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HELYTÖRTÉNET

Amilyen pontosan ismerjük
a hajdani Szat település vé-
gét, olyan bizonytalan a ki-
alakulásának kezdete. Talán
nem is kellene vele sokat
foglalkozni, ha nem volna
olyan nyomasztó tény,
hogy itt egy hatalmas te-
mető felszámolására került
sor, jó száz éven keresztül.
A legtakarékosabb elképze-
lés szerint is, legalább ezer
csontváz lehetett benne. A
központi részen négy réteg-
ben feküdtek egymás felett
a csontvázak. Nem egyszer-
re lettek eltemetve, mert a
fekvésükben eltérés volt
látható. Kevés leletet men-
tettek meg. Egy ízben
/többször előfordulhatott/
egy gazdagabb sír lett ki-
bontva, majd töltésnek el-
hordva. Amikor a kubikos
brigád vezetőjénél érdek-
lődtünk, hogy mit találtak,
csak annyit mondott, hogy:
" néhány marék -encsöm-
bencsöm- volt körülötte, de
hogy hova szórták nem fi-
gyeltem". Pedig a leletek
esetleg több kérdésre is
adhattak volna választ.
A középkori temetőtől nem
messzire, /150 m./ egy vil-
lanyoszlopnak ástak gödröt
és ott egy hun-korabeli fü-
letlen, egész korsót találtak.
Dr. Trogmayer Ottó jött ki
érte. Amikor a sömlyék túl-
oldalán lévő erdőt délfelé
bővítették, a tanulók a fel-
színen avarkori oroszlános,
bronz, szíjvéget leltek. Va-
lószínű, hogy a középkori
Tisza időnként ellátogatott
a temető vonulat lábához. A
temetőhöz tartozó telepü-
lést /pontos helye még min-
dig ismeretlen/ azonban
csak valamely korai, török
nyelvet beszélő nép ne-
vezhette el.
Az itt lévő Szat település
végét, mint annyi védtelen
alföldi falunak akkoriban, a
tatárok megjelenése hozta el.
Amikor híre jött, hogy
1240. december 6-án a tatá-
rok Kijevet is bevették,
megindult ellenük a hatal-
mas készülődés. A szoroso-
kat, a hágókat szálfákkal el-
torlaszolták és 1241 febru-
árjában a harcba hívó "vé-
res kardot" az országban
körbehordozták. A tatárok-
nak /a tatárok a mongolok
kisebb csoportja, törzse
volt, ez a név ragadt mind-
annyiukra/ nem jelentett a

szorosban felhalmozott fa-
torlasz akadályt, hamarosan
már az ország belsejében
portyáztak. A fő sereg Batu
kán /török nyelven "nyuga-
ti" kán/ vezetésével hama-
rosan megindult az ország
közepének irányába, amit
azután a már részben össze-
sereglett magyaroknak,
visszafelé kellett szorítani..
A Sajó mellett, Muhinál áll-
tak meg, ahol a döntő ütkö-
zet 1241. április 10-11-én
volt./ Most arról ne beszél-
jünk, hogy a tatárok szövet-
séget ajánlottak a magya-
roknak, amit nem fogadtak
el. Csak egyedül, a különö-
sebben nem jelentős
"Moszkvai fejedelemség"
kötött velük alkut, amivel
azután a szóbeszéd szerint, a
későbbi- és a mai hatalmukat
sikerrel megalapoz-ták./
A csata elveszett, IV. Bé-
lának menekülni kellett. A
királyt még útközben Bécs-
ben, Frigyes elfogatta, jó-
részt kirabolta és csak 3
vármegye átengedése fejé-
ben engedte el.
Batu kán a győztes Muhi
csata után, a Tisza jobb
partját követve Szeged irá-
nyába nyomult. A korabeli
Tisza nem hasonlított a ma-
ira, a tavaszi áradás követ-
keztében csak a magasabb
partokon haladhadtak, ter-
mészetesen szétszóródva.
Szeged irányába történt
előnyomulásuk közben /Itt
várták be az Erdélyben dúló
és a Maros mellett végig
haladó egyik csapatukat./ a
védtelen falvakat, /alig volt
másféle/ mind feldúlták, a
talált élelmet felélték, fel-
gyújtották, a házakat lerom-
bolták az állatokat elhajtot-
ták. Az ellenszegülőket, az
el nem menekülőket hely-
ben felkoncolták. Ekkor,
1241 április második felé-
ben söpörte el, a törvény-
nek és a pápai regulának
engedelmeskedő, "véde-
lem nélkülire" kárhoztatott,
és izmaeliták által is lakott
Szat települést a tatárok el-
ső rohama. A lakosok egy-
része azonban a közeli ná-
dasokba menekült. A nyilt
terepen lévő és az év min-
den időszakában könnyen
megközelíthető, elpusztított
és felégetett Szat telepü-
lésre a korábbi lakosok kö-
zül visszajönni többet egy
sem merészelt.  

