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Áldott békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk minden olvasónknak!

Megújult a központi ABC előtti tér

“Tiffany üveg” 
mézesdíszek

...szóval akkor van két lehetőséged.
Vagy elmész vagyonokért Tiffany üveg
készítő tanfolyamra, megtanulod a
technikát és soha többé nem alkal-
mazod, vagy kiéled magad az itt
olvasható módszerrel.

Folytatás a 9. oldalon
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HELYTÖRTÉNET
Mesélő képek

Féltve őrzött régi albumból
kerültek elő az itt bemuta-

tott, és bizony állíthatjuk,
hogy szatymaziakról ké-
szült fényképek. Nem is
gondolnánk, amit itt látunk,
hogy jó nyolcvan évvel ez-
előtt, elváltoztatott külső-
vel, úgynevezett maskará-
ban is tartottak időnként
összejöveteleket.
A csoportképeket kézben
tartva jut eszünkbe az a
mende-monda, hogy talán
Zsótér Dezsőné időnként
olyan társalgást is rendezett
a tanyáján, ahol kötelező
volt mindenkinek "maska-
rába" felöltözve megjelen-
ni. De eszünkbe juttatják a
képek azt az eseményt is,
hogy egy ízben, a minden-
ből viccet fabrikáló Fráter
Zoltán "meghívta" maguk-
hoz látogatóba /Dózsa
György u. 6.szám alá/ a
pesti Ranolder leányintézet
egyik osztályát és annak
vezetőjét, mivel azt hí-
resztelte, hogy számos jó
ismerőse van ott az isko-
lában. No azt nem kell
ecsetelni, hogy ez a beje-
lentés feleségére /Vastag
Ilonára/ milyen hatással
volt. Egyébként Fráter Zol-
tán még a háború előtt, mint
a szatymazi iskolák iskola-
székének vezetője, minden
évbe összehívatta a tanyai
iskolák tanulóit a háza előtt
lévő rétre, ahol a sok játék

mellett  frissen sült sóskiflit
is kaptak a gyerekek, ami-

re sokáig emlékeztek.

A pesti Ranolder intézet
leánynövendékei, "beöl-
tözött" szatymaziak képé-
ben, időben megjelentek,
előtte a "növendékek" két
héten át minden kinőtt,
fölöslegessé vált, kölcsön-
kért kék rakottszoknyát,
fehér bluzt és hatalmas kék
gallért "igazítottak" a jeles
alkalomhoz. Nagy volt az
öröm és a megkönnyeb-
bülés, amikor a felsorako-
zottak között Fráter Zol-
tánné a szatymaziakra ráis-
mert.
Az itt látható fényképeket
még Bérczy doktor úr ké-
szítette. A három kép közül

csak a középsőnek a hátul-
só oldalán található, nagy
szerencsénkre, egy soha
nem pótolható, ceruzával
írt  rövid följegyzés.:
"1934. jan.27. Farsang
Simsayéknál "
A maskarába öltözöttek fel-
ismerése még az idősebb
korosztály számára sem
könnyű feladat. Általában a
női ruhában megjelentek
férfiak, a férfinak kinézők
pedig nők voltak. A szűk
nyolcvan évvel ezelőtt
készült képeken jól látható,
hogy a legfontosabb abban
az időben az volt, hogy a
vendéget ne lehessen felis-
merni. Csak azt látjuk biz-
tosan, hogy a Simsayéknál

készült középső képen elöl
a kis Erzsike, /Fodor

Józsefné/ ül.    
Azért az is igazi megle-
petést és riadalmat okozha-
tott, amikor ezek a masz-
kokba öltözöttek megjelen-
tek egy-egy háznál. Olyan-
kor vittek azért magukkal
egy kis frissen készült
süteményt, pogácsát, szá-
mítva a váratlan megjelenés
okozta zürzavarra.. Bort
nem, az akkoriban minden
szatymazi háznál volt.
Arról is tudunk, hogy
szegedi ismerősöket is
meglátogattak, ott készülve
fel előtte a belépéshez a
lépcsőházban. Legtöbbször
a találkozás azzal kezdő-
dött, hogy a háziak félel-
mükben, vagy meglepeté-
sükben. a társaságot fel
nem ismerve, nagy hangon,
rendőrségre is hívatkozva,
el akarták őket zavarni.
Annál nagyobb volt az ö-
röm, amikor a váratlanul
megjelent riadalmat okozó
kedves ismerősök. lelep-
leződtek.
Nézzük most azokat a haj-
dan készült képeket, amiket
Nikolényi Györgyné fede-
zett fel az arhivumban.
Szerencsénkre Ő még
csaknem kivétel nélkül
felismeri a képeken látható
személyeket. 

Pálmai József
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K A L E N D Á R I U M
A latin őskalendáriumban a
10. hónap volt, a neve is azt
jelenti: decem=„tíz”. 
Más néven télelőnek, álom-
havának, szentkarácsony
havának is hívják. 
Talán ez az összes hónap
közül a legeseménytelje-
sebb, rengeteg ünnepet,
népszokást tartogat szá-
munkra ez a hónap. 
Jeles napok:
Advent: Az egyházi év
kezdete, a karácsonyi elő-
készület 4 hetes időszaka.
Szent András napját követő
vasárnappal kezdődik. Ere-
dete az V.-VI. századra
nyúlik vissza.
Régen éjféli harangzúgók
jelezték kezdetét, egyben
az egyházi év megnyitása
is. Egykoron a vallásos em-
berek szigorú böjtöt tartot-
tak, hajnali misékre jártak.
Adventi hiedelmek, babonák:
- az eladósorban lévő lány a
hajnali misére való első ha-
rangozáskor a harang köte-
léből 3 darabot tépett, amit
aztán a hajfonó pántlikában
hordott, hogy a farsangkor
sok kísérője legyen,
- az Alföldön a hajnali mi-
sére való harangozáskor a
lányok mézet vagy cukrot
ettek, hogy ettől édes le-
gyen a nyelvük, s mielőbb
férjet „édesgessenek” ma-
guknak,
- Erdélyben a hajnali mise
alatt az ajtókat, ablakokat
zárva kellett tartani, mert a
boszorkányok ilyenkor ál-
lati alakot öltenek, s min-
denhova megpróbálnak be-
jutni és rontást okozni.
December 4. - Borbála napja:
Kis-Ázsiában élt, ke-
resztény hitéért mártírhalált
(lefejezték) halt. A bányá-
szok, tüzérek, várak védő-
szentje. Régen a hajadonok
is pártfogójuknak tekintet-
ték, mert ha az e napon víz-
be tett cseresznyeág kará-
csonyra kivirágzott, az há-
zasságot jelentett.
Tiltott dolog volt e napon a
fonás, a varrás, a söprés. A
női vendég nem hozott sze-
rencsét a házra. A boszor-
kányok a hagyomány sze-
rint ezen a napon szerezték
meg a rontáshoz szükséges
ruhadarabokat, így tilos
volt a ruhát kint hagyni. A-
jándékozni és bármit köl-
csönadni is tiltott volt, mert

az elvinné a szerencsét a
háztól.
December 6. - Szent Mik-
lós napja:Szent Miklós
püs-pök emléknapja, aki a
IV. században élt a kisázsiai
Myra városában. A pékek,
gabonakereskedők, diákok,
eladólányok, révészek, ví-
zimolnárok, polgárvárosok
pártfogója. Segítette a nincs-
teleneket, a szegényeket,
egy legenda szerint a nyi-
tott ablakon át aranyakat
dobott be három hajadon-
nak, akik ennek köszön-
hetően tisztességesen férj-
hez mentek. 
Innen ered a mai napig a
szokás, hogy a gyerekek ki-
teszik a megtisztított cipő-
jüket az ablakba, s várják a
Mikulás bácsit (a Mikulás
szó a Miklós név szlovák
megfelelője, amely a XIX.
században került át a köz-
nyelvbe), aki piros ruhába
öltözve, fején süveggel, há-
tán puttonnyal járja az or-
szágot-világot és megaján-
dékozza a „jó gyerekeket”.
Az időjárással kapcsolatos
hiedelmek szerint ilyenkor
már havazik, mire azt
mondják: Miklós megrázta
a szakállát, melyből a kará-
csonyi időjárásra következ-
tettek.
December 13. - Luca napja:
Szent Luca mártírhalált halt
a hitéért. A néphit szerint a
szembetegségben szenve-
dők, a varrónők és a bűn-
bánó utcanők védőszentje. 
Az év legrövidebb napja:
„Szent Lucának híres napja
a napot rövidre szabja.”
Egyben a téli napforduló
kezdőnapja.
Ehhez a naphoz kapcsolódó
hiedelmek: például a férj-
és házasságjóslás, halál- és
beteg-jóslás, termésjóslás,
időjárásjóslás.
E napon kezdték el faragni
a Luca székét 9 féle fából:
kökény, boróka, jávor, kör-
te, akác, jegenyefenyő, ró-
zsa, som, cser, amelyet ka-
rácsonyig be kellett fejezni,
úgy, hogy minden nap csu-
pán 1-1 műveletet lehetett
rajta elvégezni. Karácsony
este elvitték az éjféli mi-
sére, készítője ráállva meg-
láthatta, kik a falu bo-
szorkányai. 
Sok helyütt sütöttek e na-
pon (sokfelé még ma is) lu-
capogácsát, amibe tollat,

