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Kisállattartók figyelem!
Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az elve-
szett, elkóborolt kutyákat a szatymazi Polgármesteri
Hivatalban – a befogástól számított 3 napig – meg
lehet tekinteni, illetve, ha az eredeti gazdi nem je-
lentkezik, akkor örökbe is lehet őket fogadni!
A befogott ebekről fotókat a www.szatymaz.hu –n is
megtekintheti.
További információt kaphat személyesen, vagy telefonon:
Polgármesteri Hivatal
Szatymaz, Kossuth u. 30.
62/583-560

„A kutyatartáshoz hozzátartozik, hogy lehullik a vakolat, kinyílnak a párnák és
cafatokra tépődnek a szőnyegek. Mint minden kapcsolatnak ennek is megvolt
az ára. Olyan ár volt melyet elfogadtunk, s mely egyensúlyban volt az öröm-
mel a szórakozással, a védelemmel, a barátsággal, melyet adott nekünk. Abból
a pénzből, amit kutyánkra és az összes általa tönkretett dologra költöttünk egy
kis yachtot vehettünk volna, viszont hány yacht várja egész álló nap az
ajtóban, hogy az ember hazamenjen? Hány yacht él azért a pillanatért, hogy
az ember ölébe mászhasson vagy, hogy leszánkázhasson a domboldalon
gazdája képét nyalogatva?”
(John Grogan)

FALUGYŰLÉS
Felhívjuk a kedves szatymazi Lakosok figyelmét, hogy Falugyűlés lesz 2013. február 28-án
(csütörtökön) a Faluházban (Dózsa Gy. u. 42.) 18 órai kezdettel! A falugyűlésen szó esik az önkor-
mányzat 2012. évi tevékenységéről és a 2013. évi költségvetésről, továbbá tájékoztatás hangzik el
a tavasszal induló szennyvízberuházásról, illetve lehetőség nyílik a Simsay Iskolából kialakítandó
Rehabilitációs Centrum kapcsán felmerülő kérdések elővezetésére.

Kaszakalapáló

Kicsit íves volt a lapja
s tölgyfa-tönkbe szorítva
rögzítették, körbe-körbe

vaslemezzel borítva.

Hegyes végét földbe verték
ütve rája jókorát,

helyre került, vállalta a
kalapálandó kaszát.

Aztán megzendült az üllő
s cifra ritmust csalt elő

az igyekvés, hogy tudjon majd
siklani a kaszakő.

Órákon át hallható volt
hogy zenél az új kasza,
vékonyult az éle, verte
kopogtatta nagypapa.

Vén akácok alatt mintha
ma is újra hallanám,

csengve-bongva harangozik
gyermekkorom dallamán.

Eltűnt idők távolából
mintha vissza zengene,

és a szívem, hogyha hallom,
telis-tele lesz vele...

Kormányos Sándor

A Szatymazi Gazdakör fűszerpaprika, és szőlőter-
mesztést népszerűsítő szakmai napot rendezett a

Faluházban.

Néhány évtizeddel ezelőtt még a nyolcezer hektáron termesztett fűszerpaprika
adott megélhetést mintegy negyvenezer embernek a szegedi és a kalocsai ter-
mesztő körzetekben. Mostanság jó, ha 500 hektáron termesztik Szeged
környékén ezt a korábbi emblematikus zöldségnövényt.

Folytatás a 6. oldalon.
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HELYTÖRTÉNET
A középkori Szat településről  /I./

Amiről biztosan csak annyit
tudunk, hogy a tatárjárás ide-
jén megszűnt, elnéptelenedett,
a lakosság jórészét valószínű,
hogy kiirtották. Az itt megma-
radt két névből a Szat-ból és az
Alpár-ból azonban sokmin-
denre lehet következtetni. Az
Alpár szó jelentését jól isme-
jük. Arabul azt jelenti, hogy:
“föld”. Ezt a származtatást ta-
lán jobb lenne elfelejteni. Mert
a felmerülő első kérdés ezzel
kapcsolatban mindjárt az,
hogy hogyan adhatott egy 
olyan távol élő népcsoport en-
nek a Szat /Szatymaz/ telepü-
lés szélén lévő a hajdani tiszai
árteret nyugatról lezáró, ki-
emelkedő földdarabnak egyál-
talán arab nevet? Hogyan ke-
rült ide onnan egy, vagy több
ember, aki, vagy akik ezt a
földperemet a saját nyelvükön
kezdték szólítgatni?   
Roppant elcsodálkoznánk a-
zon, ha valaki azt merné állí-
tani, hogy bizony nem nehéz
erre a válasz.
Korábban már községünk,
Szatymaz, nevének értelmezé-
sével részletesen foglalkoz-
tunk. Az Árpád-korban itt
létező település neve, amit a
tatárok 1241-ben végleg el-
pusztítottak, csak Szat volt. A
magyar megfelelőjét is jól
ismerjük ennek a török szó-
nak: adni, árulni, eladni jelen-
tés húzódik meg benne. /A
“vásár” szó elődje./ És akkor
itt is felmerül a következő kér-
dés, kik adták, vagy adhatták
ezt a török nyelvekben oly jól
értelmezhető nevet az itt meg-
húzódó településnek? Akkor
itt valami török nyelvet be-
szélőknek is létezniük kellett,
nemcsak arabnak. Látszólag a
két név együttes említése csak
arra jó, hogy a fejekben zavart
keltsen. Az biztos, hogy ez a
Szat település nem lehetett ki-
csi, hisz a felszámolt temető-
jéből még az 1960-as években
is, a korábbiakról most ne
beszéljünk /amikor például
csillékkel hordták ki a teme-
tőbe a sok csontot, később a B.
családot temették rá, /százával
kerültek elő csontvázak. /A
múzeum csak a csontvázakért
fizetett egy darabig, a lele-
tekért semmit!/ Tudjuk, hogy
az elpusztult település nyomait
az 1852-ben megindult vasút-
építési munkálatok során vág-
hatták át, egyrészét töltésnek
beépítették. Akkor a felbuk-
kanó tárgyak egyrésze, ami
megmenekült a kíváncsiak
szeme- és keze elől, egy szege-
di pincében nyert elhelyezést,

a máshonnan begyűjtött lele-
tekkel együtt. Ott vészelte át
az 1879-es árvízet is, hogy
azután 3o év elteltével, Reiz-
ner János igazgatásával /nya-
ralója még megvan/ 1882-ben
létrehozott Somogyi-könyvtár-
és Városi Múzeumban, a többi
előkerült és megőrzött lelettel
együtt végleges helyet kapjon.
Kérdés az is, hogy mivel fog-
lalkozhattak itt az emberek?
Nem “nomadizálhatttak”, ami
a honfoglalókra oly “jellemző”
volt, hisz a legeltető állat-
tenyésztés annyi embert nem
tarthatott el egy ilyen szűk he-
lyen, amire egyébként a feltárt
temető nagysága is utal. De
felmerül egy látszólag nem túl
érdekes kérdés is, milyen val-
lásúak lehettek az itt élő és itt
lakó emberek? A török “szat”
és az arab “alpár” szó egyi-
dőben történt felbukkanása és
használata is azt az elképzelést
támasztja alá, hogy itt a Szat
nevű hajdani településen név-
adáskor zömmel, vagy teljesen
“izmaeliták” lakhattak. Kér-
dés, kik voltak ezek az iz-
maeliták, milyen nyelven be-
széltek, honnan kerültek ide,
mivel foglalkoztak, és milyen
rokonságban voltak a ma-
gyarokkal és még az is, milyen
vallásúak lehettek? A rövid
válasz pedig így hangzik:
“Ezek az izmaeliták /vagy más
néven szaracénok, vagy szere-
csenek, kálizok stb./ az iszlám
vallást követő és részben ke-
reskedelemmel foglalkozó, tö-
rök nyelvet beszélő, nagy va-
lószínüséggel kezdetben talán
a magyarokkal közeli rokon-
ságban álló és akkor még a
török nyelvet használó volgai-
bolgárok lehettek. Megjelen-
hettek itt már a korai időktől a
szintén Mohamed vallását kö-
vető horezmi kálizok, később a
böszörmény besenyők, a ku-
nok, az arabok és egyéb nép-
csoportok is keletről. De jó-
részt bolgár izmaeliták lakhat-
ták ezt a települést már a hon-
foglalás előtt is, amikor az ak-
kor még török nyelvet beszélő
bolgároktól, a Fuldai Évkönyv
szerint 892-ben, a morvák
pénzért vásárolták a Dél-Er-
délyből leúsztatott sót. Márpe-
dig ha ez így igaz, akkor a
morvákhoz szállított sót itt,
még a honfoglalás előtti Szat
településen is át kellett vinni,
valahol itt kellett tengelyre
rakni. /Nem túl logikus ötlet
az, “hogy a sót a szigeten, a
későbbi Szegeden kirakták.” =
a Maros felőli oldalon,- majd a
sziget másik oldalára átvitték