A tatárok a következő télen,
a Duna jegén átnyomulva,
Dunántúlt is végigdúlták.
Igaz, az alföldi védtelen fal-
vakban tapasztalt pusztítás-
hoz képest, jóval kisebb
eredménnyel. A fallal kö-
rülvett városokat, települé-
seket, várakat meg sem
próbálták elfoglalni.
A tatárok a következő év-
ben, hogy pontosan miért,
nem tudjuk, de kivonultak,
elhajtva az állatok jelentős
részét és a szíjra fűzött rab-
szolgákat. A visszatérő IV.
Béla király minden idejét és
energiáját az ország ujjáé-
pítésére, a sebek begyógyí-
tására fordította. De az ál-
landó félelem attól, hogy a
tatárok újra visszajönnek és
támadnak, a király minden
intézkedését a továbbiak-
ban áthatotta.. Ekkor merült
fel a földvárak és az alföldi
települések legnagyobb vé-
delmét biztosító vizeknek,
folyóknak a jelentősége. A
könnyen védhető, szigetek-
re épült és halászok által la-
kott Szeged, itt a Maros tor-
kolatában, ekkor indult ha-
talmas fejlődésnek, jórészt
természetesen IV. Béla  ki-
rály nem kis támogatásával
és segítségével.
Szatymaz nevének magya-
rázatát már többször érin-
tettük. A sok kitalált értel-
mezés közül a "legjobb" ta-
lán az, amikor egy váradi
oklevélre hivatkoznak. Az
írás szerint elfogtak ott egy
"Zotmoz" névre hallgató
lótolvajt, amiből világos,
hogy a falunk neve is ebből
a névből ered.
Érdekes az, hogy az elneve-
zés értelmezését, még a las-
sabban olvasók is 1 óra
alatt kikutathatják, nem kell
hozzá más, mint egy török-
magyar szótár. Ha kézbe
vettük, vagy vesszük /ko-
rábban nehezen lehetett
hozzájutni/ és kinyitottjuk a
nyelvtani résznél, hamar rá-
találunk a "-maz" végződés
értelmezésére, jelentésére.
Ami alatt nagyjából azt kell
érteni, hogy amivel egybe
írják és mondják, annak az
előtte lévő szónak a jelen-
tését, létezését tagadja. A
mi községünk -maz végző-
dése előtt a Szat, illetve az
ebből lágyított Szaty áll. A
szótárt tovább forgatva a
"szat" szó jelentését is meg-
ismerhetjük A lényeg az,

hogy itt a megszűnése előtt,
a tatárok pusztítása előtt
egy Szat névre hallgató te-
lepülésnek kellett lennie.
Nincs más dolgunk ezek-
után, mint keresni egy
olyan valaha /az árpádkor-
ban/ létező települést a haj-
dani oklevelekben, ami erre
a névre hallgat.
Ha felnyitjuk a Győrffy
György által írott: "Az ár-
pád-kori Magyarország tör-
téneti földrajzának" első
kötetét a 900. oldalon, ott a
következőket olvashatjunk
a valamikori Csongrád me-
gye területén lévő Szat
településről.
-----" Suat 1266" – "Bór-Ka-
lán nb. Pósa fia Nána a mar-
gitszigeti apácákra hagyta:
az apácák utóbb nem birto-
kolták." - - -"Helye isme-
retlen."-----
A Suat ne zavarjon senkit.
Az okleveleket abban az
időben latinul írták, leg-
többször magyarul nem is
beszélő, külföldről jött író-
deákok, akik a nyelvtanról
életükben sem hallottak.
Nem beszélve arról, hogy
jó esetben ezek az idegen
ajkú íródeákok a ma hasz-
nálatos betűknek jó esetben
csak alig a felét ha ismer-
ték. Egyes, akkor haszná-
latos, betűnélküli magyar
hangok lejegyzésére, /a ma-
gyarok által használt ma-
gánhangzók felének írását
nem is tanulták/ az íródeák
furfangjára is szükség volt.
A használt magyar hangok
lejegyzésére, a hiányzó be-
tük pótlására általában, az
általuk is ismert betű va-
lamelyikét, vagy több betű
együttes lejegyzését alkal-
mazták, illetve választhat-
ták. /Új betűt nem találtak
ki./ De néha egyes króniká-
sok több hangra is egy betűt
használtak. Máshol elég
gyakran két betűvel is csak
egy hangot igyekeztek leje-
gyezni. A latin nyelven
megírt oklevelek értelme-
zése terén máig nincs nyu-
galom, legtöbbször a ma-
gyarázat során csak valaki-
re /elismert tudósra/
hívatkoznak.
Szat nevét tehát 747 évvel
ezelőtt említi először Pósa
fia Nána végrendelkezése.
Meg lehetnénk vele eléged-
ve, azért ez az idő már vala-
mi. A baj csak az, hogy ak-

A középkori Szat településről /III../
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kor már nem is létezik ez a
település. De csak kell lé-
teznie olyan irásnak, kö-
zépkori oklevélnek is, ami-
ben a mozgalmas és még el
nem pusztított település ne-
ve fennmaradt 
A szatymaziak által is jól
ismert Reizner János, aki
életének második felében a
nyarait, a vasút mellett
meglévő szőlejében, illetve
illetve az ott felépített eme-
letes villájában töltötte, a
szegedi múzeum első igaz-
gatója volt. Igaz, hogy csak
jogi végzettséggel rendel-
kezett, mégis azt kell mon-
danunk, hogy írásaival
nagy hatással volt a törté-
nelem és benne a helytör-
ténet méltó elismertetésére.
Hihetetlen tudással és alig-