pénzt rejtettek el.
A hajadonok gombócokat
főztek, minden gombócba
beletettek egy férfinevet, s
amelyik elsőnek jött a víz
tetejére, az lett az illető fér-
jének neve.
A gazdasszonyok egy ma-
rék búzát kis tányérokra tet-
tek, locsolták, és a búza ka-
rácsonyesti állapotából kö-
vetkeztettek a jövő évi ter-
mésre.
December 21. - Tamás napja:
Hitetlen Tamás néven em-
legetett apostol napja.
Ő volt az a tanítvány, aki az
evangélium szerint kételke-
dett Jézus feltámadásában,
ezért hitetlen Tamásként
vonult be a vallásos törté-
nelembe, viselkedése pedig
„tamáskodásként” a köz-
nyelvbe.
Tamás napjához rengeteg
hiedelem fűződik, főleg
disznóvágással kapcsola-
tosak.
- A Tamás napon vágott ser-
tés háj, a "Tamásháj" nem
avasodik meg, gyógyításra
alkalmas. Főleg kelések,
nehezen gyógyuló sebek,
kisgyermekek kiütéseinek a
kezelésére használták. 
- Egyes vidékeken ezt a há-
jat egy illatos kerti növény
összetört leveleivel kever-
ték össze, mivel ennek a
növénynek rontáselhárító
erőt tulajdonítottak. Máshol
tömjénnel, szentelt vízzel,
vagy hagymával vegyítve
használták.
Időjárásjósló nap is ez:
- Ha 21-e reggelére frissen
esett hó borította a tájat, a
hiedelem szerint békés, bol-
dog karácsony ígérkezett.
- Ha az e napon megölt disz-
nók mája nagy lett, akkor a
régi öregek azt mondták, hogy
csikorgós lesz a karácsony.
December 24. - Karácsony
vigíliája, Ádám és Éva
napja:
Böjtnap, az adventi időszak
utolsó napja, de egyben a
karácsony kezdete. Dolog
tiltónapnak tartották, csu-
pán a takarítás és a sütés-
főzés volt engedélyezett. A
férfiak ellátták az állatokat,
a ház körül rendet raktak, a
nők a konyhában tevékeny-
kedtek. A karácsonyi asztalt
ünnepélyesen megterítet-
ték, az abroszt csak ezen a
napon használták, ennek

mágikus erőt tulajdonítot-
tak, ezt használták a követ-
kező évben a gabona veté-
sénél, valamint ezzel takar-
ták le a beteget.
Az ünnepi vacsorának szi-
gorú rendje volt, első fo-
gásként általában fokhagy-
mát ettek, melynek egész-
ségmegóvó hatást tulajdo-
nítottak, mindenki kapott
egy gerezdet, s miközben
elfogyasztották, egymásra
gondoltak, ezáltal az elkö-
vetkezendő évben sem fe-
lejtkeznek el egymásról.
Népszerű volt még a bab-
ból, lencséből, mákból ké-
szült étel, amelyet a gaz-
dagságot voltak hivatottak
jelképezni. Az ünnepi va-
csorához tartozott még az
alma is, amelyet annyi ge-
rezdre vágtak ahányan ül-
tek az asztalnál. A vacsora
közben keletkezett morzsát
megőrizték, amit rontás el-
len, orvosságként használ-
tak. 
Szentestén szokás volt még
a kántálás, amikor is a gye-
rekek csapatostul járták a
falut, köszöntőket mond-
tak, énekeltek, amiért al-
mát, diót, esetleg pénzt
kaptak. A pásztorok vesz-
szőkkel jártak köszönteni, s
az elmondott jókívánságok
után a gazdasszony kihú-
zott egy vesszőt a csomóból
s azzal megvesszőzte a
pásztorokat s ajándékot a-
dott nekik. 
Ez a szokás a termékeny-
ségvarázslás része volt. Ez-
után az est további részét
kártyázással töltötték, míg
nem mentek el az éjféli mi-
sére, ahova magukkal vit-
ték a Luca székét, hogy arra
állva meglássák, kik a bo-
szorkányok.
Ezen a napon állítjuk fel a
karácsonyfát is, és ezen az
estén ajándékozzák meg
egymást a családtagok.
December 25. - Karácsony
napja:
E nap a téli napforduló i-
deje. Dologtiltó nap volt.
Időjósló hagyomány is fű-
ződik ehhez a naphoz.
Pl. Bácskában, Bánátban
úgy tartották, ha ez a nap:
- ha hétfőre esik, akkor kö-
dös tél, szeles tavasz, jeges,
viharos nyár várható, va-
lamint dögvész, és állat-
pusztulás 
- ha keddre esik, akkor
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nagyon hosszú lesz a tél,
nedves a tavasz, sok gyü-
mölcs és szőlő várható
- ha szerdára, akkor ke-
mény zúzmarás tél, kemény
tavasz, nedves nyár, kelle-
mes ősz, és sok gabona lesz 
- ha csütörtökre vagy pén-
tekre, akkor kellemetlen tél
és forró nyár lesz, de hul-
lani fognak az állatok 
- ha szombatra, akkor jó tél,
szeles tavasz és nagy drá-
gaság lesz
- ha vasárnapra esik, akkor
jó tél, szeles nyár, se meleg,
se hideg tavasz, de bő ter-
més és nagy állatszaporulat
várható
December 26. - Karácsony
másodnapja, István napja:
Általában karácsony más-
napján, 26-án kerül rá sor,
és újévig járnak a regösök.
Ilyenkor a legények vagy a
felnőtt férfiak házról házra
járva bőséget, boldogságot
kívánnak a következő évre.
A betlehemezés a magyar
paraszti hagyomány egyik
legismertebb többszereplős
pásztorjátéka. Betlehemez-
ni általában karácsony dél-
utánján indulnak a fiatalok,
s késő estig sorba járják a
falut. Azt a történetet mesé-
li el, melyben Jézus szüle-
tésekor a pásztorok vagy a
"három királyok" (a napke-
leti bölcsek) meglátogatják
a jászolban, barmok közt
fekvő kisdedet és Máriát. A
dramatikus játék részei a
bekéredzkedés, a háziak
köszöntése, a születéstör-
ténet felolvasása vagy elő-
adása, adománygyűjtés. 
Manapság kétféle betlehe-
mező szokás ismeretes: az

egyik, az élő szereplőkkel,
a másik bábfigurákkal ját-
szott változat. Mindkettőt
azonos szereplőkkel (pász-
torok, angyalok, Mária, Jó-
zsef) és kellékekkel (egy
fából, papírból készült já-
szol, egy kis templom, a 3
királyokat vezető csillag.)
játsszák.
December 27. - János napja:
Szent János evangélista ün-
nepnapja. E napot a harma-
dik karácsonyi napnak, va-
lamint patkányűző, óvó, vé-
dő napnak is tekintették. De
ezen a napon bort is szen-
teltek, minden család bort
vitt a templomba, amelyet a
pap megáldott, majd ebből
a szentelt borból minden
hordóba tettek, hogy a hor-
dók tartalma meg ne ro-
moljon.
December 28. - Aprószen-
tek napja:
Aprószentek napján a bibli-
ai időkben Heródes által
Krisztusért mártírhalált halt
betlehemi fiú gyermekekre
emlékeznek. Ezért ez a nap
a gyermekek megörvendez-
tetésének napja is volt. A
kisgyerekek bábukat kap-
tak. E napon tartották az ap-
rószentek-napi vesszőzést,
Magyarországon ma már
csak a Kisalföldön tartják
meg.
December 31. - Szilveszter:
Szent Szilveszter pápa
(314-335) ünnepe. Az év
búcsúztatásának vidám éj-
szakája. Számos praktiká-
val igyekeztek jövőt jósol-
ni. Sokan készítettek sze-
rencse pogácsát, melybe
egy érmét vagy egy tollat
sütöttek. Aki megtalálja az
érmét, annak nagy szeren-

cséje lesz. Akinek a tolla
megégett, az már nem érte
meg a következő tollaspo-
gácsa-sütést. 
A bukovinai székelyek szil-
veszterkor hagymából jó-
soltak a következő évi idő-
járásra. A gazda félbevágott
egy fej vöröshagymát, 12
réteget lehántott róla, ezek
jelképezték egyenként a hó-
napokat. Mindegyikbe egy
pici sót szórt, amelyikben
elolvadt a só reggelre, az a
hónap csapadékosnak szá-
mított, ha viszont megma-
radt a hagymalevélben a só,
akkor az száraz hónapnak
ígérkezett.
Az év utolsó napján fontos
szerepet kapnak az ételek.
Leggyakrabban malacsült
került az asztalra, tilos volt
azonban a csirke, a pulyka
fogyasztása, hiszen ezek az
állatok elkaparják a sze-
rencsét. Helyette inkább
lencsét ettek, hogy sok pén-
zük legyen az új évben.
A hallal is jobb óvatosnak
lenni, mivel folyó menti vi-
dékeken – ezek szerint Bu-
dapesten is – szerencsét hoz
(ahány pikkely, annyi
pénz), máshol viszont bal-
jós állat, hiszen vele elúszik
a háziak szerencséje.
Az adventi naptár:
Az adventi naptár hagyo-
mánya a XIX. századig
nyúlik vissza, előde a pro-
testánsok között terjedt el.
A legelső kézzel készült ad-
venti naptár 1851-ben ké-
szült, de még közelről sem
hasonlított a mai naptá-
rakhoz. A vallásos csalá-
dokban naponta kis bibliai
képeket akasztottak a falra,
vagy meggyújtottak egy