és ott a nyugatin újra beha-
józták, hogy oda vigyék, ahol
az összefüggő szárazulat kez-
dődik. /
A korabeli sónak nagy gazda-
sági jelentősége volt még év-
századok múlva is. Ezzel fi-
zettek! Az uralkodók minden
időben igyekeztek a só forgal-
mazására a kezüket rátenni.
Jól ismert tény, hogy a bejövő
magyarokhoz jelentős számú,
mohamedán vallást gyakorló
népcsoportok is csatlakoztak.
A honfoglalás idejére Moha-
med próféta vallása nagy utat
megtéve érkezett a Kárpát me-
dencébe. A 632-ben Mediná-
ban elhunyt vallásalapító, ak-
korra már az egész Arab fél-
szigetet uralta. Utódja, /a “ka-
lifa”/ már néhány év után
Mekkából-Damaszkuszba he-
lyezte át a székhelyét és onnan
meghódította Indiától az At-
lanti-óceánig, valamint a Ní-
lus-vízesésétől a Kaszpi-ten-
ger környékéig meghúzódó
óriási területet. /Gibraltárnál
még spanyol területre is beha-
toltak /-mórok-/ és fennhatósá-
gukból csak Catalónia és
Baszk-föld területe maradt ki./
Bizánc, vagyis a Kelet-Római
Császárság mindíg erős ellen-
állást tanúsított a Balkánon, az
iszlámmal szemben, pedig a
császárt már Mohamed próféta
is felszólította a csatlakozásra,
így a Balkánon keresztül az
iszlám terjedése akkor abban
az időben megakadt, csak ké-
sőbb a törökök megjelenésével
változott a helyzet.
Az iszlám hitet terjesztők /a
hívek előírásos feladata volt/
hamarosan állandó támadá-
sukkal a Kaszpi-tenger Kauká-
zus felé eső részén meggyen-
gítették a Kazár birodalmat és
a Kelet-európai térségre kijut-
va zavartalanul terjeszthették
új hitüket az ott nomadizáló
népek között. /Az iszlám gyors
előretörését az is segítette,
hogy a hitet elfogadók és gya-
korlók, a birodalom részét ké-
pezték, sokszor mindenféle
harc nélkül./ A mohamedán hit
terjedésében és gyakorlásában
nagy szerepe volt az eredeti
arab nyelven megírt Korán-
nak, amit a meghódított terü-
leteken is, az azonnal kialakí-
tott templomaikban és a létre-
hozott iskolákban a hívek,
különösen a gyermekek, arab
nyelven állandóan és folyama-
tosan naponta tanultak, kívül-
ről recitáltak. A 114 szúrából
/fejezetből/ állő Korán-nak,
amit a Próféta halála után, az

elbeszéléseiből összegyűjtöt-
tek és arab nyelven megírtak,
/fordítani halálbüntetés terhe
mellett, tilos volt/ igen nagy
szerepe volt a hitet gyakorlók
napi vallási életében is. Pél-
dául a ramadán /30 napos böjt/
egy-egy napján a Korán har-
mincad részét ma is kívülről
elszavalják, idézik, recitálják,
illetve elmagyarázzák. Igy
azután már nem csoda, hogy a
honfoglalók és közvetlen elő-
deik között számos, az arab
nyelvet több-kevesebb mérték-
ben értő és beszélő, keletről
csatlakozó iszlámhitű népcso-
port is volt. Ebből már az is
érthető, hogy itt a Maros to-
rokkal szemben lévő tiszai ár-
tér nyugati oldalán meghúzódó
magaslatnak /és a rajta kiemel-
kedő, akkor már kétezer éves
dombnak/, kik és miért adhat-
ták az “alpár” nevet. Az iz-
maeliták folyamatos beván-
dorlásáról még a honfoglalás
utáni időkből is van adat.Talán
Taksony /Árpád unokája/ feje-
delem idején is /947-972 ?/
egy igen nagylétszámú  izma-
elita népesség jelent meg a ke-
leti határon a krónikás /Ano-
nymus/ szerint. Akkor Tak-
sony, hogy a bejővő /illetve
behívott, vagy méginkább be-
csalogatott/ izmaelitákkal a
szövetséget szorosabbra fűzze,
fiát, a későbbi Géza nagyfeje-
delmet, az érkezők vezérének
leányával összeházasította.
Ezen népcsoportok egyrésze
katonáskodott, a fejedelmek-,
majd később a királyok kísé-
retét adták, a másik nagyobb
része kereskedett, a kereske-
delem tárgyát képező cikkeket
előállítók, illetve beszerzők,
vagy pénzzel foglalkozó gaz-
dasági szakemberek voltak.
Az előbbiek /a katonáskodók/
jó részét a déli határra telepí-
tették le, míg a másik nagyobb
részét az izmaelitáknak, a fon-
tosabb kereskedelmi útvonalak
mentére. Igy jutottak ide, a ré-
gen oly roppant fontos keres-
kedelmi útvonal mellé és hoz-
ták létre a Szat-nak nevezett
települést is. Nem csoda, hogy
településünk első, illetve a má-
sodik neve a kereskedésre utal.
A hajdani Szat piacán a gyap-
jú-, bőr-, fém-, cserép-, faárú
mellett a só játszotta a fősze-
repet. Itt rakták a tutajokról
tengelyre a fejedelmek, majd
később a királyok tulajdonát
képező, valamint a bérből,
vagy robotból befolyt, illetve
elszámolt mennyiséget. 

Pálmai József
Folytatás a következő számban.
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ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNYEK
Tájékoztató 2013. január havi testületi ülésen elhangzottakról

Első napirendi pont:
A képviselőtestület 2013.
évben első alkalommal ja-
nuár 16-án tartotta rendes
testületi ülését a művelődé-
si házban. A képviselőtes-
tület elfogadta az önkor-
mányzat és intézményei
2013. évi rendezvénytervét.
A rendezvényterv tartal-
mazza a művelődési ház és
könyvtár, az iskola, az óvo-
da és a civil szervezetek ez
évi programjait. A testület
ebben az évben - tekintettel
a szűkös önkormányzati
költségvetésre -, nem ren-
dezi meg az Őszibarack
Fesztivál és Falunapokat.
Ezzel a döntéssel lehetővé
vált, hogy a Faluház összes
többi tervezett rendezvénye
változatlan tartalommal
megrendezésre kerüljön.
Második napirendi pont:
Az önkormányzat 2012. évi
pályázatairól beszámolót
tartottak. Az anyag tartal-
mazta az előző évben meg-
valósult pályázatokat: az

iskola udvarán az ÖNO re-
konstrukciós munkálatait,
bölcsődeépítést, felépült
kerékpártárolót, a művelő-
dési ház beruházásának

befejezését.
A képviselő testület elfo-
gadta az önkormányzat va-
gyon gazdálkodási tervét,

mely az új jogszabályi vál-
tozások miatt kötelező min-
den önkormányzatnak.

Tájékoztató a rendkívüli testületi ülésről
A képviselőtestület 2013.
január 30-án rendkívüli tes-
tületi ülés keretein belül
döntött a 2013. évi költség-
vetési rendeletének elfoga-
dásáról. A gazdaságvezető
által elkészített költségve-
tési rendelet tervezetet a
Gazdasági Bizottság előze-
tesen megtárgyalta, illetve
könyvvizsgáló is vélemé-
nyezte. A csökkenő bevé-
teli főösszeg, a nem kötele-
ző önkormányzati felada-
tok ellátásának szűkülését
vonta maga után. Ennek
megfelelően döntött végül
a képviselő testület a civil
szervezetek támogatásáról
következők szerint:
Sportegyesület: 2 400 000 Ft
Fehértói alapítvány: 800 000 Ft
Ritmikus Sportgimnasztika:
400 000 Ft

Polgárőr Egyesület: 100 000 Ft
A többi civil szervezet tá-
mogatása ez évben módo-
sulni fog a következők sze-
rint: 
500 000 Ft támogatásban
részesíti az önkormányzat a
Szatymazért Alapítványt a-
zért, hogy pályázat útján a
többi civil szervezetnek to-
vábbra is támogatást tudjon
nyújtani.
A képviselőtestület döntött
továbbá arról, hogy nem kí-
vánja bevezetni a vállalko-
zók építményadóját, mivel
a költségek csökkentése
után tartható a költségveté-
si egyensúly az új adónem
bevezetése nélkül is. A
döntésnél további fontos
szempont volt a község
versenyképességének meg-
őrzése a környező telepü-

lésekhez képest, a vállal-
kozások adóterheit illetően.
Döntöttek a képviselők ar-
ról, hogy bevezetik a
könyvtár beiratkozási díját
300 Ft/év/fő összegben,
rendelet formájában. Ennek
előkészítése még folyamat-
ban van.
A testület hatályon kívül
helyezte a kéményseprő i-
pari szolgáltatásokról szóló
rendeletét, mivel jogszabá-
lyi változás miatt 2013.
évtől ezt a feladatot Szeged
város látja el.
Módosították a képviselők
a SZKTT többcélú megál-
lapodását, illetve döntöttek
a Közművelődési és Köz-
gyűjteményi Kulturális
Közfoglalkoztatási prog-
ramhoz való csatlakozás-
ról.

Alig egy hónapja kezdte
meg működését a Szegedi
Járási Hivatal, máris bővül
az okmányiroda nyitva tar-
tási ideje: mostantól a Hu-
szár utcában reggel 8-tól
este 8-ig lehet ügyeket in-
tézni. Igaz, egyelőre nyolc
munkatárs várja majd a je-
lenlegi nyitva tartáson túli,
délutáni, kora esti órákban
az állampolgárokat, de így
is minden okmányirodai

szolgáltatás elérhető lesz.
Nem csak az ügyfélfogadá-
si idő, hanem az időpont
előjegyzés rendje is válto-
zik február 1-jétől: minden
munkanap 19.30-ig fogad-
ják a hívásokat a 62/561-
600-as központi számon. 
Bodó Imre, a Szegedi Járási
Hivatal vezetője azt reméli,
hogy a hosszabb nyitva
tartás kedvező visszhangra
talál a lakosság körében. A

péntektől induló új ügyfél-
fogadási rendben a megszo-
kott, hivatali időn túl is bár-
ki elintézheti a személyi
okmányaival kapcsolatos
ügyeket, amely minden bi-
zonnyal, csökkenti majd a
napközbeni ügyfélfogadá-
sok zsúfoltságát. 