hanem valami belső ösztön-
nel is megáldva, nyúlt a ré-
gi iratokhoz, a középkori
oklevelekhez, hogy azok
magyarázatát adja és írja. A
dömösi /Duna-kanyar/ pré-
postságnak adott alapító le-
velének tanulmányozása
során, felvetette, hogy a
benne lévő "Villa Sahtu",
valahol itt lehetett a Fehértó
környékén.
A dömösi prépostság ala-
pító levelét II. Béla király
adta ki 1138-ban, megerő-
sítve benne apjának Álmos
hercegnek a dömösi pré-
postság számára nyújtott
birtokadományait. Ebben
szerepel sok más faluval
együtt a "villa Sahtu" is. De
felveti, hogy ott van a "villa
Gaeu" /Győ- későbbi Al-

győ/ és a "villa Tapau" Tá-
pé falu említése is. Valahol
itt kell lenni /a Fehértó kör-
nyékén/ a "Sahtu" nevű,
vagyis /az u-t elhagyhatjuk,
mint a többinél/ Szat falu-
nak is.
Mit ír az oklevél, mit erősít
meg a hajdani Szat faluról,
mit adományoz a prépost-
ságnak onnan?
Álmos herceg 1108 után a
dömösi prépostságnak adott
itt 25 sószállítót /név sze-
rint: Subu, Mihali. Iwanus,
Halaldi, Maradek, Gucur,
Ceuse, Forcos,Embel, Mic-
hal, Silve, Wosos, Sima,
Numarek, Bise, Pedúr,
Wendeg, Tuda, Kewe-reg,
Niundi, Sumpu, Custi,
Aianduk, Niklous, Buken./

akik két hajóval – évenkint
hatszor fordulnak az erdélyi
részekből – Szombatvásár-
helyéig. II. Béla király ado-
mánylevele ezt erősíti meg.
Szombatvásárhely Bács
megyében, közel a Duná-
hoz, létezett. Onnan a sót
hajó vitte Dömösre. Érde-
kes ez a Szombatvásárhely
azért is mert oda, keresztül
a Duna-Tisza közén, az
úgynevezett "Kálizi – út "
vezetett. A kálizok, izmaeli-
ták, szerecsenek, mohame-
dán kereskedők voltak.
A dömösi alapító levelet
875 évvel ezelőtt adták ki.
Itt ér véget a valamikori
Szat falu nagyon hiányos
vázlatos ismertetése.   

PJ.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfelet, hogy a
Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási

Hivatala ügysegédje,
a hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyekben

az alábbi időpontokban tart ügyfélfogadást:
Szerda:  800-1600

Péntek:  800-1130

Ügysegéd:  Bácsi Antalné
Az ügysegédhez az alábbi ügyekben nyújtható be

kérelem a fentiekben megjelölt ügyfélfogadási időben:

Alanyi és normatív közgyógyellátás
Ápolási díj

Időskorúak ellátása
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

Lakcímbejelentés

A Csongrád Megyei Kor-
mányhivatal értesíti az
érintetteket, hogy az Egész-
ség-biztosítási Pénztári
Szakigazgatási Szerve a
Szeged, Bal fasor 17-21.
szám alól a Szeged, Deák F.
u. 17. szám alá költözött. 
A Szakigazgatási Szerv
ügyfélszolgálatának nyitva
tartási ideje nem változott:
hétfő-szerda: 800 - 1530

csütörtök: 800 - 1300

péntek: 800 - 1200

Ügyfeleink ezentúl a
· táppénzzel / gyermeká-

polási táppénzzel, 
· terhességi-gyermekágyi

segéllyel, 
· gyermekgondozási díjjal, 
· baleseti táppénzzel, 
· méltányosságból adható

pénzbeli ellátásokkal,

egyszeri gyógyszerse-
géllyel, 

· utazási költségtérítéssel, 
· TAJ-kártyával, 
· EU-kártyával, 
· uniós rendeletek szerinti

formanyomtatványok
kiadásával, 

· jogviszony egyeztetéssel
és 

· a közgyógyellátás iga-
zolványok kiállításával,
postázásával, visszavo-
násával, cseréjével kap-
csolatos ügyeiket továb-
biakban a Szeged, Deák
F. u. 17. szám alatt intéz-
hetik. 

Varga Márta 
kommunikációs vezető 

Csongrád Megyei
Kormányhivatal

P Á L Y Á Z A T 
A „SZATYMAZÉRT ALAPITVÁNY„ kuratóriuma 

pályázatot hirdet
az alábbi kiemelten támogatott programokban:

”Szatymaz biztonságáért”
közbiztonság, közrend,tűzvédelem

”Szatymaz kultúrájáért”
oktatás, közművelődés, szabadidő hasznos kihasználása.
”Az egészséges életmódért” - megelőzés, szűrés, sport.

Pályázati feltételek:
Pályázatot nyújthatnak be intézmények, civil szervezetek.

Szervezetenként egy pályázat nyújtható be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 30.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. május 13.
A pályázatok díjazására a kuratórium 800.000-Ft-ot

kíván felosztani.
A pályázatokat a „Szatymazért Alapítvány” Kuratóriuma

részére, de Szatymaz Községi Önkormányzatához,
(Szatymaz, Kossuth u. 30.) kell benyújtani, 2 példányban.

A pályázatok terjedelme legfeljebb 2 oldal lehet.
A pályázókat a kuratórium, a döntést követően értesíti.

Szatymaz, 2013. március 8.
„ Szatymazért Alapítvány”

Kuratóriuma nevében
Nagymihály Tünde Éva
Kuratórium Elnöke sk.