gyertyát, esetleg krétával
húztak egy vonalat a pad-
lóra, december elsejétől ka-
rácsony napjáig.
Az első nyomtatott adventi
naptárat Gerhard Lang ké-
szítette 1908-ban, bár ezen
még nem voltak kisabla-
kok, csak színes kis képeket
lehetett feltűzni naponta
egy kartonra. Később azon-
ban a nyithatós változatot is
ő kezdte nyomni, az abla-
kok mögött vallásos kis ké-
pekkel.
Állítólag azért volt ennyire
elkötelezett híve az adventi
naptáraknak, mert kiskorá-
ban annyira türelmetlenül
várta a karácsonyt, hogy az
édesanyja készített neki pa-
pírból gyertyákat, amiket
feltűzhetett mindennap egy
kartonra, hogy gyorsabban
teljen az idő.
A 20. század elején csatla-
kozott Langhez a Sankt Jo-
hannis Printing Company,
ahol olyan adventi naptárak
készültek, amikben a kis
ablakok mögött bibliai idé-
zetek rejtőztek. Az adventi
naptár diadalmenetre indult
Európában, de Langnak a
'30-as években be kellett
zárnia a nyomdáját, ám ad-
dig 30 különböző designnal
tervezett adventi naptára-
kat.
A második világháború mi-
att megtorpant az adventi
naptár terjedése, mivel a
kartonpapír hiánycikk lett,
így egészen 1946-ig kellett
várni, hogy Richard Sell-
mer kezei közül kikerüljön
az első, háború utáni kalen-
dárium. Ebből a változatból
alakult ki aztán 1958-ban a
ma is mindenfelé kapható,
csokit rejtő adventi naptár.

Megvan a szennyvíz-pro-
jekt kivitelezője
A Sándorfalva–Szatymaz
Szennyvíz-, Csatorna Beru-
házó Társulás a Sándor-fal-
va–Szatymaz települési
agglomeráció szennyvíz-
tisztító telepének tervezésé-
re és kivitelezésére, vala-
mint csatornahálózatának
kivitelezésére 2012. máju-
sában indította meg a köz-
beszerzési eljárást. Az aján-
lattételi határidőt követően
szeptemberben bontották
fel a beérkezett ajánlatokat.
Novemberben a Bíráló Bi-
zottság értékelte az ajánla-

tokat, az ő döntési javasla-
tukat a Nemzeti Fejleszti
Ügynökség Közbeszerzés
Felügyeleti Főosztálya is
jóváhagyta, így a Társulási
Tanács kiválasztotta a nyer-
tes ajánlattevőt. A szerző-
dés megkötésére még 2012.
decemberében, karácsony
előtt sor fog kerülni.
„Hat év munkájának ered-

ményét láthatjuk ebben az
örömteli eseményben, me-
lyet nem is annyira jelképes
karácsonyi ajándékként ad-
hatunk át Sándorfalva és
Szatymaz lakóinak. Mind-
annyiunk számára meg-
nyugtató érzés, hogy végre
lezárult a kivitelezői közbe-
szerzési pályázat, s így kéz-
zelfogható közelségbe ke-

rült a munkálatok elindulá-
sa mindkét településen. Kö-
zös sikerünk ez, melynek
valamennyi lakosunk belát-
ható időn belül érezheti e-
redményét” – értékelte a
döntést Kakas Béla, a Tár-
sulás elnöke.
Mivel ezen információk
lapzártánkkor érkeztek, a
szerződéskötés részleteiről
és a kivitelezés további lé-
péseiről januári számunk-
ban adunk bővebb tájékoz-
tatást.

„Hat év munkájának eredménye és közös sikerünk”
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November végén az utolsó
részletek is a helyükre ke-
rültek a központi ABC előt-
ti közterület felújítása kap-
csán, a Dózsa György utca
parkoló és a mellette lévő
burkolt árok közötti  vasko-
rlát beszerelésével. A beru-
házás története alig egy év-
re nyúlik vissza, mikor a
bolt tulajdonosa, a Szaty-
maz-Hús Kft. megkereste
az önkormányzatot, azzal
az ötlettel, hogy közös erő-

vel újítsuk fel a bolt előtti
közterületet. A község ve-
zetése mindig is nyitott volt
az olyan közös, kis léptékű
beruházások megvalósítása
iránt, ahol az érintettek is
kiveszik a részüket a mun-
kából és részt vállalnak a
költségekből. Ezen túl a fa-
lu központjának elmaradt
fejlesztéseit egyébként is
kiemelt feladatunknak te-
kintjük. A tárgyalások ép-
pen ezért gyors ütemben

haladtak előre és tavasszal
megegyezés született a
költségek megosztásáról.
A tervezéssel, engedélye-
zéssel és az építési kiadá-
sokkal mintegy 3 millió fo-
rintos bekerülési költségű
önerős beruházás több mint
felét az önkormányzat, a
maradék részt a vállalkozás
állta. A munkálatok június-
ban kezdődtek el és nagy-
részt egy hónapon belül el
is készültek.A közelmúlt-

ban történt tulajdonosváltás
a korábbi megállapodásun-
kat már nem érintette. Tu-
domásunk szerint hamaro-
san új cégtábla kerül ki az
épületre, így a hosszú év-
tizedes ÁFÉSZ, majd ezt
követő 15 éves CBA-s múlt
után új szakasz kezdődik a
falu központi szolgáltató
épületének életében.

képviselő-testület

Megújult  a CBA előtti tér

A Közigazgatási és Igaz-
ságügyi Minisztérium Jó
Állam – 2013’ Járások és
kormányablakok címmel
rendezett sajtókonferen-
ciát 2012. november 20-án
a megyei és helyi sajtó
meghívott képviselői szá-
mára, melynek célja az
volt, hogy a területi köz-
igazgatás reformjával
összefüggő, 2013. január
1-jével életbe lépő jelentős
változásokról mind a fő-
városban, mind a vidéken
élő emberekhez hiteles
információkat juttassa-
nak el. 
A rendezvény a területi
közigazgatás reformjával
összefüggő, 2013. január 1-
től hatályba lépő lényeges
változások megvitatására
teremtett lehetőséget. O-
lyan részletkérdéseket érin-
tettek az előadók és a kér-
dezők, mint a 30 év után új-
ra megalakuló, a megyei,
fővárosi kormányhivatalok
szervezetén belül  felálló
175 járási hivatal megala-
kulása vidéken és a 23 ke-
rületi hivatal létrejötte a fő-
városban.
Az eseményen köszöntőt
mondott Navracsics Tibor
miniszterelnök-helyettes,
közigazgatási és igazságü-
gyi miniszter, előadást tar-
tott Szabó Erika területi
közigazgatásért felelős ál-
lamtitkár és Tarnai Richárd
kormánymegbízott, továb-
bá jelen volt Biró Marcell
közigazgatási államtitkár,
Rétvári Bence parlamenti
államtitkár, valamint a kor-
mánymegbízottak.
Navracsics Tibor minisz-
ter a szemléletváltást és a
valóban az emberek érde-
keit szem előtt tartó, szol-
gáltató jellegű ügyfélszol-
gálatok fontosságát hangsú-
lyozta. Mint elmondta, az
előkészítés végső fázisába
érkezett az államigazgatás

átalakítása, a járási hivata-
lok és kormányablakok ki-
alakításában 2013. döntő év
lesz. 1983-ban megszüntet-
ték az ország egyik talán
legnagyobb hagyománya-
ival rendelkező közigazga-
tási szerveit, a járásokat,
2013-ban azonban újrain-
dulnak. Hangsúlyozta a-
zonban, hogy nem a múlt
feltámasztása vezérli a kor-
mányt a járások újbóli lét-
rehozásával, a cél, hogy a
polgárok érdekeit szolgáló
közigazgatást és állami mű-
ködést teremtsenek meg. A
tradíciók és a modernitás
„házasítására” tesznek kí-
sérletet, ahogyan tették azt
a kormányhivatalok kiala-
kításakor is. Egy alapvető
célnak rendeltek alá min-
dent, amikor a közigazga-
tási reformot előkészítették,
ez a polgárok szolgálata. Az
államnak az ügyintézésé-
ben azt a megbecsülést kell
kifejezésre juttatnia, amely
a magyar állampolgárokat
megilleti. Ez az udvarias,
pontos, szakszerű és köny-
nyen elérhető ügyintézést
jelenti. 2013. január elsejé-
vel, a járási hivatalok felál-
lításával még nem érik el a
célt, de közelebb kerülnek a
végső célhoz. Navracsics
Tibor fontosnak tartja, hogy
a lakosság számára köny-
nyen elérhetőek legyenek a
járási hivatalok, hogy ne
kelljen egész napokat utaz-
ni vagy szabadságot kiven-
ni az ügyintézéshez. A je-
lenleg működő kormány-
ablakok referenciapontok,
és a tervek szerint egy év
múlva már közel 300 kor-
mányablak fog működni or-
szágszerte. A miniszter bí-
zik abban, hogy 2014-ben,
amikor a választópolgárok
felé el kell számolniuk a rá-
juk bízott mandátummal,
elmondhatják, hogy jobbá
tudták tenni a magyar állam
működését, és egyben ügy-