Varga Márta
kommunikációs vezető 

Csongrád Megyei
Kormányhivatal 

Február 1-jétől új nyitva tartással működik a Huszár utcai
okmányiroda:

minden munkanap reggel 8-tól este 8-ig várják ügyfeleket 

A Sándorfalvi
okmányiroda

ügyfélfogadása
nem változott:

Okmányirodához tartozó
települések: Dóc, Sándor-
falva, Szatymaz
Cím: Sándorfalva, Ady
Endre u. 1.
Telefon: 62/572-960
H: 0800-1200

K: 0800-1200

Sz: 1300-1700

Cs: 0800-1200 és 1300-1530

Rendőrségi felhívások
Bűnmegelőzési hírlevél
Rendkívüli időjárás:
A szokatlanul hideg, változé-
kony időjárás kemény próba
elé állítja nem csak az utcán
élőket, hanem a mozgásukban
korlátozottakat és fűtetlen ott-

honaikban egyedül élő idős
embereket is.
A veszélyhelyzetek megelő-
zésére a rendőrség fokozta
közterületi tevékenységét, ki-
emelt figyelmet fordít a köz-
területeken élő hajléktalanok-

ra, egyedül élő idős emberek-
re. Az itt szolgálatot teljesítő
járőrök, körzeti megbízottak
együtt-működve az önkor-
mányzatokkal, polgárőrség-
gel, civil szervezetekkel visz-
szatérően ellenőrzik a

Tisztelt Szatymazi Lakosok!
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény, a
végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól
szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet alapján tájékoztatom a Tisztelt Szatymazi Lakosokat arról, hogy a helyi polgári
védelmi szervezetbe lehetőség van önkéntes jelentkezésre.
Aki érez magában elhivatottságot aziránt, hogy veszélyhelyzet esetén segítséget nyújtson polgártársainak, az kérem,
keresse meg kollegámat, Bartók Gábort – személyesen - ügyfélfogadási időben, a Polgármesteri Hivatalban, aki továb-
bi felvilágosítást tud adni a jelentkezés feltételeiről.

HVB
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településeken, külterületen
egyedül élő idős személyeket,
haladéktalanul gondoskodnak
a szabadban tartózkodó haj-
léktalanok menhelyre szál-
lításáról, meleg étellel való el-
látásáról.   
Azonban nem lehetünk
mindenhol jelen! Ezért
kérjük, az elkövetkező
időszakban fordítsanak
még nagyobb figyelmet:
- közeli és távoli hozzátar-

tozóikra, főleg egyedül,
magányosan élő, vagy
mozgásukban korlátozott
családtagjaikra, szom-
szédjaikra, ismerőseikre! 

- Ellenőrizzék, hogy a fa-
gyásveszélynek jobban
kiszolgáltatottaknak van-
e megfelelő mennyiségű
tüzelője, élelmiszere,
ivóvize, gyógyszere.

-·Ha tehetik, gondoskodja-
nak arról, hogy a rászo-
ruló hozzátartozóiknak
legyen alternatív fűtőtes-
te, tartalék tüzelője, ele-
gendő meleg ruházata, le-
gyenek elérhetőek tele-
fonon vagy mobiltelefo-
non (célszerű feltöltött
tartalék akkumulátorról
is gondoskodni), legyen
felhalmozva pár napra
elegendő tartós élelmi-
szerük, gyógyszerük! 

-·Amennyiben az idős em-
berek rászorulnak, segít-
senek a lakás, ház befűté-
sében, a bevásárlásban,
hogy ne kelljen kimoz-
dulni otthonaikból! 

Haladéktalanul hívják a
rendőrséget az ingyenesen
hívható számon (112)
amennyiben: 
· azt tapasztalják, hogy e-

gyedül élő szomszédjuk
nem ad életjelet magáról,
vagy nem észlelnek fű-
tésre utaló jeleket náluk, 

· ha nem tudják felvenni

hozzátartozóikkal a kap-
csolatot, 

· ha az utcán, közterületen
hajléktalan, segítségre
szorulót, utcán fekvő em-
bert látnak. 
Gondoskodjon saját
maga biztonságáról is: 

· Folyamatosan figyelje az
időjárás előrejelzést, ameny-
nyiben nem feltétlenül szük-
séges, ne induljon útnak gép-
járművel. 

· Téli gumiabroncs, hólánc
nélkül ne induljon útnak! 

· Semmi esetre se induljon
hosszabb útra csecsemővel,
kisgyermekkel.

Amennyiben feltétlenül el
kell indulnia: 

· Azt csak kísérővel tegye,
öltözzön rétegesen! 

· Tankolja fel indulás előtt
gépjárművét, legyen önnél
tartalék üzemanyag! 

· Készüljön fel arra, hogy
előfordulhat, hogy hosz-
szabb időt kell szabadban
tölteni, esetleg gyalog kell
útját folytatnia, öltözékét
így állítsa össze! 

· Legyen önnél vízhatlan fel-
sőruházat, meleg takaró,
meleg tea, kávé, egy napi
élelmiszer, elektromos ké-
zilámpa, hólapát! 

· Ne feledje, ha hosszabb
időn át fűti álló gépjármű-
vét, úgy, hogy eközben az
utastérben tartózkodik, a ki-
pufogógázok beszivárog-
hatnak, roszszullétet, sú-
lyosabb esetben halált
okozhatnak. A rosszullétek
megelőzésére, ha megállás-
ra kényszerül negyedórán-
ként szellőztesse gépjár-
műve utasterét! 

ORFK Bűnmegelőzési
Osztály 

Minden fűtési szezonban
hallani híreket szénmono-

xidmérgezés okozta halále-
setekről.
Milyen tünetek figyelmez-
tetnek a mérgezésre? 
Mit tegyünk? A következő
sorokban erről szeretnénk
tájékoztatást adni.
A szén-monoxid könnyebb a
levegőnél, tiszta formában
színtelen, szagtalan gáz.
Könnyen áthatol falakon, 
földrétegen, mennyezeten.
Keletkezhet a földgáz töké-
letlen égésekor (pl. szaksze-
rűtlenül szerelt kazánok, boj-
lerok, eldugult kémények ese-
tén). A legtöbb véletlen bale-
setet ez okozza. De tartalmaz
szén-monoxidot a kipufogó-
gáz, széngáz, generátorgáz.
A mérgezés alattomos, mert a
kezdeti tünetek sokszor álta-
lánosak, sok más betegség
okoz hasonló panaszokat és a
szén-monoxid mérgezés is
utánozhat más kórképeket.
Ezért is gyakori, hogy a beteg
nem gondol a mérgezésre, pa-
naszait bagatellizálja. A gáz a
légutakat nem izgatja, így
akadálytalanul belélegezhető.
A mérgezés sok esetben éjjel,
alvás közben fordul elő és az
érintettek nem mindig ébred-
nek fel rá. A szén-monoxid
bármilyen koncentrációban
belélegezve mérgezést okoz,
mert 300-szor jobban kötődik
a hemoglobinhoz (ez a mole-
kula szállítja a vérben az oxi-
gént), mint az oxigén.
Tünetek (a belélegzett gáz
koncentrációjától függően):
Halántéktáji lüktető fejfájás,
szívdobogásérzés, szédülés,
hányinger, gyomorfájdalom,
az alsó végtagon kezdődő,
majd kifejezettebbé váló
izomgyengeség, ami később
bénulásba megy át. (Ebből
adódik, hogy a mérgezett nem
tud menekülni.) Zavart vi-
selkedés, eszméletvesztés,
görcsroham, légzésbénulás,
halál.

Ellátás:
Abban az esetben, ha járás-
képtelen vagy eszméletlen
beteget találunk, és szénmo-
noxid mérgezésre gyanak-
szunk, fontos, hogy a beteg
ellátása során saját magunk
védelmét tartsuk szem előtt.
Ne lélegezzünk abból a gáz-
térből, ahol a mérgezést gya-
nítjuk! Még a helyiségbe lé-
pés előtt vegyünk mély leve-
gőt, lélegzetünket visszatartva
szaladjunk be a szobába, nyis-
sunk ablakot, szellőztessünk.
Újabb friss levegőt véve, ezt
követően próbáljuk meg ki-
hozni a beteget. Ezt követi a
betegvizsgálat, amennyiben
szükséges légútbiztosítás, lé-
legeztetés, újraélesztés.
Mentőt (akár csak a gya-
nú esetén is) minden eset-
ben hívjunk!
Mérgezés esetén veszélyez-
tetettebbek a csecsemők,
gyermekek, várandós anyák,
az idősek és a légzési prob-
lémákkal küzdők. A szervezet
toleranciaszintje a szénmo-
noxidra egyénenként változó
(tehát nem biztos, hogy azo-
nos koncentrációnak kitette
személyek egyszerre lesznek
rosszul). A téli fűtési szezon-
ban minden különösebb előz-
mény nélkül kezdődő fejfájás,
rossz közérzet, gyengeség,
hányinger esetén fel kell,
hogy merüljön a szén-mono-
xid mérgezés gyanúja, külö-
nösen akkor, ha többen lesz-
nek roszszul…
Szegedi Mentőállomás -
CSMRFK Bűnmegelőzési
Osztály
barka@csongrad.police.hu

EGÉSZ ÉVBEN AZ 
ÖNÖK BIZTONSÁGA

ÉRDEKÉBEN!
Rendőrségi segélyhívó: 107
Központi segélyhívó: 112

TELEFONTANÚ:
06/80/555-111

1%
SZATYMAZ KÖZSÉGBEN MŰKÖDŐ ALAPÍTVÁNYOK KÖZLEMÉNEYE

Tisztelt Szatymaziak! 
Önök a 2013-as évben is dönthetnek személyi jövedelemadójuk egy százalékának közhasznú felajánlásáról.
Az alábbiakban közöljük az alapítványok ADÓSZÁMAIT:
A Mi Óvodánkért Alapítvány Szatymaz: 18465789-1-06
Csipet-Csapat Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete:
18211913-1-06
Fehértói Gazdaképző és Innovációs Alapítvány: 18454404-1-06
(a Teleházat üzemelteti)
Közművelődési és Családsegítő Egyesület: 18472754-1-06
Mozgáskorlátozottak Szatymazi Egyesülete: 18463718-1-06
Szatymazért Alapítvány: 18456420-1-06

Szatymaz Község Területén Élő Idős Emberek Gondozásáért
Alapítvány: 18452213-1-06
Szatymazi Gazdakör Közhasznú Egyesület: 18450259-1-06
Szatymazi Gyermekekért Közhasznú Egyesület: 18479548-1-06
Szatymazi Nyugdíjasok Egyesülete: 18464812-1-06
Szatymazi Polgárőr Egyesület: 18462580-1-06
Szatymazi Sportegyesület: 19983879-1-06
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Agrár hírek