Mostantól a Deák Ferenc utcában működik
az Egészségbiztosítási Pénztár

Pályaválasztási alkalom
2013. április 22-én 15 órától a Faluházban nemzetközi
fotóművészekkel!
Előadók: Újvári Sándor – fotóriporter
Velican-Patrus Dóra – Alkalmazott fotográfus

(Az előadás a „Gyarapodó Tudás fejlődő
közösség” TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0053
pályázat keretein belül történik meg-
valósításra.)



a Mi Lapunk4 2013/4.

Falugazdász közleményei

Rendőrségi felhívások

Változik az ügyfélfogadás!
A Területalapú támogatás
beadási határideje alatt
(2013. május 15-ig) Szaty-
maz településen az ügyfél-
fogadás szünetel!
Egyéb ügyintézés:
1.) Halászné Ács Éva falu-
gazdászt Domaszéken a
Polgármesteri hivatal épü-
letében kedden és szerdán
800-1600, pénteken 800-1200

óra között érhető el, vagy
telefonon (30/338-0162).
2.)Megyei FM Hivatal
(Szeged, Kossuth L. sgt. 17.)

Egységes területalapú tá-
mogatás (SAPS) igénylés
2013. április 8. és május 15.
között csak az alábbi esetek-
ben lehetséges:
· SAPS támogatásban része-

síthetőek a 2003. június 30-
án jó mezőgazdasági álla-
potban tartott hasznosított
mezőgazdasági területek
(szántóterületek, állandó
gyepterületek, állandó kul-
túrák, konyhakertek) füg-
getlenül attól, hogy a terület

ebben az időpontban műve-
lés alatt állt-e. Támogatás-
ban részesíthető továbbá a
2003. június 30-án jó mező-
gazdasági állapotban tartott,
rövid életciklusú erdei fák-
kal beültetett mezőgazdasá-
gi terület.

· A SAPS támogatás igénybe
vétele szempontjából a ter-
melés, illetve a termelési té-
nyezők alkalmazása nem
kötelező, tehát lehet a pi-
hentetett területre is igé-
nyelni.

· A SAPS támogatásban ré-
szesülő területeken a „köl-
csönös megfeleltetés”
rendszerében szabályo-
zott területhez kapcsolódó
előírásokat meg kell tartani.

· A SAPS és a termeléshez
kötött kiegészítő nemzeti tá-
mogatások esetében az a ter-
melő jogosult az adott terü-
letre támogatást igényelni,
aki a jogszabály által meg-
adott időpontban a terület
jogszerű használója; 2013.
június 9-én a földhaszná-
lati nyilvántartásba be-
jegyzett földhasználó.

· SAPS támogatás – kérelem
szinten – csak abban ez eset-
ben nyújtható, ha a SAPS tá-
mogatásra igényelt területek
ellenőrzése alapján a SAPS
támogatható terület eléri
az 1 hektárt;
(kivétel: ha a kérelem tartal-
maz SAPS-ra bejelentett
szőlő - vagy gyümölcsültet-
vény területet és ez utóbbiak
SAPS támogatható terüle-
te legalább 0,31 hektár →
folyósítható SAPS támo-
gatás).
Az igénylési területegység
(tábla) támogatható területé-
nek el kell érnie a 0,25 hek-
tárt.
Mivel már lassan mindenki
megszokja a rendszer műkö-
dését, ezért inkább néhány
feltételről és a várható ellen-
őrzésekről írok részleteseb-
ben:

· Minden, a gazdaságához tar-
tozó területét be kell írni a
kérelembe a gazdálkodónak,
még akkor is, ha nem kér rá
támogatást.

· A helyes mezőgazdasági és
környezeti állapot

(HMKÁ) és a JFGK 1, 5
előírások betartása a támo-
gatás alapjául nem szolgáló
területeken is kötelező. 

· Ha valami hibát találnak a
bejelentett területeken, és az
ellenőri jegyzőkönyvbe be-
kerül a meg nem felelés ese-
te, akkor a teljes gazdaságot
érinti a szankció, és nem
csak az adott táblát sújtja a
levonás. 

· Vismajor jelzése időben tör-
ténjen, mert ezt is elektron-
ikusan kell rögzíteni a rend-
szerben.

· Másodvetés bejelentésére és
a vetésváltás egyeztetésére
is időben kell sort keríteni!

· Új HMKÁ előírás – tisztító
kaszálást kell végezni a
gyepterületeken.
Földhasználat igazolása,
illetve a Földhasználati lap
megléte jelenti a Jogszerű
földhasználatot.

· A kérelem beadása után nem
fogadható el visszamenőle-
ges földhasználati bejegyzés.

Novák Pál 
agrárkamarai tanácsadó

A Csongrád Megyei Rendőr-
főkapitányság illetékességi te-
rületén 2012. évre vonatkozó-
an is megállapítható, hogy az
állampolgárok a legtöbb eset-
ben vagyon elleni bűncselek-
mények sértettjei voltak. A ta-
pasztalatok szerint sajnos sok
esetben maguk a sértettek is
hozzájárultak áldozattá válá-
sukhoz. 
Az alkalmi és besurranásos lo-
pások esetében ilyen például

az óvatlanság, a kellő körülte-
kintés hiánya (pl. felügyelet
nélkül hagyott értékek, nyitva
hagyott bejárati ajtók, abla-
kok…), a betöréses lopások
esetén a szükséges vagyonvé-
delmi intézkedések elmulasz-
tása. Az időskorú sértetteket
sokszor fizikai kiszolgáltatott-
ságuk, a közszolgáltatók, hiva-
talos szervek működési rend-
jére, az igazoló okmányok for-
májára, tartalmára vonatkozó
ismereteik hiányossága teszi

könnyű célponttá. Az is több
esetben előfordult, hogy a ké-
sőbbi sértettek orvosi váróter-
mi, kocsmai beszélgetés során
tettek utalást a lakásukon talál-
ható ékszerekre, nagyobb
mennyiségű készpénzre, akár
még azok rejtekhelyét is fel-
fedve beszélgetőpartnereik
előtt. Mindezek mellett a kör-
nyezet közömbössége is több
alkalommal segíthette a jog-
sértések sikeres véghezvitelét. 