félbarátabbá is. 
Szabó Erika államtitkár tör-
ténelmi léptékű átalakítás-
nak nevezte a területi köz-
igazgatás megkezdett refor-
mját. Magyarországon a
diktatúra évtizedeit követő
20 év átmeneti időszakként
telt el, ami kevés volt arra,
hogy állam és a polgárok
közötti bizalmi viszony
helyreálljon. A bizalom kia-
lakításához az államnak so-
kat kell tennie és minden
lépésével azt kell mutatnia
az állampolgárok felé: „tu-
dom, hogy a te adóforintja-
idból működtetem az ál-
lamszervezetet és szeretné-
lek a lehető legmagasabb
színvonalon kiszolgálni”. A
területi közigazgatás ezt a
bizalmat építeni szeretné a
kormányablakok országos
rendszerének kialakításá-
val, amely jövő év végére
fejeződhet be. Ez nem csak
egységes ügyfélszolgálati
irodákat jelent majd, hanem
azt jelenti, hogy az összes,
az állammal kapcsolatos
hatósági ügyet egy helyen
tudja majd intézni a la-
kosság, vagyis bevezetik az
egyablakos ügyintézés le-
hetőségét. Ezzel megszűnik
az, hogy az állampolgárnak
először azt kell kinyomoz-
nia, hogy melyik közigaz-
gatási szervnél intézheti el
ügyeit. „Hogyha a kor-
mányablak-rendszert kié-
pítjük, semmit nem kell
tudni, egyetlen dolgot kell
tudni: hol van a lakóhe-
lyemhez legközelebbi kor-
mányablak”. 
A kormányablakok nem
csak az egységes dizájnról
szólnak, a legfontosabb az
az ember, az az ügyintéző,
aki fogadja az ügyfeleket.
Több mint 2000 jelentkező
közül választották ki azt a
300 munkatársat, akik a je-
lenlegi kormányablakok-
ban kétműszakos munka-

rendben dolgoznak. A kor-
mányablakok 2011. január
3-án 29 ügykörrel indultak,
ma már 62-vel működnek,
emellett általános tájékoz-
tatást is nyújtanak arról,
melyik ügyet hol lehet elin-
tézni. 
A területi közigazgatás áta-
lakításával együtt járt az in-
tézményi rendszer átalakí-
tása is, mellyel kapcsolat-
ban az államtitkár emlékez-
tetett arra, hogy először
2010-ben megszüntették a
regionális államigazgatási
hivatalokat és létrehozták a
fővárosi és megyei közi-
gazgatási hivatalokat,
melynek köszönhetően
helyreállt az önkormányza-
tok törvényességi ellenőr-
zése. 2011-ben a területi
közigazgatásban működő
33 szakigazgatási szervből
14-et a közigazgatási hivat-
alokhoz kapcsoltak, és fel-
állították a fővárosi és me-
gyei kormányhivatalokat,
élükön a miniszterelnök ál-
tal kinevezett kormány-
megbízottakkal. Ugyancsak
2011-ben az ország 29 
pontján megnyíltak a kor-
mányablakok. A következő
nagy mérföldkő 2013. ja-
nuár 1. lesz: létrejönnek az
állam legkisebb államigaz-
gatási területi egységei, a
járások, s ezzel a szervezet-
rendszer készen áll majd a
kormányablakok országos
rendszerének kialakítására. 
Kormányablakok jelenleg a
megyeszékhelyeken és a
megyei jogú városokban
működnek, de a jövő év vé-
gén valamennyi járási szék-
helyen és minden olyan te-
lepülésen, ahol okmányiro-
da működik, várják majd az
állampolgárokat., Ahol nem
lesz kormányablak, ott pe-
dig kirendeltségek jönnek
létre, vagy ügysegéd veszi
fel az állampolgárok kérel-
meit. Tehát nem csak a já-

Jó Állam – 2013’ Járások és kormányablakok
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rási hivatalokban intézhetik
ügyeiket az emberek. A-
zoknál az önkormányzatok-
nál, ahol megszületett a
megállapodás a kormányhi-
vatallal, igazgatási segédek
dolgoznak majd, akik a la-
kók ügyeit intézik. Erről
2012. október 31-ével be-
zárólag megköttetett az e-
gyüttműködés.
A járási hivatalok előké-
szítő munkája nagyrészt
lezárult, ennek részeként
megszülettek a szükséges
jogszabályok és azok a
megállapodások is, melye-
ket a kormánymegbízottak
kötöttek a polgármesterek-
kel az átveendő köztisztvi-
selőkről, feladatokról, in-
gatlanokról és ingóságok-
ról. Közel 3200 település
van Magyarországon, ebből
2763 településsel terveztek
megállapodást kötni, vagy-
is nemcsak a járási székhe-
lyen, hanem a járásban lévő
településeken is szeretné-
nek megjelenni kirendelt-
ség vagy ügysegéd formá-
jában. A cél, hogy a kiste-
lepüléseken élőknek ne
kelljen beutaznia a járási
központba. Határidőre
2760 településsel sikerült
megállapodni. A megyei jo-
gú városok közül Szeged az
egyetlen település, amelyik
nem kötötte meg az együtt-
működést, van egy telepü-
lés, ahol nincs aláíró, illetve
a Fejér megyei Ercsi az a
település, amelyik először
elutasító volt, de végül ha-
táridőn túl döntött úgy,
hogy mégis támogatja  a
megállapodást. Szabó Erika
elmondta azt is, hogy Bu-
dapesten minden kerület-
ben lesz kerületi hivatal, a-
mit nem járásnak fognak
nevezni, de a feladat- és ha-
táskör egyezni fog itt is. 
Szabó Erika hangsúlyozta,
hogy a munka a Jó Állam
program jegyében zajlik. A
tervek szerint 2013. végére
a jelenlegi 300-ról 6000-re
bővül a kormányablak
munkatársainak létszáma.
Pályázatot hirdettek kor-
mányablak munkatársi kép-
zésre, akik az állam arcai
lesznek, az ő felkészült-
ségük jelenti majd azt, hogy
az állam valóban képes-e a
bizalom visszaszerzésére.
Tarnai Richárd Pest me-
gyei kormánymegbízott el-
mondta, hogy a kormány a
közigazgatást két fontos
szempont mentén alakítja
át. Az egyik az adott te-
rületen élők életének egy-

szerűbbé tétele, a másik a
hatékonyság. Az embereket
az érdekli, hogy milyen
gyorsan oldódnak meg a
problémáik, így a rendel-
kezésre álló pénzeszközök-
ből plusz források bevonása
nélkül megpróbálnak ma-
gasabb szintű szolgáltatá-
sokat biztosítani. A két cél
mentén három lépcsőben
valósul meg közigazgatás
átalakítása. Az első lépcső a
2011. január elsején mega-
lakult kormányhivatalok
voltak, a második az idén
január elsejétől, a korábban
megyei önkormányzatok
által ellátott fenntartott fe-
ladatok átvétele volt, a har-
madik lépcső, hogy
2013.január 1-jén elindul-
nak a járások. Tarnai Ric-
hárd szerint a terepen a leg-
fontosabb tapasztalatokat
gyűjteni, ezért a kormány-
megbízottak személyes ta-
pasztalatokat is gyűjtenek
egy-egy döntés meghozatal
után, hiszen ez a visszacsa-
tolás legfontosabb alapja. 
A megyei konszolidációról
elmondta, hogy az előző
ciklusokban történt pénzki-
vonás miatt ma az is nagy
szó, hogy az átvett intéz-
mények egyáltalán műkö-
dőképesek, minden épület-
ben van fűtés, van világítás
és van étkeztetés. A megyei
intézményfenntartó köz-
pont átvizsgálta az elmúlt
években kötött minden
szerződést, amivel a mű-
ködtetést segítettek az ak-
kori vezetők. A kormány
azzal, hogy megteremtette
a jogszabályi hátteret a fe-
lülvizsgálatára, Pest me-
gyében például 2 milliárd
forintot sikerült éves szin-
ten spórolni. 
A kormánymegbízott el-
mondta, hogy jelenleg a
harmadik nagy lépés előtt
állunk és ennyi önkor-
mányzattal megállapodni
nem volt egy egyszerű do-
log. A kormánymegbízottak
az összes vezetővel folya-
matosan tárgyaltak és a pol-
gármesterek felismerték,
hogy a járási megállapodás-
sal az ott élők járnak jól és
nem az állam vagy az ön-
kormányzat. Hiszen ahogy
Tarnai Richárd fogalma-
zott, a „közjó szolgálata az
alapvető célunk.” Elmond-
ta, hogy lakossági fórumo-
kat tartottak és minden o-
lyan kérdésre válaszoltak,
tisztázták őket, ami az em-
bereket érdekelte. Együtt-
működés alakult ki a kor-