KALENDÁRIUM

Tisztelt Termelők!
Az őstermelői igazolvá-
nyok érvényesítési rendje a
következőképp változott:
2009.január 01. előtt kivál-
tott igazolványok érvényes-
sége lejárt, így új igazol-
vány váltása szükséges,
mely történhet:
- egy évi érvényességgel

(díja: 2000 Ft)
- kétévi érvényességgel

(díja: 3000 Ft)
- háromévi érvényességgel

(díja:4000 Ft)
2009. január 01. után kivál-
tott igazolványok oly mó-
don érvényesíthetőek, hogy

az igazolványban érvénye-
sített évek száma nem hal-
adhatja meg a hármat. (Pl.:
amennyiben a 2009-2010-
ben kiváltott igazolványt
minden évben érvényesítet-
ték, akkor e igazolvány cse-
réje szükséges. Tulajdon-
képpen a minden évben ér-
vényesített igazolványok
esetében a 2011-ben kivál-
tott igazolványt egy évre, a
2012-ben kiváltott igazol-
ványt maximum két évre
lehet érvényesíteni.) Az ér-
vényesítés díja évenként (ill.
betétlaponként) 1000 Ft.
Határidő: 2013. március 19.
ill. első értékesítés előtt.
A mezőgazdaságban fel-

használt gázolaj jövedéki
adójának visszaigénylése is
megváltozott. Ebben az év-
ben a falugazdász igazolás
nem kell (így földhasználati
lapszemle sem szükséges)
csak a jövedéki adóbe-
vallást kell benyújtani a
NAV-nak.
A szőlő-és gyümölcsterme-
lők az ún. „de minimis”
gázolaj támogatás igényü-
ket a jövedéki bevalláson
tehetik meg.
Földhasználók figyelmébe!
Minden földhasználónak
földhasználati azonosító
adatközlési kötelezettsége
van az illetékes földhivatal

felé, melyet az erre rendsz-
eresített nyomtatványon a
személyi igazolvány és a
lakcímkártya fénymásolatát
mellékelve, postai úton te-
het meg 2013. márc. 30-ig.
A nyomtatvány elérhető a
faluházban, vagy letölthető
a földhivatal honlapjáról.
Szatymazi ügyfélfogadási
rendem:
Szerda: 8:00-16:00-ig
Péntek: 8:00-12:00-ig
Telefonszámom változat-
lan: 06/30 338 0162

Tisztelettel: 
Halászné Ács Éva

Falugazdász közleménye

FEBRUÁR

Böjtelő hava
Télutó hó

2. Gyertyaszentelő: A ró-
maiak a hajdani tavasz-
kezdő ünnepen gyertyás-
-fáklyás felvonulásokat
rendeztek. A keresztény-
ség átvette az ősi tűzkul-
tuszra utaló szokást: a
házakban eloltják a tüzet
és mindenhol szentelt
gyertyákkal világítanak.
A gyertyaszentelő napjá-
hoz fűződik a legszéle-
sebb körben elterjedt
időjóslás: e napon a téli
álmából felébredő med-
ve kijön a barlangjából,
ha napos időt talál, s
meglátja a saját árnyé-
kát, akkor visszabújik,
mert még hosszú lesz a
tél. Tehát, ha ebben az
időszakban felmelege-
dés, napos idő van, a tél
még hosszúnak ígérke-
zik. 

3. Balázs: A diákok patró-
nusa. Több évszázadra
visszanyúló szokás sze-
rint e napon tartották a
Balázs-járást, amikor
házról házra vonulva to-
borozták a diákokat az
iskolába. Ezen a napon
van a "balázsolás" is: a
torokfájósokat parázsra
vetett alma héjával meg-
füstölik, hogy ezzel a
fájdalmat, betegséget
okozó gonoszt elűzzék.

6. Dorottya: Kedvelt nap

farsangi mulatság tartá-
sára. (Gondoljunk Cso-
konai Dorottyára.)

Időjósolás is fűződik hozzá:
"Ha Dorottya szorítja,
Julianna tágítja" a fagy-
ot.

10.Skolasztika: Az oltóá-
gak szedésének napja.

11.Elek:. Kígyóűző nap, a
havasi pásztorok tavasz-
kezdő napja - ilyenkor a
hegyeken nagy tüzet
gyújtanak a gonosz elű-
zésére.

13.Hamvazószerda: A far-
sangi időszak utáni első
nap, amely a húsvétot
megelőző 40 napos
nagyböjt kezdete. E név
eredete: az őskereszté-
nyek bűnbánásként, ve-
zeklésként hamut szór-
tak a fejükre. Ez a szo-
kás ebben a formában
már nem él, helyette a
pap a tavalyi barkaszen-
telésből megmaradt bar-
ka hamujával rajzol ke-
resztet a hívek homlo-
kára, miközben felszó-
lítja őket: „Ember emlé-
kezz rá, hogy porból
vagy és porrá leszel”. A
12. századtól az egyház
szertartás része lett
(hamvazkodás).
A nagyböjt időszaka az
újhold idejére esik,
amely a természetgyó-
gyászok szerint a
szervezet méregte-
lenítésére a leg-
megfelelőbb időszak. 

14.Bálint: A tyúkültetés
napja, ekkor kezdenek

párosodni, fészket rakni
a verebek. Újabban
nálunk is megünneplik a
Valentin napot, a
szerelmesek nyugat-
európai ünnepét.

16.Julianna: Dorottya el-
lenkező napja.

17.Nagyböjt 1. vasárnapja
19.Zsuzsanna: Elviszi a

havat, zöldellni kezd a
fű, és megszólalnak a
pacsirták.

24.Nagyböjt 2. vasárnapja
Jégtörő Mátyás: Ahol
Zsuzsanna nem vitte el a
fagyot, Mátyás töri meg
a tél uralmát. Vagy ha je-
get nem talál, akkor csi-
nál.
A halászoknak is jeles
napja, ekkor kezdenek
ívni a csukák. Az ezen a
napon fogott csukát a
nép "Mátyás csukájá"-
nak nevezi, és egész évre
bő halfogást ígér.

Farsang: Idejét úgy szá-
molják ki, hogy az első
tavaszi (II. 21. utáni)
holdtöltére következő
vasárnaptól (húsvéttól)
visszaszámolnak hat he-
tet (a böjt idejét).
A farsang a közelgő ta-
vasz ősi örömünnepe,
egyúttal a tél és a tavasz
küzdelmének szimboli-
kus megjelenítése.
Számtalan gonoszűző és
termékenységvarázsló
álarcos, alakoskodó szo-
kás fűződik hozzá (kon-
gózás, kormozás, tél-
temetés, busójárás stb.).

A legtöbb esemény far-
sang vasárnapjára és a
rákövetkező néhány
napra, "farsang farkára"
esik: így húshagyó kedd-
re, a böjt kezdetére,
hamvazó szerdára, a do-
logtiltó napra, amit böjt-
fogadónak is neveznek.
Ezen a napon tartják a
keresztények a "ham-
vazkodást".
A húsvét vasárnapig tar-
tó böjtben húst és zsíros
ételeket nem esznek,
csak főtt tésztát, aszalt
gyümölcsöket és a kor-
pából készült leveseket.

MÁRCIUS

Böjtmás hava

3. Nagyböjt 3. vasárnapja
4. Kázmér: A patkányűzés

napja.
12.Gergely: Balázs a diák-

ság, Gergely pedig az is-
kolák pártfogója volt.
Ezen a napon tartották a
Gergely-járást. Ilyenkor
a nebulók végiglátogat-
ták a falu házait, ado-
mányokat kérve a tanító
és az iskola számára.
E napra rossz időt jósol-
nak, ha Gergely megráz-
za szakállát: az havazást
jelent.

(Forrás:
http://library.thinkquest.org/0

3oct/00572/htmls/2.htm ;
http://www.katolikus.hu ;

www.wikipedia.hu )
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„Igazság borban és pap-
rikában”
Szerintem mindenki ismeri
azt a régi mondást, hogy
„… borban az igazság…”,
és egy időben arról is sokat
hallottunk, amikor az igazi
bornak kellett a törvény
erejével védelmet biztosí-
tani a hamis „vetélytársak-
kal” szemben.

Az utóbbi években a fű-
szerpaprika esetében is fel-
merült a fogyasztókban né-
mi kétely, a boltok polcain
található termékek minősé-
gével kapcsolatban. A szak-
mai körökből indult, és a
sajtón keresztül nagy nyil-
vánosságot kapott termék-
minősítés a kereskedelem-
ben kapható fűszerpaprikák
tulajdonságait elemezte,
egy összehasonlító vizsgá-
lat segítségével. 
Ezt követően fogalmazó-
dott meg az a - már koráb-
ban is érlelődő - gondolat a
Szatymazi Gazdakör elnö-
kének, dr. Somogyi
Györgynek a fejében, hogy
itt az idő ezzel a témával
kapcsolatosan az igazság
feltárásának. Mint ahogyan
azt már korábban is meg-

szoktuk tőle, az ő esetében
a gondolatot tett is követte,
és tavaly december elején
szakmai bemutatóval, val-
amint bor és fűszerpaprika
bírálattal egybekötött, rend-
kívül színvonalas előadókat
felvonultató, látványos 
szakmai napot szervezett a
szatymazi Dankó Pista Fa-
luházban.