Éppen ezért kérjük, hogy a ha-
tékonyabb megelőzés érdeké-
ben fogadják meg ajánlása-
inkat: 
· A kaput, bejárati ajtót akkor

is tartsák zárva, amikor ott-
hon tartózkodnak! Gondos-
kodjanak a lépcsőház, pince,
tároló folyamatos zárásáról
is.

· Végzettséget, címeket (dr.,
özvegy…) csak akkor tün-
tessenek fel a postaládán,

Szatymaz Község Képviselő testü-
letének 2013. március 20. napján
megtartott rendes testületi ülésén
öt képviselő vett részt, egy beteg-
ség miatt maradt távol. Kormá-
nyos László kezdésként köszön-
tötte a megjelenteket, majd megál-
lapította a határozatképességet és
ismertette a napirendi pontokat.
Az első napirendi pontban tájékoz-
tatás hangzott el a közigazgatás át-
szervezésével kapcsolatos tapasz-
talatokról. Mákos Istvánné jegyző
elmondta a megjelenteknek azokat
a megállapításokat, amelyek az év-
ből eddig eltelt időszakra vonat-
koztak. A járási rendszerbe átvett
dolgozók feladatait a többieknek
kellett átvenni a hivatalban, emiatt
mindenki leterheltebb, és nehezeb-
bé vált a zavarmentes ügyintézés

feltételeit biztosítani. Kérte ennek
megértését mindenki részéről. Vé-
leménye szerint további feladatok
átvétele várható az elkövetkezen-
dő években – várhatóan további
létszámcsökkentés mellett. To-
vábbá elmondta, hogy a közel-
múltban változott a Szegedi Járási
Hivatal szatymazi ügysegédjének
ügyfélfogadási rendje. 
A második napirendi pont az elő-
terjesztések megtárgyalása volt,
melyeket Mákos Istvánné és a pol-
gármester ismertetett a képviselő
testületnek. Elfogadásra került:
- az éves belső ellenőrzések össze-
foglaló jelentése
- a Sándorfalva-Szatymaz Szenny-
víz Csatorna Beruházó Társulása
társulási megállapodásának felül-

vizsgálata és módosítása
- támogatási szerződés megkötése
a Szegedi Kistérség- és Gazdaság-
fejlesztő Nonprofit Kft-vel egy
JCB típusú kotrórakodó munkagép
beszerzésére, melyet a támogatott
az önkormányzat részére igény
szerint rendelkezésre bocsájtja.
- KEOP 1.11/B/10-11 pályázatban
való részvétel: Kormányos László
ismertette az előterjesztést. A pá-
lyázatról elmondta, hogy az a Dél-
Alföldi Térségi Hulladékgazdál-
kodási Társulás településeinek
összefogásával jönne létre. Ennek
keretében újrahasznosítási köz-
pont, traktor és egyéb szelektív
gyűjtést segítő eszközök kerülné-
nek beszerzésre. Szatymaz önereje
5.906.061 Ft, mely átlagosan

10%-a a Szatymazra vonatkozó
beruházási összegnek.
- az önkormányzat tanyagondnoki
szolgálatának működési engedély
módosítása, melynek tárgya, hogy
a II. tanyagondnoki szolgálat által
eddig használt Suzuki Swift típusú
gépjármű helyett a 2013. április 1-
jétől - a frissen pályázat útján erre
a célra nyert -, Dacia Duster gép-
járművet használhassa.
A képviselőtestület az összes na-
pirendi pontot és előterjesztést
egyhangúlag megszavazta.
A polgármester megköszönte a
nyilvános ülésen résztvevőknek a
jelenlétet, és zárt üléssel folytatták
a testületi ülést.
Következő ülés: 

2013. április 24. 14 óra

Tájékoztató a március havi képviselő-testületi ülésről
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névtáblán, ha az feltétlenül
szükséges, mert ezzel is fel-
kelthetik a bűnözők figyel-
mét! Egyedül élő nőknél
ajánlott csak a vezetéknév
kiírása.

· Ajtónyitás előtt próbáljanak
meggyőződni az Önökhöz
érkező személy kilétéről (pl.
optikai kitekintő, biztonsági
lánc igénybevételével). Ha
idegenek csengetnek be, és
információt vagy szívessé-
get kérnek, szolgáltatást,
eladó árut kínálnak, ne en-
gedjék be őket a lakásba,
házba. A hivatalos szemé-
lyektől, szolgáltatók munka-
társaitól kérjenek igazol-
ványt!