mány és az önkormányza-
tok között, a megállapodá-
sokra nem tette rá a bé-
lyegét a pártpolitika.  Jövő-
re a  járási székhelyeken, a
kirendeltségeken és az ügy-
segédek segítségével is le-
het ügyeket intézni, ennek
részleteit írták alá. 
Az átalakítás költségeire
vonatkozó kérdésre vála-
szolva Navracsics Tibor el-
mondta, hogy az alapelv az
volt, hogy ne kerüljön töb-
be, mintha az önkormány-
zati rendszert kistérségi
szinten működtetnék. A já-
rási hivatalok elhelyezése
az önkormányzatok által in-
gyenesen használatba adott,
illetve kihasználatlan álla-
mi ingatlanban történik
majd. Csak a szükséges áta-
lakításokat hajtják végre és
eszközöket szerzik be, hi-
szen beszerzési stop van.
Középtávon már működési
költségek szempontjából
megtakarítást jelent a hiva-
talok felállítása, hiszen o-
lyan feladatokat, amiket
most minden településen
ellátnak, a jövőben járási
szinten fogják végezni. A
miniszter azt is hangsúlyoz-
ta, hogy a tervek szerint a-
zért sem lesz elbocsájtás,
mert egy újonnan kialakí-
tandó rendszerről van szó,
amit most töltenek fel
munkaerővel, emellett pe-
dig átvesznek az önkor-
mányzati szférából embere-
ket, kiszámoltak egy átvál-
tási normát és sikerült „op-
timálisan belőni” a szük-
séges létszámot. 
Csongrád megyében 7 járás
jön létre a következő szék-
helyekkel: Szeged, Móra-
halom, Kistelek, Szentes,
Csongrád, Hódmezővásár-
hely és Makó. Jelenleg a
megyében, a két megyei jo-
gú városban működik kor-
mányablak. Hómezővásár-
helyen és Szegeden 17 ügyin-
téző látja el ezeket a felada-
tokat. A két helyszínen e-
gyüttesen közel harminc-
ezer ügyben voltak eddig az
állampolgárok segítségére,
hamarosan a huszonötez-
redik megyei ügyfelet kö-
szöntik. 
Január 1-től, a most felálló
járási rendszerben összesen
10 kormányablak lesz, ahol
több mint kétszáz ügyintéző
dolgozik majd. Ebből hét a
járási központokban és to-
vábbi három olyan telepü-
lésen, ahol eddig okmány-
iroda működött: Üllésen,
Sándorfalván és Mindszen-

ten. A leendő járási hiva-
talvezetők feladata lesz az
ügysegédek hálózatának ki-
alakítása – ők lesznek azok a
kormánytisztviselők, akik
mintegy „mozgó ügyfélszol-
gálatként” intézik majd az
állampolgárok ügyeit a me-
gyei kisebb településein.  
Előzmények, fontos általá-
nos tudnivalók a járásokról:
A kormány, majd az Or-
szággyűlés a járási hivata-
lokról döntött, 3 fő cél ve-
zérelte: 
1. Rend legyen végre már az
állam és az önkormány-
zatok között. Ne kevered-
jenek a feladatok, és megál-
lítsa azt a folyamatot, a-
mely ahhoz vezetett, hogy a
magyar önkormányzatok az
elmúlt években tömegesen
dőlnek be, mert a folyama-
tosan csak egyre az ő vál-
lukra rakott feladatok ellá-
tását az előző kormányok
valahogy mindig elfelejtet-
ték finanszírozni. Egyre
több feladat lett, egyre ke-
vesebb pénzből. 
2. Több, dinamikusabb
ügyfélbarát ügyfélszolgá-
lat segítse a lakosságot és
a gazdasági szereplőket az
ügyeik intézésében.
3. Ne csak közelebb legyen
az ügyintézés, hanem az ál-
lampolgár számára is egy-
értelműbb legyen, hogy az
állami ügyekben és a helyi,
önkormányzati ügyekben
kihez, hová forduljon.
- Országosan 175 járási hi-

vatal, a fővárosi kor-
mányhivatal kirendelt-
ségeként 23 kerületi
hivatal kezdi meg
működését 2013. ja-nuár
1-jétől. A kormányhivat-
alok járási hivatalainak
tehát legfontosabb fela-
data a megyei szintnél a-
lacsonyabb szinten inté-
zendő államigazgatási
feladatok ellátása lesz,
minden magyarországi
állampolgár számára el-
érhető közelségben és
magas minőségben. 

- hivatalokhoz kerülnek fő-
szabály szerint a jegyző -
kivételesen a polgármes-
ter, illetve a polgármesteri
hivatal ügyintézője - hatás-
körébe tartozó államigaz-
gatási, valamint a megyei
kormányhivatalok szaki-
gazgatási szervei kistérsé-
gi kirendeltségeinek, ügy-
félszolgálatainak, irodái-
nak feladat- és hatáskörébe
tartozó ügyek. 
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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 füg-
gően
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

- A járási hivatalok kizáró-
lag államigazgatási ügye-
ket vesznek át, nem önkor-
mányzati feladatokat. Azaz
teherelosztás válik ará-
nyossá, és ezzel megszű-
nik az az állapot, hogy az
1990 óta az önkormányza-
tok látták el megbízás a-
lapján az állami szolgál-
tatások nyolcvan száza-
lékát. 

- Az átalakítások végső  cél-
ja, hogy az okmányirodák
bázisán 2013 végére létre-
jöjjön az egyablakos ügy-
intézés (kormányablak), az
emberek könnyebben,
gyorsabban intézhessék ü-
gyeiket. A kormányabla-

kokban a jelenlegi 62
ügykör helyett közel 2500
féle ügyet lehet majd in-
tézni. 

- Ezek a hivatalok átveszik a
jegyzőktől az államigazga-
tási ügyek kb. felét: ok-
mányirodai feladatokat, e-
gyes gyám-és gyermekvé-
delmi ügyek, szociális i-
gazgatási, családtámoga-
tási, köznevelési, mene-
dékjogi ügyek, egyes spe-
ciális építésfelügyelet és
építéshatósági feladatok,
egyéni vállalkozói tevé-
kenység engedélyezése, e-
gyes kommunális, állat-
egészségügyi, vízügyi ha-
táskörök, helyi védelmi bi-

zottságok vezetése, vala-
mint a szabálysértési fela-
datok, amely már április
15-étől a kormányhivat-
alok látnak el. 

- A jegyzőnél maradnak
mindazok az ügyek, ame-
lyek elsősorban helyi is-
meretek szükségesek, illet-
ve helyi mérlegelésre van
lehetőség: pl. birtokvéde-
lem, hagyatéki ügyek, a-
nyakönyvi eljárás, adói-
gazgatás és végrehajtás,
egyes építésügyek, keres-
kedelmi engedélyezés, he-
lyi önkormányzati ren-
delethez kötött szociális
ellátások, gyermekvédelmi
támogatások, helyi állat-

tartás szabályozása stb. 
- A járási, illetve fővárosi

kerületi hivatalokba - ga-
rantálva számukra az eddi-
gi bérüket- átkerülnek a-
zok a köztisztviselők is,
akik jelenleg a polgármes-
teri hivatalban végzik ál-
lamigazgatási feladatai-
kat, s az ingó és ingatlan
vagyonra az állam ingye-
nes használati jogot kap.

Varga Márta
Cs. M. R. H. 

MEGHÍVÓ

Mária-kultusz, szakrális kisemlékek
Magyarországon

Szent István örökhagyó levelétől a rendek
megszüntetéséig

2012. december 18-án (kedd)
17.30 órakor

vendégünk és előadónk lesz
Szombathelyi Árpád fetőművész

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a
könyvtárban!

Kedves Olvasóim!
A könyvtár 2012. december 20-tól 2013.
január 5-ig szabadság miatt zárva tart.

Nyitás 2013. január 8-án (kedden).
Madách Imre soraival kívánok békés, meghitt ünnepi

készülődést és boldog karácsonyt!
„Zúgva nyargal a szél, hordja a havat,

Mindenekre tiszta fénypalástot ad.
Egyiránt borít el bércet, völgyeket,
Tán az egyenlőség tart ma ünnepet.
Ünnep van valóban, ím a büszke vár

Dús világításnak özönében áll,
Fényes csarnokáról hangzik a zene,

S vad dombérozásnak hangja jön vele...
Zúgva nyargal a szél, hordja a havat,
Mindenekre tiszta fénypalástot ad.”