A neves hazai előadók szá-
zas nagyságrendű nemzet-
közi közönsége, a várako-
zásoknak megfelelően 
szakmailag tájékozott, és
mindvégig aktívan érdek-
lődő volt, igazolva a kivá-
lasztott téma időszerűségét
és azt a széleskörű figyel-
met, ami ezen a területen is
egyre inkább megmutatko-
zik. Ami sajnálatos, hogy
pont a helybeli gazdák kö-
zül voltak kevesen, bár a
rendezvény látogatottságá-
ra nem lehetett panasz. Az
átlag-hallgatóban már a mí-
ves meghívó láttán is fel-
merült a kérdés: ugyan mi
lehet a valóság e két kiváló
magyar élelmiszeripari ter-
mék hazai műhelyeiben. 
A rendezői szándék már a
címben is megmutatkozott:
Kutatás és gyakorlat együtt
a sikerért, ami azt jelentet-
te, hogy széles betekintést
kívántak nyújtani a növény-
nemesítéstől kezdve egé-
szen a fogyasztók kosaráig. 
Az előadások sorát a hazai

pálya előnyét élvező dr.
Somogyi György indította
meg, aki átfogó képet adott
a fűszerpaprika termesztés
térségi jelentőségéről, di-
csőséges múltjáról, vala-
mint napjaink folyamatos
küzdelmeiről és a jelentős
piacvesztésről, amit csak
szakmai és társadalmi ösz-
szefogással lehet megállí-
tani.
Nógrádi Zoltán Mórahalom
polgármestere egy olyan
térségi tanulmány elkészí-
téséről beszélt, amiben 
részletes vizsgálatok alap-
ján kimunkálták a szegedi
és a kalocsai termőtáj jelen-
legi adottságait és a jövő-
beni együttes fejlesztésének
a lehetőségeit. Ismertette az
Uniós Közös Agrár Politika
(KAP) 2014-től várható át-
fogó projektfejlesztési lehe-
tőségeit, aminek ez az ága-
zat is a haszonélvezője le-
het.
Dr. Bartókné Dr. Lamper
Csilla, a Csongrád Megyei
Kormányhivatal Élelmisz-
erlánc Biztonsági és Állat-
egészségügyi Igazgatóság
főosztályvezetője a termé-
kek engedélyezési útját és a
folyamatok jogi hátterét is-
mertette.
A szintén szatymazi kötő-
désű Futó Tamás, aki a
Csongrád Megyei Kor-
mányhivatal Földművelés-
ügyi Igazgatóságának nem-
rég kinevezett igazgatója,
nem hazudtolva meg koráb-

bi termelői mivoltát, a gaz-
da szemével láttatta, és mu-
tatta be az általa vezetett hi-
vatal működését.
Ertseyné Dr. Peregi Katalin
a Magyar Tudományos
Akadémia Zöldségtermesz-
tési Albizottságának az el-
nöke előadásában külön ki-
emelte azt a szerencsés öt-
vöződést, ami a fűszerpap-
rika termesztés terén a
szatymazi adottságokban és
lehetőségekben egyedülálló
módon tapasztalható, ahol a
kutatás és a termesztés ösz-
szehangolása a későbbiek-
ben hatalmas előnyt jelent.
Nagy Kitti PhD. hallgató a
budapesti Corvinus Egye-
tem Zöldségtermesztési
Tanszék munkatársa a fóli-
ás fűszerpaprika hajtatás
technológiai fejlesztése te-
rén elért kutatási eredmé-
nyeiket ismertette.
Dr. Kerényi Zoltán aki a
BCE-SZBI Kecskeméti
Kutatócsoport Kutatóállo-
másának az igazgatója, a
csemegeszőlő fajtákról és
termesztésükről tartott ér-
dekfeszítő előadást. A fólia
alatti hajtatásban termeszt-
hető csemegeszőlővel szin-
te új távlatokat vetített a
hallgatósága elé.
A Csongrád Borvidék
Hegyközségi Tanács elnöke
Tóth István a hegyközségek
működési gyakorlatát és az
aktuális problémáikat mu-
tatta be.

Gazdakör beszámolója

Az utóbbi napokban több
helyen is téves információk
jelentek meg a földhaszná-
lati bejelentési kötelezett-
ségekkel kapcsolatban, e-
zért - a félreértések elke-
rülése véget - közvetlenül a
Vidékfejlesztési Miniszté-
rium Sajtóirodájának köz-
leményéből idézünk: 
A Vidékfejlesztési Minisz-
térium nem engedi, hogy
többletterhet jelentsen a
földhasználati bejelentési
kötelezettség a gazdálko-
dóknak. A tárca felhívja a
figyelmet, hogy minden
földhasználónak be kell je-
lentenie a földhasználatát a
földhivatalhoz. A földhasz-
nálati bejelentési kötele-
zettség a földhasználókat
terheli. Ha a tulajdonos ma-

ga a földhasználó, akkor a
földhasználati bejelentési
kötelezettség a tulajdonosé.
Közlemény: 
Az újdonság az, hogy min-
den külterületi helyrajzi
számmal ellátott földterület
használatát be kell jelenteni
(függetlenül annak nagy-
ságától), ha a földterület az
ingatlan-nyilvántartásban
szántó, szőlő, gyümölcsös,
kert, rét, legelő (gyep), ná-
das, fásított terület műve-
lési ágban, vagy halastó-
ként van nyilvántartva. Ki-
vételt képez az erdő mű-
velési ágú terület használa-
ta, melyet az erdőgazdálko-
dói nyilvántartásba kell
bejelenteni. 

2012. december 31-ig a be-
jelentési kötelezettség csak
az 1 hektár fölötti földhasz-
nálatra vonatkozott. Eddig
sem mentesült a földhasz-
nálati bejelentési kötele-
zettség alól az, aki országo-
san 1 hektárnál nagyobb
földterületet használt, füg-
getlenül attól, hogy ez a
használat hány darab föld-
részletet érintett.
A bejelentési kötelezettség
kiterjesztésének célja: a
földhasználati viszonyok
teljes átláthatósága, orszá-
gos ellenőrzése. 

A Kormány tervezi, hogy
a földhasználati bejelen-
tés illeték-, és díjmentes
lesz, az ezzel kapcsolatos

törvénymódos í táshoz
szükséges előterjesztést
soron kívül az Ország-
gyűlés elé terjeszti.

Ettől a földhasználati beje-
lentéstől függetlenül 2013.
március 30-ig a magán-
személyeknek a személyi
azonosítót, (személyi szá-
mot) és az állampolgársá-
got; gazdálkodó szervezet-
nek a törzsszámot is be kell
jelenteniük az illetékes
Földhivataloknál. Ezen
azonosító adatokat egy kü-
lön erre a célra rendsze-
resített nyomtatványon kell
beküldeni, ennek a közlése
jelenleg is díjmentes.
(közreadja Novák Pál
agrárkamarai tanácsadó)

Tájékoztatás a földhasználók bejelentési kötelezettségeiről
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DANKÓ PISTA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Faluház + kondi terem
Szatymaz, 
Dózsa Gy. u. 42.
Tel/fax: 62/583-520
Igazgató: Kálmán János

Hétfő: 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:

Hétfő: szünnap
Kedd: 9:00-17:30
Szerda: 13:00-17:30
Csütörtök: 9:00-17:30
Péntek: 13:00-17:30

Szombat: 9:00-13:00
Vasárnap: zárva
Könyvtáros:
Feketéné Bárkányi Ilona

Badacsonyból érkezett a
következő előadó, Dunai
János szőlész-borász, aki az
általa vezetett A’Capella
Szőlőbirtok Családi Bor-
műhely indíttatásáról be-
szélt. Részletesen ismer-
tette egy kézműves borá-
szat elgondolásának és
megvalósításának fázisait. 
Táborosiné Ábrahám Zsu-
zsanna a szegedi Fűszer-
paprika Kutató-Fejlesztő
Nonprofit Közhasznú Kft.
munkatársa az általuk vég-
zett kutatásokat. 
Az előadók sorában a szak-
mai nap levezető elnöke
következett. Dr. Pauk János
a Gabonakutató Nonprofit
Közhasznú Kft kutatási
igazgatóhelyettese, aki
egyébként az egyik szaka-
vatott bírálója volt a nyári
szatymazi Kézműves Fű-
szerpaprika Versenynek, a
biotechnológia oldaláról vi-
lágította meg a fűszerpapri-
ka nemesítés lehetőségeit.
Szépe Ferenc a Vidékfej-
lesztési Minisztérium Me-
zőgazdasági Főosztályának
vezetője, összegezte a szak-
mai napon elhangzott pozi-
tív gondolatokat, és a Mi-
nisztérium nyitott hozzáál-
lásáról, valamint az ágazat
támogatásának tényleges
szándékáról biztosította a
szakmai napon elhangzott
elképzelések előterjesztőit.
A rendezvény nemzetközi-
ségét a Romániából és
Szerbiából érkező eladók
adták, akik közül prof.
Viorel Berár a Temesvári
Egyetem Zöldségtermesz-
tési tanszékvezetője, egy a
határokon átnyúló közös
pályázatnak kapcsán, a sze-
gedi paprika hibridek fólia
alatti termesztésének ered-
ményeit ismertette.
A közös együttműködés -
szintén uniós pályázati for-
rásból finanszírozható - le-
hetőségeit vázolta fel
Bacskulin István, aki a dél-
vidéki jégelhárítás működ-
tetéséről és az elért ered-
ményeikről számolt be.
A levezető elnök külön ké-
rése volt a hallgatóság felé,

hogy a rendezvény szüne-
tében mindenki látogassa
meg a Faluház szépen fel-
újított termeit, kóstolják
meg a kiállított fűszerpapri-
ka és bor mintákat, majd
adják le szavazataikat. En-
nek alapján a szakmai nap
végén sor került a közön-
ségszavazat eredményeinek
ismertetésére és a díjak át-
adására.

A paprika-mustrán résztve-
vő huszonöt termelő által
benevezett negyven papri-
kaőrlemény közül a közön-
ségszavazatok alapján há-
rom első helyezés lett ki-
osztva:
Az egyiket szatymazi ter-
melő, Farkas Sándor kapta,
aki közel negyven éve a Fű-
szerpaprika Kutató Intézet
dolgozója, ahol elsajátíthat-
ta a paprika-termesztésének
és a kiváló őrlemények ké-
szítésének a titkát. Az új
hibrid őrleményével vett
részt a versenyen.
Egy csorvási ökogazda
Major Pál, szintén kiemel-
kedő minőségű terméket
állított elő, amikor a tavalyi
évben kipróbálta a fólia
alatti hibridtermesztést, és a
négy beküldött fűszerpapri-
ka mintája közül a biopa-
prikája lett a nyertes.
A pályázók közül Szabó Já-
nos Gergely, a dunaszek-
csői családi gazdálkodó,
lett még az elsők között ki-
emelve, akinek különleges
eljárással készült házilag
füstölt fűszerpaprikája már
nem először nyeri el a kö-
zönség tetszését.

