kérjük, az ada-

tokat küldjék el e-mailben a 
milapunk@szatymaz.hu címre,

vagy jelezzék 
Mezeiné Bérczy Saroltának a

20/242-2823 mobilszámon, vagy
személyesen hozzák el a

szerkesztõségbe.

Kívánunk az újonnan érkezett, cseppnyi szatymazi polgárainknak hosszú, boldog életet!!!
Gólyahírek

Makai Anna Zsófia.
Makai-Szüts Gabriella Anna, Makai Zsolt

Sztojcsovics Hanna és Alexa 
Frank Julianna Sztojcsovics Sándor

Juhász János köszöntése Somodi Szilveszterné köszöntése

Életmentő gyakorlat Vidám szórakozás a játékkuckóban