Találkozzunk a könyvtárban az új esztendőben is!
Üdvözlettel: Feketéné Bárkányi Ilona  könyvtáros
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ISKOLAI HÍREK

MESEVÁR HÍREK

Közeledik Karácsony és előtte
négy vasárnap az advent, amely
a várakozásra tanít minket, hogy
ne kelljen minden azonnal, ha-
nem tudjunk várni, végig gondo-
lni, szemlélődni. Például: egy
mézes kalácsot meg lehet venni
a boltban és rögtön meg is lehet
enni, de mennyivel finomabb, a-
mit magunk gyúrunk és a gye-
rekekkel formázunk, díszítünk
és végül együtt sütünk. Egészen
más... 
A gyermekre várakozás 9 hó-
napja és egy szép advent. Fi-
gyelni, hallgatni és simogatni a
kis pocaklakót. Elképzelni fiú
lesz e vagy lány, lesz haja vagy
sem, kire fog jobban hasonlítani.
A legszebb ünnepünk is egy
gyermek (méghozzá Jézus) szü-

letéséhez kötődik. Őt nem csak
édesanyja és apja várta, hanem
az egész emberiség, hiszen a
megváltást hozza majd nekik
felnőttként. Karácsonyt a sze-re-
tet ünnepének is nevezik és ha
belegondolunk a gyermeket a
szerelem (szeretet) gyümölcsé-
nek tartják ma is. Nagyanyáink,
dédanyáink azt mondták minden
gyermek Isten ajándéka. Nem
mérlegeltek, számolgattak fel-
bírjuk őket nevelni vagy sem.
Egyszerűen tették a dolgukat. Az
én nagynéném azt szokta mon-
dani: "Ha Isten ad báránykát, ad
hozzá legelőt is." - és nagyon i-
gaza van. Különben is ebben a
bizonytalan világban nem sok
értelme van számolgatni, hiszen
napról napra változnak az árak,
az okatatási rendszer, tehát leg-

jobb ha rábízzuk magunkat a
gondviselésre és nem idegeske-
dünk feleslegesen. Véleményem
szerint ha egy férfi és egy nő
szereti egymást és kitartanak
egymás mellett CSODÁKRA
képesek! Azt mondom fiatalok
merjétek egymást szeretni, ta-
nuljatok meg egymásban bízni,
kompromisszumokat kötni!
Merjetek egymásnak IGEN-t
mondani egy ÉLET-re! Merjetek
gyerekeket vállalni, hiszen ez vi-
szi előre a világot. Mivel az em-
bernek is az a legfontosab, hogy
szeressék, megértsék. Lehetek
mindennel ellátva, válogathatok
jobbnál jobb ételekből, de ha
nincs aki szeret és meghallgat
egy falat se megy le a torko-
mon.. 

"A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
a szeretet nem féltékeny,
nem kérkedik, nem gőgösködik,
nem tapintatlan, nem keresi a magáét,
haragra nem gerjed, a rosszat nem rója
föl,

nem örül a gonszságnak, de együtt örül
az igazsággal, 

mindent eltűr, mindent elhisz,
mindent remél, mindent elvisel.
A szeretet nem szűnik meg soha"

Így közeledve az ünnepekhez kí-
vánok Mindenkinek szép vára-
kozást, készülődést; Kellemes
Karácsonyt és Boldog Új Évet a
Csipet-Csapat Nagycsaládosok
Egyesületének nevében.

Az adventi vásárra mindenkit
várunk nagy szeretettel!

Szatymaz „Barackos
árnyékában forró
homok”
Szülőföldem szép határa…
címmel az Arany János Te-
hetséggondozó Program di-
ákjai számára országos pá-
lyázatot írtak ki, melyen
községünk szülötte Nyári
Vivien Vanda, a Radnóti
Miklós Kísérleti Gimnázi-
um tanulója, kiemelkedő
eredményt ért el. Beválo-

gatták a legjobb 24 közé.
Dolgozatának címe: Szaty-
maz „Barackos árnyékában
forró homok”. Jutalmul
Debrecenben a XII. orszá-
gos diákkonferencián vehe-
tett részt, ahol pályaműve
elhangozhatott. Gratulálunk!

Mesemondó verseny
Sándorfalván rendezték
meg az alsó tagozatosok

térségi mesemondó verse-
nyét, melyen a szatymazi
iskolát 4 tanuló képviselte.
1.,2. osztályos korcsoport-
ban: Szanka Boglárka 2.b
és Kulcsár Konrád 2.b (ta-
nító nénijük: Kasza Ágnes)
3.,4. osztályos korcsoport-
ban: Sováczki Dominik 3.b
(tanító nénije:Kovács Zsu-
zsanna) és Kiss Sztefani
4.osztályos tanuló (tanító
nénije: Nikolényi Miklós-

né). Nem volt hiábavaló a
sok tanulás és gyakorlás,
mert a verseny délutánján
nem csak hogy jól éreztük
magunkat, de büszkék is
lehettünk növendékeinkre.
Nagy örömünkre Szanka
Boglárka korcsoportjában
III. helyezést ért el.
Gratulálunk! Köszönjük a
szülőknek, hogy a felké-
szülésben segítették a gye-
rekeket!

Mindenkinek boldog
karácsonyt!
Remélem ez a felkiáltásom
mindenkinek egyformán el-
hozza a boldog, békés ün-
nepeket és mindenki fe-
nyőfája alá az egész évben
áhított ajándékot. Sajnos
sokszor nem elég várni a
csodát, van amikor csele-
kedni kel. Remélem min-

dannyiunk karácsonyfája a-
latt a bőség foglal helyet, de
vannak akiknek még fenyő-
fára sem telik. A szatymazi
gyerekek fenyőfája alá az
önök segítségével évről év-
re biztosan tudunk ajándé-
kot vinni. Ebben az évben
is karácsonykor szeretnénk
minden gyermek arcára vi-
dámságot varázsolni, ezért

kérném Önöket, fogjunk
össze és segítsünk a szaty-
mazi rászoruló gyermeke-
ken. A segítség nem az
ősszeg nagyságától vagy a
tárgyak értékétől, hanem a
melléjük csomagolt szere-
tettől igazán értékes. Se-
gítő szándékukat, kétféle
módon tudják kifejezni: 
Pénzadománnyal 2012 de-

cember 17. napjáig, me-
lyet a Szatymazi Gyerme-
kekért Közhasznú Egyesü-
let (6763 Szatymaz, Rózsa
u. 35. Adószám: 18479548-
1-06 Bírósági nyilván-
tartási szám:2491,
P k . 6 0 . 0 3 1 / 2 0 0 8 / 4 . )
UniCredit Bank Hungary
Zrt. Számlájára fizethetnek
be: Bankszámlaszám:

Adventtől Karácsonyig Szívmelengető gondolatok...

Irodalmi est a Faluházban.
2012. novemberében Dobos
Katalin verses előadóestjét lát-
hatták, hallhatták a kedves
szatymaziak. Katalin ez év ta-
vaszán döntött úgy, hogy a vá-
ros forgatagából, nyüzsgéséből
elvonulva egy nyugodtabb, me-
ditatív környezetben szeretné
élni mindennapjait. A szatyma-
zi tanyavilágot választotta…
„Honnan és hová?” tette fel a
kérdést. Mindazok akik eljöttek
a Nagy Imre Erik karmester,
zeneszerző dallamaival kísért
estre, talán választ kaptak erre. 
Mindenesetre Juhász Gyula,
Faludy György, Babits Mihály,
Arany János, a Biblia, és a
Bhagavad-Gitából elhangzó

részletek hozzájárultak az út
kereséséhez. Remélem az est
végére a jelenlévők közül né-
hányan rá is találták a számuk-
ra kijelölt ösvényre.

„Gyarapodó tudás,
fejlődő közösség”
A fenti gondolat jegyében in-
dult Szatymazon a közel 80
gyermeket befogadó foglalko-
zássorozat melyben a néptánc,
fazekasság, népi zene, fotózás,
kézművesség kapja a fősze-
repet. 
Abban a szerencsés helyzetben
vagyunk, hogy a Faluház a
TÁMOP 3.2.3. pályázati kiírás
által támogatásban részesült,
így a településünkön élő gyer-

mekek egy éven keresztül in-
gyen tanulhatják a fent említett
mesterségeket, művészeteket.
Novemberben a projekt nyitó-
rendezvényén mutatkoztak be a
foglakozás vezetők, egy hangu-

latos estén, ahol Pálmai Józsi
bácsi „kultúrhelytörténeti” elő-
adása után a Mackó csoport né-
pi játékát tekinthettük meg egy
jó hangulatú délután keretében.
Fotók a hátloldalon
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S  V  É  D  A  S  Z  T  A  L

Katolikus Egyház  Hírei

NYUGDIJASOK KÖZLEMÉNYEI

10918001-00000060-23510007
Kapcsolattartó: Csúri Gá-
bor elnök (tel: 06-20/533-
4965 )
Kérjük, írják rá a befize-
tésükre az adományozó ne-
vét vagy cégnevét, adóazo-
nosítójukat v. adószámukat.
A befizetett összeget sem-
milyen egyéb költség nem
terheli, azt teljes egészé-
ben a gyermekek ajándé-
kozására fordítjuk!

Egy „cipősdoboznyi” a-
jándékkal 
Szeretettel fogadunk bármi-
lyen új vagy újszerű aján-
dékot (könyvet, játékot, író-
szert, édességet stb.) A do-
boz csomagolásakor jelöl-
jék meg, hogy mennyi idős
kislánynak, vagy kisfiúnak
szánják az ajándékot. Kér-
jük Önöket, hogy romlandó
vagy lejárt szavatosságú é-
lelmiszert ne csomagolja-
nak.