A bormustrán húsz féle bort
kóstolhattak a látogatók. Az
élen itt is holtverseny ala-
kult ki, amint az a „műked-
velő” közönség élénkülő
érdeklődése közepette vár-
ható volt:
Az egyik nyertes a szakmai
előadók közül került ki, aki
nemcsak szóban, de kiváló
nedűi által megízlelhető
formában is a közönség
kedvence lett. Dunai János

badacsonyi első generációs
szőlész-borász, az A’Ca-
pella Szőlőbirtok tulajdo-
nosa, már a tavaly megren-
dezett II. Szatymazi Nem-
zetközi Bormustrán is meg-
hódította a helybelieket és a
szakmai bírálókat. Akkor a
2011-es Rajnai rizlingje lett
„Szatymaz Bora”, most pe-
dig a Családi Borműhelyé-
ben készült 2010-es évjá-
ratú Olasz rizling lett az
egyik befutó.

A másik közönségdíjas bo-
rosgazdánk: Sütő Árpád Er-
délyből, aki a Kisküküllő-
menti Szőlészeti Társulás
elnöke. Neki a 2012-es év-
járatból frissen palackozott
Királyleánykája aratott
méltán „zajosabb” sikert,
miután egyes kóstolók dal-
ra is fakadtak az ifjú
leánykától. 

Úgy gondolom, hogy ismét
sikerült Szatymazon egy
olyan rendezvénnyel előáll-
ni, ami mind témájában és
aktualitásában, mind igé-
nyességében és kulturált-
ságában tovább öregbítette
a helyi Gazdakör, a meg-
újult Faluház és a Szatymaz
központú termőtáj eddig is
megalapozott jó hírét. Ez-
zel a rendezvénnyel méltó-
képpen tisztelegtünk a ko-
rábbi nagy elődök és az
egykori Szatymazi Gazda-
sági Iskola hagyományte-

remtése előtt. Bebizonyo-
sodott, hogy továbbra is
nagy szükség van a me-
zőgazdasági termelésben
azokra a kutatásokra és
gyakorlati műhelyekre,
ahol egy-egy termék meg-
születik, valamint kipró-
bálásra kerül. Az is körvo-
nalazódott, hogy ezek a
műhelyek önmagukban
nem lehetnek életképesek.
Éppen ezért rákényszerül-
nek az ágazati összefogá-
sára, valamint rászorulnak
a kormányzati támogatá-
sára ahhoz, hogy a rohanó
világunkkal versenyben
tudjunk maradni, és a ha-
gyományos mezőgazdasági
termékeinkkel ne szorul-
junk ki véglegesen a hazai
piacainkról.

A rendezvény támogatói jó-
voltából az előadások vé-
gén a Gazdakör minden
előadónak stílusosan, a té-
mához kapcsolódó aján-
dékcsomaggal köszönte
meg a színvonalas közre-
működést.

A rendezvény az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő
és a Nemzeti Együttmű-
ködési Alap pályázati támo-
gatásával valósult meg,
valamint további támogatói
is voltak: nevezetesen a
Szatymazi Gazdakör,
Szatymaz Község Önkor-
mányzata,  a Fűszerpaprika
Kutató – Fejlesztő Non-
profit Közhasznú Kft.,
MTA Zöldségtermesztési
Albizottság, SZAB Kerté-
szeti- és Növénybiológiai
Munkabizottság, Szatymaz
és Vidéke Takarékszövetke-
zet, Kwizda Agro Kft., Su-
mi Agro Hungary Kft., Yara
Hungária Kft., Hodács Pék
Kft., Csongrád Megyei Ag-
rárkamara, és a Csongrád
Megyei Agrár Non-Profit
Közhasznú Kft.

Novák Pál
Agrárkamarai Tanácsadó
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A TÁMOP-3.2.3/A-11/1-
2012-0053 számú Gyara-
podó Tudás, Fejlődő Kö-
zösség című pályázat ke-
retein belül
PÁLYAVÁLASZTÁSI
TANÁCSADÁS
lesz Szatymazon a Faluház
nagytermében 2013. feb-
ruár 19-én 16 órától.
Két iskola mutatkozik be: 
A Tömörkény István Gim-
názium és Művészeti szak-
középiskola által indított
gimnáziumi képzések:
Magyar-német 
kéttannyelvű osztály
Magyar–spanyol 
kéttannyelvű osztály
Emelt szintű német nyelvi
osztály
Speciális angol nyelvű
osztály
Általános tantervű, ének-
zenei orientációjú osztály
Emelt szintű humán osztály
Általános tantervű,
környezetvédelmi orientá-
ciójú osztály
Általános tantervű osztály
A Művészeti szakközép-
iskolai képzések:
Képző-és iparművészeti
osztály

A Szabad Waldorf Általá-
nos Iskola és Gimnázium,
Alapfokú Művészetoktatá-
si Intézmény képzései:
Alkalmazott grafikus (8 fő)

Kerámiakészítő (8 fő)
Kőszobrász (8 fő)
Kéziszövő (8 fő)

A Waldorf-iskolák legfon-
tosabb nevelési elve a gyer-
mek személyiségének minél
mélyebb, és sokoldalúbb ki-
bontása, a benne rejlő érté-
kek, talentumok felfedezése,
ezek gondozása. Fontos fe-
ladat, hogy megismervén a
körülötte lévő világot, ott-
hon érezze magát benne.
Tudjon a képességeiről,
tudja, hol és mire használ-
hatja őket. A felső tagoza-
ton egy olyan életkorbeli
határpont közelébe kerül az
ember, amikor ezeknek a
megszerzett képességeknek
a tudatos használatát kell
elérnünk. „Teljes fegyver-
zetben” kell állniuk a diá-
koknak, hogy az élet első
komoly megmérettetéseiben
helyt álljanak.
Ezért a főoktatással egyen-
rangúan fontosnak tartot-
tuk a különböző művészeti
és kézműves tevékenysége-
ket, valamint a közösségi
életet. Ezen tárgyak és te-
vékenységek jelentőségét a
pedagógiában továbbra is
hirdetjük: a „kézen keresz-
tül” iskoláztatható az egész
ember.
Szeretettel várjuk a felső ta-
gozatos diákokat és szüle-
iket!

A Faluházban 2013. január
22-e és 30-a között tartot-
tuk meg a „Kultúr 7” neve-
zetű rendezvénysoroza-
tunk, melynek keretein be-
lül a művelődési ház nagy-
termében február 25-én 18
órakor került megrende-
zésre a Máskép zenekar
koncertje.
A Máskép zenekar egy vi-
szonylag új formáció, hi-
szen 2011-ben alakult
Csongrádon. A zenekar re-
pertoárját megzenésített
versek alkotják (pl. József
Attila, Weöres Sándor, Ju-
hász Gyula), különleges és
egyedi hangzású hangsze-
reléssel. A magyar népzene,
az ír, a román és a bolgár
zene jellemző dallamai,
hangzásai jelennek meg, és
azok egyedivé alakítása
kelti életre a verseket.
Az együttes tagja: Pigler
András (ének, gitár, népi
furulya), Pigler-Bagi Haj-
nalka (ének, hegedű), Varga
Sándor (ének, gitár), Erőss
Ádám (klarinét, szaxofon),
Mucsi Gergő (ütőhangsz-
erek).
Manapság szerencsére kezd
divattá válni ismételten a
minőségi zene hallgatása a
különböző médiumoknak,
tehetségkutatóknak kö-
szönhetően. Reméljük,
hogy sokak zenei ízlése és a
kultúrára való igénye is po-
zitív irányba változik, és
több időt tudnak szakítani
az ilyen jellegű szórakozás-
ra, kikapcsolódásra. 
Úgy gondolom, hogy a

koncertre összegyűlt embe-
rek is ugyanúgy feltöltőd-
tek, mint én. Ritkán fordul
elő velem, hogy valamire
nem találok szavakat, nem
tudok megszólalni… most
pont így jártam. A koncertet
hallgatva végig azon gon-
dolkodtam, hogy meg kell
vennem a CD-jüket, mert
én hallgatni akarom őket,
csengőhangnak akarom  az
egyik József Attila vers
megzenésítetett változatát.
Én az autóban hallgatok ze-
nét, mert ott sokszor egye-
dül vagyok, és akkor tudom
élvezni a minőségi dalla-
mokat. Eddig a Cirque du
Soleil „O” című produkció
zenéjét hallgattam már las-
san harmadik éve felváltva
egy lengyel utcazenész le-
mezével. És most, a koncert
közben olyan boldogság
jött rám, hogy rátaláltam
végre egy minőségi zenére,
amelyet bármikor és bár-
mennyiszer meghallgatnék.
Nagy boldogsággal arco-
mon mentem Kálmán Ja-
nihoz, hogy szerezzen ne-
kem lemezt. Sajnos szinte
szó szerint pofára estem,
mert annyira új a formáció,
hogy még nincs nekik. Így
egyből elkezdtem erőltetni,
hogy kell még egy Máskép
koncert, mert ezt hallani
kell a szatymaziaknak…
Remélem, hogy nyáron
többen összegyűlünk!
Garantálom a zenei csodát!