· Rablás, betörés elkerülése
érdekében kiemelt figyel-
met kell fordítani az ingat-
lanok védelmére. Az elkö-
vetők általában olyan helyen
próbálkoznak, ahol gyengé-
nek tűnik a védelem, ahová
viszonylag rövid idő alatt be
lehet hatolni. A bejárati ajtó
zárását minimum 2 db, kü-
lönböző rendszerű biztonsá-
gi zár biztosítsa, de hatéko-
nyabbak a több ponton zá-
ródó zárszerkezetek. A szak-
szerűen felszerelt heveder-
zár megfelelő zárást bizto-
sít, és az ajtólapot is mere-
víti. Emellett érdemes odafi-
gyelni az ajtó anyagára, vas-
tagságára, a vasalatok, sa-
rokvasak kialakítására, az
ajtólap és a tok záráspontos-
ságára stb. Vásárlás előtt ér-
demes szakember tanácsát

kérni.  
· Üvegezett bejárati ajtó zár-

jában belülről se hagyjanak
kulcsot, mert egy betörőnek
nem jelent gondot a kettős
ablaküveg betörése sem, be-
nyúlva pedig már egyszerű
az ajtó kinyitása.

· Viszonylag olcsó (típustól
függően kb. 1500 forinttól
lehet már kapni) technikai
eszköz az elektronikus ajtó-
ék, melyet a bejárati ajtó alá,
a padlóra kell helyezni. Az
ajtó feszítése, nyitása hozza
működésbe a billenő kap-
csolót, ami hangjelzést ge-
nerál, így a tulaj-
donos azonnal ész-
leli a behatolást, és
szükség esetén se-
gítséget tud kérni.

· Valamivel drágább megol-
dás a riasztós lakat alkalma-
zása, amely mozgatás, ütés,
feszegetés hatására hangjel-
zéssel reagál. Kerékpár, mo-
torkerékpár mellett tároló,
hétvégi ház … (kiegészítő)
védelmére is használható. 

· Az ajtók mellett fordítsanak
figyelmet a lakás, pince,
padlás, garázs… ablakainak
védelmére is (rácsok, biz-
tonsági fólia illetve redőny
stb.), hiszen behatolás szem-
pontjából ezek is kockázatot
jelentenek. (Még az emeleti
ablakok is!)

· Az elektronikai védelem a
mechanikai védelem (zár,
rács, lakat stb.) kiegészítője
lehet. Felszerelhetünk helyi
riasztású hang- és fényjelző
készülékeket, illetve kép
rögzítésére alkalmas eszkö-
zöket is - ezekre hívjuk fel a
szomszédban lakók figyel-
mét.  
Emellett ún. távriasztás, táv-
felügyelet is alkalmazható.
Ennek lényege, hogy betörés
észlelésekor az erre sza-
kosodott központ kivonuló
szolgálatot küld a helyszínre.

· Ha elutaznak, szóljanak va-
lamelyik megbízható szom-
szédnak vagy rokonnak, ad-
ják meg elérhetőségüket,
kérjék meg őket a levél-
szekrény kiürítésére, az új-
ságok, értesítők összegyűj-
tésére, esetleg a redőnyök
fel - és lehúzására. Ha tud-
ják, hogy szomszédjuk nem
tartózkodik otthon, figyelje-
nek a gyanús személyekre.
Ha ismeretleneket látnak
csomagokkal, használati tár-
gyakkal, műszaki cikkekkel
stb. közlekedni, figyeljék
meg, melyik lakásból jöttek
ki, próbálják ismertetője-
gyeiket megjegyezni, az ál-
taluk használt jármű típusát,
rendszámát felírni.

· Lakáskulcsot még a bejárat
közelében található „biztos
rejtekhelyen” (lábtörlő, mé-
rőóra szekrénye stb.) se
hagyjanak. A kulcsokat az
igazolványoktól elkülönítve

tartsák maguknál, és a 
kulcstartón se legyen feltün-
tetve a lakcím.

· Ha otthonról való távozás
előtt azt tapasztalják, hogy
valamelyik zárat nem lehet
bezárni (pl. mert azt kívülről
beragasztózták), gondos-
kodjanak zárcseréről. Köz-
ben lehetőleg ne hagyják fe-
lügyelet nélkül a lakást,
mert lehet, hogy a bűnözők
így készítették elő a betö-
rést.

· A gépjárműfeltörések és -
lopások elkerülése érdeké-
ben - főleg látható helyen -
ne hagyjanak értéket (GPS,
táska, fényképezőgép….) az
autóban, mert az nem biz-
tonságos tárolóeszköz! Min-
dig zárják be az ajtókat,
húzzák fel az ablakokat,
kapcsolják be a riasztót - ak-
kor is, ha csak pár percig
vannak távol a kocsitól. A
jármű leállítása során vá-
lasszák az őrzött parkolókat,
bevásárlóközpontokban le-
hetőleg a bejárathoz közeli,
kivilágított részen lévő par-
kolóhelyeket.

EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK
BIZTONSÁGA
ÉRDEKÉBEN!