A cipős dobozokat 2012.
december 17. napjáig ad-
hatják le a helyi önkor-
mányzatnál vagy bármelyik
helyi önkormányzati intéz-
ménynél: Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat
(Szatymaz, Kossuth u. 1.)
Faluház (Szatymaz, Dózsa
u. 42.) Védőnői Szolgálat
(Ady u. 32.) vagy a Szaty-
mazi Gyermekekért Köz-
hasznú Egyesület székhe-
lyén ( Szatymaz, Rózsa u.
35. )

A karácsonyi adományok, a
Mesevár Családi Napközi,
a védőnői szolgálat, a Csa-
ládsegítő és gyermekjóléti
Szolgálat valamint a Szaty-
mazi Gyermekekért Köz-
hasznú Egyesület munka-
társainak segítségével ke-
rülnek kiosztásra.
Az Ön segítsége, most egy
gyermek boldogsága lehet!
Kérjük segítse kezdemé-
nyezésünket!
Köszönettel: Szervezők

A Mesevárat friss fehér pap-
lannal terítette be a Holle a-
nyó. A Gyerekek csak álmél-
kodtak a furcsa jelenségen, de
mindenki egyetértetett abban,
hogy csodaszép így a táj. A
nagy merengésben észre se
vettük, hogy a Télapó gömbö-
lyű zsákot rakott le az ajtóba.
A zsákban rengeteg finomság
és meglepetés várta a gyere-
keket. Mindenki nagy öröm-
mel bontogatta a színes cso-
magokat. A hideg téli napok
alatt előkerültek az ollók, ce-
ruzák, papirok és a ragasztó és
már készültek is a szebbnél

szebb művészi alkotások.
Minden gyerek már várja a ka-
rácsonyt, amikor végre felál-
líthatjuk a karácsonyfát, és e-
gyütt elénekelhetjük a kará-
csonyi dalokat. Minden gyer-
mek tudja, akik jól viselked-
nek, azokat a karácsonyfa gaz-
dag ajándékkal várja. 
A napközisek is szorgalmasan
készülődnek a félévi hajrában,
a legjobbak rengeteg ajándé-
kot kapnak a szorgalmas mun-
kájukért, még is a legnagyobb
ajándékot észre sem veszik. A
nagy iramban talán nem is ve-

szik észre, hogy az igazi kincs
az általuk megszerzett tudás,
amit Zomboriné Őze Edit ta-
nítónő segítségével szerezhet-
nek meg. A felzárkóztatásra já-
róknak nagy segítséget tudunk
adni, de ez mellett, sok esetben
a fejlesztésre is nagy szükség
van, legyen szó matematika,
vagy akár angol versenyre va-
ló felkészítésről.
Figyelem! Kedves nyolca-di-
kosok, nyakunkon a középis-
kolai felvételei, még mindig
van lehetőség egy-egy „fogás”
megismerésére, egy gondolat

helyretételére, apró trükkök el-
sajátítására. Gyakorlatias meg-
oldásokkal, próba feladatok-
kal, hasznos tanácsokkal tu-
dunk segíteni. Nem mindegy
hogyan sikerül a felvételi, a jö-
vőtök múlhat rajta, amennyi-
ben segítség kell, hívjatok bát-
ran bennünket! 06-20/533-
4965 (Csúri Gá-bor) A felké-
szítést Zomboriné Őze Edit
végzi.
A Mesevár apraja nagyja,
ez úton kíván mindenkinek
Kellemes Karácsonyi Ün-
nepeket és Boldog Új Évet! 

Szeretettel várunk minden csa-
ládot, kicsiket és nagyokat
egyaránt a VI. Szatymazi If-
júsági Családi Szentmisére,
2012. december 30-án délután

3 órakor a szatymazi temp-
lomba! A családi hálaadó beat-
misét vendégünk Pálfai Zol-
tán makói plébános mutatja be.
A szentmisét agapé követi a

plébánián, melyre köszönettel
fogadunk finomságokat, vala-
mint Jézus gyermekkoráról
szóló rajzfilmet vetítünk,
melynek címe: Jézus, az Isten

Fia. Áldott ünnepet kívánunk
minden kedves olvasónknak!
A szervezők nevében: Szu-
nyogné Csányi Icu
Színes meghívó hátul.

December utolsó szerdáján
a találkozó elmarad. Január
30-án 15 órakor tartjuk a
következőt, melyen a  far-
sangi bál előkészületeiről
fogunk beszélgetni.

Szatymaz minden lakosá-
nak nagyon boldog kará-
csonyt és jó egészségben
eltöltött boldog új évet kí-
ván: A Szatymazi Nyugdí-
jasok Egyesületének veze-
tősége
A Ficánka tánccsoportba
várjuk a jelentkezőket .
Horváth Istvánné 
(tel.: 06- 20- 213-95-34)

Bózsó Sándorné:
Karácsonyi álom

Álmodom egy karácsonyról,
mely szebb, mint a többi,
mert ez a karácsonyünnep

arról szól,hogy tenni,
tenni akar minden ember

valami jó dolgot,
a Karácsony alkalmából

játszani a Sorsot.
Nem kell ide pénz, gazdagság,

csupán figyelmesség,
csak az, ami tőlünk telik:

jó szó és emberség.
Aki persze megteheti,

adhat ajándékot,
aki meg önmagát adja,

értjük a szándékot.
ez a szép karácsonyünnep

összebékít minket,
melegség tölti el

szívünket,lelkünket.
Mindegy az, hogy hull-e a hó

Karácsony ünnepén,
békesség, öröm suhan át
minden ember lényén.

Angyalszárnyak hozzánk felénk
hírvivők seregét:

„Békesség van a világon!”
Sok-sok ilyen estét!

Szatymaz, 2012 karácsonya

“Tiffany üveg” mézes-
díszek
...szóval akkor van két lehető-
séged. Vagy elmész vagyono-
kért Tiffany üveg készítő tan-
folyamra, megtanulod a tech-
nikát és soha többé nem alkal-
mazod, vagy kiéled magad az
itt olvasható módszerrel. Lehet
ugyanis mesés és gyönyörű-

séges átlátszó díszeket készí-
teni házilag is, ha pedig aján-
déknak szánod, aki kapja, le
fog menni hídba a boldogság-
tól! A saját érdekedben az len-
ne a legjobb, ha nem monda-
nád el senkinek, hogy milyen
egyszerű volt megcsinálni a
remekműveket, hagy marad-
janak abban a hitben, hogy it-

ten valami nagyon bonyolult
dologról és titkos technikákról
van szó. Így jár jól mindenki.
A képen látható díszeket már
tavaly is megcsináltam és ne-
kem is rettentően tetszettek.
Annyira, hogy mutogattam fű-
nek-fának, aminek a végered-
ményeként saját használatra
hírmondó se maradt belőle! Az

történt ugyanis, hogy minden-
ki elkunyerált belőle néhányat
béna kézügyességére és házi
dekorációra éhes gyerekei o-
kán. Jó kifogások, mi??? Én
meg balek módon osztogat-
tam, így aztán mire eljött az
ünnep, nálam üveggömbökkel
kellett díszíteni az ablakokat!
Persze a jutalmam azért meg-

Ezúttal igazi receptekkel

Az óvodás csoportokról szóló cikkek a januári lapszámunkban fognak megjelenni.
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volt, mert igenis akadt olyan
barátnőm, akinek húsvét táján
én könyörögtem, ugyan, vegye
már le a karácsonyi dekort az
ablakról, mert ciki, csinálok
inkább neki cukornyulat. – De
olyan nagyon szép!- volt a vá-
lasz és akkor beismertem,
hogy igenis megérte jó sza-
maritánus módjára eldobálni a
kis kézzel készített cukisá-
gaimat.
Hát akkor, jöjjön akkor a titok!
A sütemény közepében nem
festett üveg van ám, hanem ol-
vasztott savanyúcukor! Igen,
az olyan gyönyörűen színes és
átlátszó!
Nu, és akkor a recept. Végy
minél színesebb savanyúcuk-
rokat. Ha többszínű díszt sze-
retnél, használj különböző
árnyalatú cukrokat, sütés köz-
ben szépen összefolynak majd,
meglátod!
500 gr liszt
1 tk szódabikarbóna
¼ tk só
¾ tk őrölt fahéj
½ tk őrölt gyömbér
1/8 tk őrölt szerecsendió
½ tk őrölt szegfűszeg

3 ek vaj
110 gr barnacukor
180 ml méz
75 ml víz
200 gr színes, töltetlen ke-
ménycukorka
1. Keverd egy tálban a liszthez

a szódabikarbónát, sót és a
fűszereket. Tedd félre.

2. Egy másik tálban elektro-
mos habverővel verd habos-
ra a vajat, majd add hozzá a
cukrot és a mézet. Ezután
fokozatosan öntsd rá a vizet
és végül a lisztet. Ha jól ösz-
szeállt, csavard fóliába és
pihentesd a hűtőszekrény-
ben minimum 1 órát.

3. Mozsárban, vagy elektro-
mos aprítóban, színenként
külön törd össze a cukrokat
és tedd őket kis tálkákba.

4. Vedd a tésztát ki a hűtő-
szekrényből és sodorj belőle
2-3 mm vastag hurkákat. (A
tészta meg fog kicsit vasta-
godni sütés közben, tehát
próbálj a lehető legvéko-
nyabb csíkokkal dolgozni!)

5. Formázd a hurkákat a ked-
ved szerint sütőpapírral bé-
lelt tepsin, majd tégy minde-

gyik közepébe 1-1 púpozott
kanál színes cukor port. Ha
több színt szeretnél, tény az
egyik oldalra az egyik, a
másik végére a másik szín-
ből. Ha fel akarod majd a-
kasztani, már ilyenkor ala-
kítsd ki a lyukat, mert ha
már megsült, nehezebb lesz
és el is törhet.