Rapcsák-Horváth Nóra
Fotó a hátsó lapon

Máskép koncert

KIS TÉLI SÉTA
A december sem volt rövid, de a
január még hosszabbnak ígérke-
zett. A Karácsony körüli időszak is
szürkébb volt a szokásosnál, így
még rémisztőbb kilátás a januári
semmi. Irigylésre méltó az a lélek,
ki ebben az időszakban is megleli
a harmóniát. Ilyen gondolatokon
méláztam Pieter mellett ülve a ko-
csiban, a falu felé indulva a ta-
nyáról, mikor is arra riadtam, hogy
komám fölkiált:
- Nézd már, Dorogi sugárút!
Tudnotok kell, hogy a dűlőt, ahol
haladtunk, Dorogizoli saját ma-
gáról nevezte el már vagy tíz éve,
olyannyira fölbuzdulva, hogy még
egy szabvány méretű táblát is
csináltatott, amit Kovács úr ta-
nyájának sarkán lévő akáckerítésre
aggatott. A helyiek már megszok-
ták, a városiak csudálkoztak, útba

igazítónak kiváló volt. És Pieter
gps-én is látható volt! Nőjjön egér-
fejem, ha nem igaz! Pontosan mu-
tatta a szerkezet, hogy azon já-
runk. Zoli a szent fürjtojásra is
megesküdött, hogy nem tett sem-
mit az ügyben, nem így akar hal-
hatatlanságot. Így ha akad valaki a
faluban, aki tudja a választ, az je-
lentkezzen a szerkesztőségben!
A tanyasi lakosságnak amúgy jó
szokása, hogy eseményekről, em-
berekről elnevez kisebb tájegy-
ségeket. Magam is Márta-dűlőnek
hívom azt a kanyart, ahol Lajos
barátunk sárga Dáciájával belezú-
gott a csatornába és meg szoktam
említeni Kopaszlacit is, mikor a
négy falu határán lévő kereszter-
ződésben járok, ahol ő született.
Erről Fülig Jimmy is eszembe jut,
aki a világ összes országából ki
volt tiltva, így régóta már csak a
legnagyobb titokban tartóztodott a

földgolyón…Na de Laci nincs ki-
tiltva sehonnan, ellenben ő már ki-
tiltott volna engem a környékről
néhány eset kapcsán, bevallom,
nem alaptalanul.
Történt például egy szép nyári na-
pon, hogy megkért, hozzak már
haza egy iratot a hivatalból, ne
kelljen azért bemennie a faluba. Ó
hogyne, és örültem, hogy végre
hasznomat látja. Még szorgosan
egy nejlon tasakba is beraktam,
megvédendő s elképzeltem a pil-
lanatot, mikor átadom, hogy lám,
fontos dolgokban lehet rám számí-
tani. Na de aztán… aztán bizony,
mint már sejdítitek, betértem
Bálópistabácsihoz egy kis terefe-
rére, ami, mit tesz Isten, elhúzó-
dott. Így aztán minden gondomról
megfeledkezve tekertem hazafelé
a langy nyári estében, mikor is
egyszerre csak előttem termett va-
lósággal fölém tornyosulva Laci és

mennydörgő hangján ezt kérdezte:
-Hát a papír?!
Senkinek sem kívánom ezt az ér-
zést! Mint derült égből villámcsa-
pás, úgy tértem észhez, s nagyon
kicsire összezsugorodva azt nyö-
szörögtem, hogy bizony azt benn
felejtettem a Bálóban. De már me-
gyek is vissza, mondtam és meg-
próbáltam megfordítani a kerék-
párt. Hát ezt már nem várta meg,
kocsiba ült és beviharzott maga…
Másnap mentünk Erdélybe s lehet,
nem nézitek ki belőlem, de igen
nyomasztott a dolog. Vásároltam
is egy korondi hűtőmágnest, de
hajjaj, még azóta sem mertem át-
vinni.
Így vezetett egy melankólikus
januári reggel a Dorogi sugárúton
át e kedves nyári történetig. 

Görgényi Gábor
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ISKOLAI HÍREK

ÓVODAI HÍREK

Kincskeresők, ínyencek, 
könyvmolyok, figyelem!!!

„Filléres könyvvásár” a könyvtárban
február 18-án és 19-én (hétfő-kedd) 

9.00 órától 18.00 óráig
A könyvtár használt és „felaján-

lott” könyveinek kiárusításán több
száz szépirodalmi és ismeretter-

jesztő könyvből böngészhetnek az
érdeklődők.

Izgalmas kincsvadászatot kívánok
mindenkinek!

Feketéné Bárkányi Ilona

Január 22-én, a Magyar
Kultúra Napján Szombat-
helyi Árpád képzőművész
kipakolt.
Hatalmas papundekli bő-
röndjéből elővarázsolta a
múlt század hírnökeit. 
A beszélgetés témája a lak-
berendezés, eszközhaszná-
lat, lakásdíszítés alakulása
az 1950-es évektől majd-

nem napjainkig. Eközben
szépen sorban előkerültek a
múlt suttogó tárgyai, hadi-
foglyok által töltény-
hüvelyből „eszkábált” ön-
gyújtó, nagy marék Pengő,
kávéházi kiskanalak, és
még sorolhatnám. Az este
főszereplői azonban min-
denképpen a hímzett fal-
védők voltak.

„Hétköznapi esztétika”

Január 30-án az 5-6. osztá-
lyosok találkozhattak Lack-
fi Jánossal, aki író, költő,
műfordító, és nem melles-

leg öt gyermek édesapja, s
aki pillanatok alatt bebi-
zonyította, hogy a vers fer-
geteges játék: zene, tánc.  

„A vándorló rántott hús esete Apám kakasával”

" Kormos volt a kemence,
fekete lett kis Bence.."
Óvodai csoportunkkal, - a
kis Sünikkel - szeptember
óta egy vajdasági-magyar
projektben veszünk részt.
Testvércsoportunk a topo-
lyai Maci csoport. 
A projekt célja a hagyo-
mányőrzés, a népmesék,
népdalok kölcsönös megis-
merése, az adott időszak-
hoz kapcsolódó tevékeny-
ségek, munkák megtapasz-
talása.
A gyerekekkel ellátogat-
tunk Kopasz Józsi bácsihoz

és feleségéhez, ahol a
gyerekek az ősszel szüretel-
hettek, szőlőt préselhettek,
mustot kóstoltunk és citera-
zene mellett közösen éne-
keltünk népdalokat. A ki-
csinyke idei termés ellenére
gyűjtöttünk egy kevéske di-
ót, sok-sok mogyorót, sze-
degettünk lepotyogott al-
mát és mindent megkóstol-
tunk.
A programokra magunkkal
vittük textil babáinkat,
Bencét és Borit is, akik
mindent jól megfigyeltek és
november elején - tarisz-
nyájukban népmesékkel,

mondókákkal, népdalokkal
- elutaztak Topolyára, hogy
meséljenek rólunk az ottani
gyerekeknek.
Amíg ők vendégeskedtek,
mi itthon Márton-napi lu-
dasságokon majd a hagyo-
mányos adventi délutánon
vettünk részt az oviban.
Mire elvetettük a Luca-bú-
zát, hazaérkezett Bori és
Bence és magukkal hozták
Macit, új topolyai barátju-
kat és egy csomagot, amit a
gyerekek nagy izgalommal
bontogattak.
A Vajdaságban szerzett él-

ményeikről beszámolót ol-
vashattunk és mi is kaptunk
mesét, verset, népdalokat.
Maci még nálunk vendé-
geskedik, a gyerekek na-
gyon vigyáznak rá.
A projekt a végéhez kö-
zeledik. A záróalkalom feb-
ruár 21-én Szegeden lesz
egy nemzetközi konferen-
cia keretében, ahol vetítés-
sel egybekötött beszámoló-
val osztják meg egymással
tapasztalataikat az óvó né-
nik .

Dohar Magdolna 
Süni csoportos óvó néni

Ismét büszkék lehetünk a
szatymazi diákokra!
Matematika
Február 5-én Szegeden ke-
rült megrendezésre a kis-
térség 5 iskolájának legjobb
matekosai közötti meg-
mérettetés. Iskolánk 6 tanu-
lója vett részt a versenyen.
A 6. osztályosok között a
legjobb lett Prágai Bíborka,
második helyen végzett
Tóth - Molnár Gellért. A
hetedikeseink is kiválóan

teljesítettek: Bartucz Géza
második, Balogh Sára har-
madik helyezett lett. Igaz,
hogy a két nyolcadikosunk
– Kiss Nóri és Balog Anti –
nem léphetett fel a képze-
letbeli dobogóra, de telje-
sítményük így is dicséretet
érdemel.
Szívből gratulálunk mind a
6 tanulónak és kívánunk a
későbbi versenyekhez is
sok szerencsét! 

Felkészítő tanárok: 
Horváthné Bodor Margit
& Nagymihály Tünde

Irodalom
Január 30-án a magyar kul-
túra napja program-sorozat-
hoz kapcsolódva vetélkedőt
rendeztünk az általános is-
kola felső tagozatosai szá-
mára. Az iskolai könyvtár
helyett a községi könyvtár
új, gyönyörűen berendezett

felső szintjét vettük igény-
be.
A tanulók vegyes csapatok-
ban „barangoltak” az iroda-
lomban, tesztelték a rövid-
távú memóriájukat, villám-
kérdésekre válaszoltak tör-
ténelmi, természettudomá-
nyos, művészeti és sport té-
mákban. Továbbá tájéko-
zódniuk kellett a tudo-
mányágak és a kéziköny-
vek világában.
Az eredmények alakulását
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MOZGÁSKORLÁTOZOTT EGYESÜLET közleményei

CSIPET CSAPAT közleménye

NYUGDÍJASOK közleményei

KATOLIKUS EGYHÁZ hírei

EGYESÜLETI HÍREK

a tudás, a tájékozottság, a
gyorsaság és néha a
szerencse is befolyásolta.
A legtöbb pontot gyűjtött
csapat tagjai: Kiss György
5.a, Kőhegyi Réka 6.a,
Szanka Ákos 7.a és Nagy
Katalin 8.b. 
Gratulálunk a nyertesek-
nek. Szeretnénk köszönetet

mondani Feketéné Bárká-
nyi Ici könyvtárosnak, va-
lamint Farkas-Csamangó
Etelka tanárnőnek a ver-
seny előkészítésében és
lebonyolításában nyújtott
segítségükért.

Lindholm-Csányi Eszter

Az egyesületünk minden
tagja lelkesen készül im-
már a harmadik batyu-
bálunkra!
Február 16-án az iskola
ebédlőjében mindenkit sze-
retettel várunk INGYENES
családi farsangunkra! 
Rendezvényünk igazi csa-

ládi program. Töltsünk
együtt gyerekeinkkel, ked-
ves társassággal egy kelle-
mes délutánt! Lesz eszem-
iszom, játék, tombola és a
tavalyi sikerre tekintettel
CSOKISZÖKŐKÚT! Asz-
talunkra csemegét szívesen
fogadunk! 
Aki szeretne csatlakozni
hozzánk, szeretettel várjuk
minden hónap második
szombat délutánján 14 óra-
kor a Faluházban tartandó
összejöveteleinkre, illetve a
honlapunkon nagycsala-
dosok-szatymaz.hupont.hu
található elérhetőségeinkre!