Csongrád Megyei RFK
Bűnmegelőzési Osztály
Rendőrségi segélyhívó: 107
Központi segélyhívó: 112
TELEFONTANÚ: 06/80/555-111
barka@csongrad.police.hu

KALENDÁRIUM
ÁPRILIS

Szent György hava
24. György: Európa nagy
részén ősi pásztorünnep, az
állatok első kihajtásának
napja. Gonoszjáró nap, ezért
a kerítésre, ajtóra tüskés
ágakat tesznek, hogy a bo-
szorkányokat távol tartsák.
Az állatokat - az ártó szelle-
mek, a rontás elkerülése vé-
gett - Szent György napi tű-
zön hajtják keresztül, hogy a
füsttől megtisztuljanak. E
nap hajnalán lepedővel sze-
dett harmattal kenyeret süt-
nek, vagy különböző mági-
kus praktikákat végeznek.
A György-kultusz a sár-
kánnyal (a gonosszal) vi-
askodó szent legendájából
származik.
25. Márk: A kukoricavetés
és a búzaszentelés napja. A
megszentelt búzaszálakat
gonoszűzésre használják.
Ha ezen a napon pacsirta,

fürj vagy béka szól a bú-
zából, az jó termést ígér.
25. Pál: Pál fordulása, a
bibliai Saulus Paulusszá
változásának története alap-
ján a kemény tél időjárásá-
nak átalakulását jósolják
erre a napra: "Pál fordulás -
télfordulás".

MÁJUS
Pünkösd hava

Május elseje: ősi tavaszün-
nep, a majálisok napja. Sok
helyen a megelőző estét a le-
gények az erdőben töltik, s
hajnalban hazajőve feldíszí-
tett májusfát állítanak ked-
vesük udvarába. Az emberek
az egész napot vidám táncmu-
latságok közepette a szabad-
ban töltik. 1889 óta a mun-
kásság nemzetközi ünnepe.
4. Flórián: Ezen a napon az
ország nyugati felében sok
helyen ősi mádon gyújtottak
"új tüzet". Flórián a tűzol-
tók, a kéményseprők, a ková-

csok és a serfőzők patrónusa.
6. János: "Babevő János"
napjának is nevezik, ekkor
vetik a hüvelyeseket, a ba-
bot, borsót, lencsét. (Naptár-
ban nem szereplő János. E
napi névnapok: Ivett, Frida)
12. Pongrác,
13. Szervác,
14. Bonifác: A fagyosszen-
tek napjai az idő átmeneti le-
hűlését jelzik. E napokon nem
vetnek, nem palántáznak. A
májusi fagyok a gyümölcsö-
sökben, a veteményekben

sokszor nagy pusztítással jár-
nak, ezért tűzgyújtással, füs-
töléssel védekeznek ellenük.
15. Zsófia: Erre a napra esőt
jósolnak.
16. János: Nepomuki, vagy
népiesen "neszepuszi" János
a vízenjárók patrónus. Hajó-
sok, halászok, vízimolnárok
ezen a napon tűzijátékos fel-
vonulást tartanak. (Naptár-
ban nem szereplő János. E
napi névnapok: Jusztin, Aj-
tony)

Forrás: http://library.thinkquest.org

2013. 03. 09-én a bócsai er-
dőben rendezték meg az
idény első tájfutóversenyét.
Az indulóknak nem volt elég
csak gyorsnak lenniük, ha-
nem az ismeretlen terepen
egy térkép alapján kellett tá-
jékozódniuk. Két szatymazi
leányka is nekivágott a táv-
nak. Kopasz Zsófia harma-

dik lett az U 10 korosztály-
ban, Kabai Dalma pedig 5.
az U 12 kategóriában. Mind-
kettőjüknek ez volt az első
versenye. Most kezdődik a
szezon. Reméljük, még sok
szép eredményről számol-
hatunk majd be.
Gratulálunk!

Kasza Ágnes

Új sportág van ˝befutóban˝ Szatymazon
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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

A Családsegítő Szolgálat hírei

A művelődési házban és ren-
dezvényein már-már szokás-
sá válnak a húsvéti-, május
elsejei-, repülőnapi- és kará-
csonyi kézműves foglalkozá-
sok. Örömünkre szolgál,
hogy minden alkalommal
nagy számmal jönnek gyer-

mekek és felnőttek egyaránt.
A március 29-i húsvéti ké-
szülődés más volt a szoká-
sosnál: A művelődési ház-
ban működő TÁMOP-
3.2.3/A-11/1-2012-0053
azonosító számú Gyarapodó
Tudás, fejlődő közösség c.

projektben résztvevő gyer-
mekcsoportok is képvisel-
tették magukat. A húsvéti
készülődést Kormányos
Viktor (népi zene-ének
csoport tagja, foglalkozás-
vezető: Kónya Géza) gyö-
nyörű népi éneke kezdte,
ezután Nokta Gábor nép-
táncosai rittyentettek ne-
künk egy fergeteges tánc-
házat, amelyet színpadi fel-
lépésük követte és a napot
is ők zárták ismét egy tánc-
házi mulatsággal. A kéz-
műves foglalkozás közben
a kisteremben megtekint-
hető volt a kézműves cso-

port (fv: Hürkecz Klára) és a
két fotográfia csoport (fv:
Rapcsák-H. Nóra és Rapcsák
Roland) kiállítása. 
A szervezők nevében köszö-

nöm a kézműves foglalkozá-
son való segítséget Dohány-
né Zsuzsinak, Feketéné Bár-
kányi Icinek, Kádár Zoltán-
nak, Klári óvó néninek, dr.
Kónyáné Dinnyés Kamillá-
nak, Nyári Viviennek, Rap-
csák Rolandnak és Varga Dó-
rának!
Külön köszönjük a palacsin-
ta partit Nacsa Zolinak és
Rácz Lacinak!

RHN

Húsvéti készülődés, táncház és kiállítás

Zacher Gábor toxikológus főorvos előadása a Faluházban.