6. 180 fokra előmelegített sü-
tőben süsd a díszeket addig,
míg a szélük épp csak el-
kezd barnulni és a közepé-
ben a cukor elolvad és ösz-
szefolyik.

7. Várd meg, míg a sütemény
teljesen kihűl, majd óvato-
san fejtsd le a díszeket a sü-
tőpapírról.

8. Fűzz rajta át cérnát és deko-
ráld vele a lakást vagy a fát.

Fotó a címlapon

Zöldséges csirke római tálban 
hozzávalók 4 főre
3 db csirkecomb, 2 db csirke-

mell, 1 nagy fej vöröshagy-
ma, 50 dkg kelbimbó, 25
dkg gomba, 1 szál sárgaré-
pa, 2 gerezd fokhagyma, o-
laj, őrölt bors, kakukkfű, 1

csokor petrezselyem, ma-
gyaros fűszerkeverék

elkészítés
1. A római tálat 10-15 percig

hideg vízben áztatjuk. Ez a-
latt elkészítjük a hozzáva-
lókat.

2. A csirkecombokat, melleket
kettévágjuk.

3. A vöröshagymát megtisz-
títjuk, cikkekre vágjuk.

4. A gombát megmossuk, na-
gyobb darabokra vágjuk, a
sárgarépát megtisztítjuk,
felkarikázzuk.

5. A kelbimbót gondosan meg-
mossuk, a petrezselymet ap-
róra vágjuk.

6. Az előkészített nyersanya-
gokat összekeverjük a római
tálban, meglocsoljuk kevés
olajjal, és ízlés szerint sóz-
zuk, borsozzuk. Megszórjuk
fűszerkeverékkel és kakukk-
fűvel is.

7. Megkeverjük, és forró sütő-
ben 1 óra alatt befedve meg-
sütjük.

Ez a recept egy 1994-es Horváth
Rozi könyvecskéből származik

A „Csongrád megyei ösz-
szefogás az áldozattá vá-
lás megelőzése és az áldo-
zatsegítés érdekében” el-
nevezésű bűnmegelőzési
konferencia zárásaként
került sor a Szegedi
Rendőrkapitányság épü-
letében kialakított gyer-
mekmeghallgató helyiség
ünnepélyes akkreditálá-
sára.
A Közigazgatási és Igaz-
ságügyi Minisztérium alka-
lmasságot igazoló tanúsít-
ványát Dr. Rétvári Bence, a
Közigazgatási és Igazság-
ügyi Minisztérium parla-
menti államtitkára adta át
Dr. Lukács János r. dandár-
tábornok úrnak, a Csongrád
Megyei Rendőr-főkapi-
tányság vezetőjének, Dr.
Zélity László r. ezredes úr-
nak, a Szegedi Rendőrka-
pitányság vezetőjének, va-
lamint B. Nagy László kor-
mánymegbízott úrnak, a
Csongrád Megyei Kor-
mányhivatal kormánymeg-
bízottjának. Az átadáson
részt vett Dr. Kiss Rigó
László, a Szeged-Csanád
Egyházmegye Püspöke, Dr.
Polner Eörs, a Csongrád
Megyei Kormányhivatal
Főigazgatója, az Országos
Rendőr-főkapitányság Bűn-
megelőzési Osztályának

munkatársai, valamint Dr.
Urbán Zoltán r. alezredes, a
Csongrád Megyei Rendőr-
főkapitányság Bűnügi Igaz-
gatója.  
A rendőrségnek a 14. élet-
évét be nem töltött szemé-
lyek meghallgatását gyer-
mekbarát meghallgató szo-
bában kell foganatosítani.
A gyakorlat kötelezővé té-
tele előtt e helyiségek hasz-
nálata nem épült be a min-
dennapi rendőrségi gyakor-
latba, a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium
rendeletével azonban fon-
tos előrelépés történt annak
érdekében, hogy csökken-
jen az eljárás során a gyer-
mekeket érő további trau-
malehetősége.
Az igazságszolgáltatás
rendszerébe bármely eljá-
rási pozícióba - akár sértet-
tként, akár tanúként, akár
elkövetőként - bekerülő
gyermek esetében a speci-
ális eljárásjogi szabályok
alkalmazásához kapcsolód-
va, ugyanis törekedni kell a
legoptimálisabb körülmé-
nyek biztosítására. Fontos
szem előtt tartani, hogy egy
gyermek az igazságszolgál-
tatásban is gyermek marad,
vagyis különleges védelem-
re van szüksége: ügyét kel-
lő empátiával kell megkö-

zelíteni. A felesleges trau-
matizálás elkerülését segíti,
hogy a gyermekmeghallga-
tó szobában - a büntetőel-
járás céljával összhangban -
az eljárási cselekmény a
gyermek mindenekfelett ál-
ló érdekét szem előtt tartva
valósulhat meg.
Az Európa Tanács Minisz-
teri Bizottságának Gyer-
mekbarát Igazságszolgál-
tatásról szóló iránymutatása
a gyermekbarát igazság-
szolgáltatást olyan rend-
szerként írja le, mely bizto-
sítja a gyermekek jogainak
védelmét, azok tiszteletben
tartását és érvényesülését.
Teszi mindezt úgy, hogy
közben figyelembe veszi a
gyermek legfőbb érdekeit,
a jogállamiság követelmé-
nyeit, a magán- és családi
élet, valamint az emberi
méltóság tiszteletben tartá-
sát, illetve a diszkrimináció
tilalmának elvét. Az irány-
mutatás tehát alapkövetel-
ményként határozza meg a
gyermek jogait, melyek a
teljesség igénye nélkül a
következők: a tájékoztatás-
hoz való jog, a részvételhez
való jog, a véleménynyil-
vánításhoz való jog, min-
den őt érintő kérdésben
meghallgatásához, vala-
mint véleményének figye-

lembe vételéhez való jog
(korára, érettségi állapotára
és fejlettségi szintjére tek-
intettel), a képviselethez,
valamint a segítségnyújtás-
hoz való jog. Ezeket a jogo-
kat az ENSZ Közgyűlése
1989. november 20-án fo-
gadta el, és a Gyermek Jo-
gairól Szóló Egyezmény-
ben deklarálta, melyet ha-
zánk az 1991. évi LXIV.
törvénnyel hirdetett ki.
A Szegeden ma tanúsít-
ványt kapott, de már 2005-
ben átadott helyiségben, a
szigorú szakmai követel-
ményeknek megfelelő tech-
nikai eszközök és beren-
dezések mellett, minden azt
biztosítja, hogy a gyerme-
keket koruknak, fejlettségi
szintjüknek megfelelő, spe-
ciális körülmények között,
a lehető legkíméletesebben
lehessen meghallgatni.
Csongrád Megyei Rendőr-
f ő k a p i t á n y s á g
Bűnmegelőzési Osztálya
EGÉSZ ÉVBEN AZ Ö-
NÖK BIZTONSÁGA ÉR-
DEKÉBEN
barka@csongrad.police.hu
62/562-410
EGÉSZ ÉVBEN AZ Ö-
NÖK BIZTONSÁGA ÉR-
DEKÉBEN!
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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: 30/622-9428.

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.
20/242-2823
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:
December
01.-02. Dr. Szigeti Gábor
30/297-4435
08.-09. Dr. Martinek
Vilmos
30/945-3861
15.-16. Dr. Huszár Péter
30-487-4030
22-23-24-25-26

Dr. Kunstár Pál
06/30-488-0267
29-30-31-01

Dr. Sikter András
06/20-936-4208
Január
05.-06 Dr. Dakó Zoltán
06/70-424-4455
12.-13 Dr. Sipos Attila
06/30-390-4624
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
Sarapka Irén Katalin

TEL.:06/30-498-8643
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
Kedd: 1300-1600

Ügyeleti idõ  kedd: 1600-1800

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

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  800-1900

Szombat 1000-1530

Vasárnap zárva
Cím: Dózsa György u.42.
Tel: 583-520

Démász hiba bejelentés a:
06-40/822-000
ugyfelszogalat@edf.hu

Felelõs kiadó: Dankó Pista Mûvelõdés Ház és Könyvtár. Fõszerkesztõ: Bérczi Tamás. Szerkesztõbizottság tagjai: Barna Károlyné,
Kasza Ágnes, Pálmai József. A szerkesztõség címe: Dankó Pista Mûvelõdési Ház és Könyvtár Szatymaz, Dózsa György utca 42. 
E-mail:milapunk@szatymaz.hu ISSN 1789-7165 (Nyomtatott) ISSN 1789-7173 (Online); Következõ lapzárta: január 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
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
Vér Antalné, 
II. ker. 120.

Bajzák Károly, 
III. ker. 2334
Zelei Péter, 

Ady E. u. 29.
Bugán Attila Tamásné, 

IV. ker. 132.
Faragó Istvánné, Hámán

K. u. 12.

Értesítjük a Tisztelt
lakosságot hogy a

hulladékudvar

2012 december 8, és
2013 január 6 között

zárva lesz!

Nyitás: 2013 január
7-én hétfőn.
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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.

Képek a "Gyarapodó tudás, fejlődő közösség" pályázat projektindító rendezvényéről.

"Honnan és hová?" képek Dobos Katalin irodalmi estjéről.