„ Újuljatok meg lélekben
és gondolkodásmódban!”
(Szent Pál)
Plébánosunk, László atya
megtisztelt engem azzal a
feladattal, hogy jóváhagyá-
sával havonta rövid elmél-
kedést állítsak össze ezen
rovatban. Fogadják szere-
tettel!
A fenti Szent Páltól vett
idézet legyen mottója e ha-
vi rövid elmélkedésünknek. 
Február 12-ével véget ér a
farsangi időszak, és ham-
vazószerdával megkezdő-
dik a nagyböjt, a húsvéti
előkészületi idő. Az előké-
szület soha nem semmitte-
vő várakozás, hanem önne-
velő munka. Bűneink tuda-
tában érezzük az Istentől
való távolságot, de ennek
ellenére Isten hív minket, s
a mi válaszunk a bűnbánat
kell, hogy legyen. Ha Isten
jelenlétébe helyezzük egész
napunkat, ez az Isten köze-
lében való tudatos tartózko-
dás mindig imádság. Így
lassan az életünk minden
napjában jelenlévő Krisztus
lesz az, aki véghezviszi
bennünk a teljes megúju-
lást. A világ ugyanaz ma-
rad, de már krisztusi szem-

mel nézzük, és ha Krisztus
általunk jobban jelen van
benne, elkezdődhet valami
változás, mert egyre több
lesz a lélekben és gondol-
kodásmódban megújult
ember. 

Ady Endre:  
Krisztus-kereszt az erdőn 
Havas Krisztus-kereszt az erdőn, 

Holdas, nagy, téli éjszakában: 
Régi emlék. Csörgős szánkóval

Valamikor én arra jártam 
Holdas, nagy téli éjszakában.

Az apám még vidám legény volt,
Dalolt, hogyha keresztre nézett, 

Én meg az apám fia voltam,
Ki unta a faragott képet

S dalolt, hogyha keresztre nézett.
Két nyakas, magyar kálvinista, 
Miként az Idő, úgy röpültünk, 
Apa, fiú: egy Igen s egy Nem,
Egymás mellett dalolva ültünk
S miként az Idő, úgy röpültünk.
Húsz éve elmúlt s gondolatban

Ott röpül a szánom az éjben
S amit akkor elmulasztottam,
Megemelem kalapom mélyen.
Ott röpül a szánom  az éjben.

Darvas László elmélkedé-
sei alapján összeállította:
Szunyogné Icu

Az Egyesület 2013. 02. 18-án, hétfőn 15 órakor
KÖZGYŰLÉSt tart.

Napirend: 1.) Aktuális jogszabályok ismertetése
2.) Nőnapi Bál szervezése

Mindenki megjelenésére számítunk!  
a Vezetőség

Fogadó óra: Minden hétfőn
9-11 óra között a Falu-
házban.
Nőnapi bálat rendezünk
2013. március 9-én. Továb-
bi információ a 12. oldalon.

MEGHÍVÓ
A „SZATYMAZI NYUG-
DÍJASOK EGYESÜLETE”
szeretettel meghívja a mu-
latni és táncolni szerető
Szatymaziakat

2013. február 16-án 
15 órakor kezdődő

FARSANGI BÁLRA.

Vacsora, zene és tombola is
lesz.
Belépő: 1500Ft
Helyszín: a Faluház (Szaty-
maz, Dózsa Gy. u. 42.)
Érd.: Lesz-Vigasz-Vendéglő
Rácz István: 30/516-8716
Horváth Istvánné: 20/213-9534
2013. április 26., 27., 28-i
napokra kirándulást szer-
vezünk AGGTELEKre!
Érd.:
Kovácsné Terike: 70/603-1065
Horváthné Erzsi: 208/213-9534

Tisztelettel, a Vezetőség

A következő hónapvégi gyűlés a hónap utolsó szerdáján, február 27-én 1600-kor lesz.
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Orvosok rendelése:
Dr. Lengyel Dezső
(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 időben
hívható mobiltelefon: 
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. 

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

Csecsemő- 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) 
Hétfő, szerda: 1400-1900,
kedd (Iskolafogászat)
csütörtök: 830-1400, 
péntek: 830-1230

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

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

Állatorvosi rendelés:
Dr. Martinek Vilmos 
(tel.: 30/9451-386)
Szatymaz, Rákóczi u. 50. 
Hétköznap: 800- 900, 

Állatorvosi ügyelet:
Február
2-3. Dr. Huszár Péter
30/487-4030
9-10. Dr. Kunstár Pál
30/488-0267
16-17. Dr. Sikter András
20/936-4208
23-24.: Dr. Dakó Zoltán
70/424-4455

Polgármesteri Hivatal
Szatymaz, Kossuth u. 30.
(tel: 583-560) 
Ügyfélfogadás: 
Hétfő, péntek: 800-1200, 
szerda: 800-1600. 
Polgármester:
Dr. Kormányos László 
tel.: 20-9571-128
Jegyző: Mákos Istvánné tele-
fonszám: 30/9670-850
Elsőfokú építési hatóság:
Szegedi Polgármesteri Hivatal
Szeged, Széchenyi tér 11.
Tel.: 62/564-364
szerda: 800-1600, 
péntek: 800-1200

Rendőrség:
Andódi Tamás: 

20/209-5307
Csóti József:

20/209-5302
Polgárőrség:
Telefonszáma: 

30/6234-262

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

Sertésfelvásárlás:
Kiss István 30/974-8232 

Mozgáskorlátozottak
Egyesülete.
Elnök:  Szilasi Tiborné,
Tel.: 30/433-61-19

Tanyagondnokok:
Rózsa Zoltán 

tel.: 20/260-0750
Karácsonyi Gergely 

tel.: 30/5000-532
Sarapka Irén Katalin

TEL.:30/498-8643
Vidácsné Lukucza Éva

tel.: 30/229-7123
Csányi Imre 

tel.: 20/404-2024
Bérczi Tamás 

tel.: 20/539-4370

Kapcsolat Integrált Szociális
Alapszolgáltatási Központ
Tel.: 283-169
Makra Sándorné
Tel.:30- 3034-487

Családsegítő Szolgálat
Tel.: 62/283-169
Radeczkiné Draskovics Márta 

Ügyfélfogadási idő
Kedd: 1235-1535

Ügyeleti idő  kedd: 1600-1800

Gyermekjóléti Szolgáltatás
Tel. 62/283-169

Ügyfélfogadási idõ
Csütörtök: 1200-1600

Bencsik Márta

Vízmű hibabejelentés
Csúri István: 
Tel.: 70/270-0552

Temetéssel kapcsolatos 
teljes körű ügyintézés:
Patak János
Tel.: 30/278-0017

Teleház
Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig:  800-1900

Szombat: 1000-1530

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

Sándorfalvi Okmányiroda:
Cím: 
Sándorfalva, Ady Endre u. 1.
Telefon: 62/572-046, 62/572-978, 

62/572-979, 62/572-960
Fax: 62/572-046
Hétfő: 0800-1200

Kedd: 0800-1200

Szerda: 1300-1700

Csütörtök: 0800-1200 és 1300-1530

P : Szünetel

Démász hibabejelentés a:
40/822-000
kozvilagitashiba@edf.hu

Felelős kiadó: Dankó Pista Művelődés Ház és Könyvtár. Főszerkesztő: Rapcsák-Horváth Nóra. Szerkesztőbizottság tagjai: Barna Károlyné,
Kasza Ágnes, Pálmai József. A szerkesztőség címe: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár (Szatymaz, Dózsa György utca 42.)
E-mail:milapunk@szatymaz.hu ISSN 1789-7165 (Nyomtatott) ISSN 1789-7173 (Online); Következő lapzárta: március 1.
Nyomdai előkészítés: RRD Kereskedelmi és Marketing Vállalkozás. Nyomtatás: Tiszapress nyomda

SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ÜGYELET
FELNŐTT:

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

elérhetőségi telefonszám/lakásra hívás: 104-es ingyenesen
hívhat telefonszámon.
Rendelő helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. szám alatti fel-
nőtt ügyeleti rendelőben /bejárat a Szilágyi utca felől/.

GYERMEK:
Hétköznap: 1100-1600 helyi gyermekorvos közreműködésével
sürgősségi ügyelet a 30/622-9428-as telefonszámon,
1600-730 a mentőállomáson.
Szombaton, vasárnap, valamint munkaszüneti napokon: 
0730-0730.
Elérhetőségi telefonszám /lakásra hívás: 104 ingyenesen
hívható telefonszámon.
Rendelő helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. szám alatti
felnőtt ügyeleti rendelőben /bejárat a Szilágyi utca felől/.

Közérdekû információk

Búcsúzunk tõlük
Sáringer Péterné 

(született: Tóth Rozália; 1923.)
Guba Antalné (született:

Kovács Anna; 1936.)
Barna Lajos (1950.)

Ábrahám-Tandari Tibor
(1959.)

Értesítjük a Tisztelt
lakosságot hogy a

gyermek sürgősségi
ügyelet telefonszáma

megváltozott: 

30/622-9428 -ra



a Mi Lapunk12 2013/2.

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

Tóth Hanna 2013. 01. 19.
Tóthné Móricz Ágnes és Tóth Sándor

Szatymazi óvoda süni csoportja

Készítette: Kovács Kitti
Fotográfia II-es csoport tagja

Készítette: Barna Andris
Fotográfia II-es csoport tagja

Valantin napra:
- Winston, ha az Ön felesége lennék, mérget öntenék a kávéjába! 

- Nancy, ha az Ön férje lennék, meg is innám azt! 
(beszélgetés Nancy Astor és Winston Churchill között)