Felhívás Meseíró
pályázatra

Kedves mesét kedvelő és raj-
zolni szerető gyermekek.!
A KEDD Animációs Stúdió
meseíró illetve áprilisban
rajzpályázatot hirdet 14 év
alatti gyermekek részére az

AEGON-KEDD Országos
rajzfilmünnep alkalmából.
Ha Te is szeretnél részt
venni a pályázatban élesítsd
a fantáziádat, majd ragadj
tollat és küld el a hirdetés-
ben megadott címre. Törté-
netedet Bartos Erika –író-,
Farkasházi Réka-színmű-
vésznő és M. Tóth Géza
–rendező fogja olvasni.
Nevezési feltételek:
· Pályázatot csak az nyújt-

hat be, aki a beküldési ha-
táridő lejártáig a 14. élet-
évét még nem töltötte be.

· Egy pályázó csak egy pá-
lyaművel indulhat a ver-
senyen, és kizárólag olyan
pályamű fogadható el,
mellyel más pályázaton
nem indult az alkotó.

· Az alkotó azonosítása,
szerzői jogainak megóvá-
sa érdekében a nevezés
során regisztrálni kell a
http://rajzfilmunnep.hu/20
13/p oldalon. Csak azokat
a pályamunkákat tudja a
pályázat kiírója a zsűri elé
terjeszteni, amelyhez az
érvényes elektronikus reg-

isztráció megtörtént.
· A regisztrációval és a pá-

lyamű feltöltésével a pá-
lyázó, illetve törvényes
képviselője tudomásul ve-
szi és kifejezetten elfogad-
ja a pályázati kiírás felté-
teleit. A pályázó, illetve
törvényes képviselője to-
vábbi hozzájárulását adja
ahhoz, hogy a KEDD Kft.
a pályázó és törvényes
képviselője adatait nyil-
vántartsa, és azokat a
pályázatra jelentkezéssel,
annak értékelésével

2013. március 28-án a Barack-
virág Nap napon felcsendült a
magyar és a székely himnusz…  
A székely zászló településünkön
történő kitűzésének gondolata
képviselői kezdeményezés alap-
ján merült fel február végén. E
szép gondolat mentén Szatymaz
is csatlakozott a hazánkban elin-
dult kezdeményezéshez, az er-
délyi magyarsággal való együtt-
érzésünk jeleként. Magyarorszá-
gon elsőként a Budafoki Önkor-
mányzat tűzte ki polgármesteri
hivatalára a lobogót, továbbá azt
is felajánlották, hogy további 50
darabot elküldenek olyan önkor-
mányzatoknak, akik követni
szeretnék a példájukat. Megke-
restük a kerületet, azzal a céllal,
hogy biztosítsanak településünk
számára is egy lobogót. Sajnos
nem jártunk sikerrel, mert más
települések megelőztek és be
kellett látnunk, hogy székely
zászlót szerezni nem is olyan
könnyű feladat. Hosszas próbál-

kozás után - a már tiszteletbeli
székellyé avatott -, Somogyi
György közbenjárására a Romá-
niai Magyar Gazdák Szövetsé-
gének elnöke, Sebestyén Csaba
tett ígéretet  e lobogó megküldé-
sére Székelyudvarhelyről. Így
került először postai úton Aradra
Kocsik Józsefhez, és a megyei
magyar gazdákhoz. A megyei
elnök ezt követően a meghívá-
sunkra többedmagával érkezett
Szatymazra. A Faluházban ün-
nepélyes keretek között felcsen-
dülő székely himnusz soraira
bevonulva adták át a polgármes-
ternek a lobogót. Jó érzés volt
ott állni, és a több mint száz fős
hallgatósággal együtt énekelve
részese lenni egy - számunkra
politikamentes -, határokon át-
nyúló és nem csak a székelyek-
ről, hanem az egész magyarság-
ról szóló szolidaritási kezde-
ményezésnek.

önkormányzat

Székely lobogó Szatymazon
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BÖLCSŐDEI HÍREK

ÓVODAI HÍREK

A bölcsődénk tavaly májusi
nyitása óta a létszámunk
folyamatosan bővül, hiszen
jelenleg teljes kihasznált-
sággal működik mindkét

csoportunk.
Ebben az évben megtartot-
tuk a szülőkkel közösen a
farsangot, amelyen a gyere-
kek beöltöztek különböző

jelmezekbe, és így együtt
nagyon mókásan telt el a
nap. A következő ünnep a
húsvét volt, melyre a gyere-
kek locsoló verset tanultak,
illetve tojást festettek, és se-

gítséggel ugyan de, apróbb
ajándékokkal készültek.
Bölcsődénkben egész év-
ben szeretettel várjuk az ér-
deklődőket.

A bölcsőde dolgozói

Tavaszvárás a Süni és
a Katica csoportban
A hosszú tél után a csoport
apraja-nagyja nagyon várja
a tavaszt. Hívogatására
minden tavaszi ünnepet
boldogan és lelkesen ünne-
peltünk! Március 8-án a
kisfiúk lázasan készülőd-
tek, hogy köszöntsék a kis-
lányokat és az óvó néniket
saját kis alkotásaikkal. Ez-
alatt a lányok sem tétlen-
kedtek, hiszen a szíves
ajándékot viszonozni illik.
A tulipános és a szivecskés
képeslapokat örömmel ad-
ták át egymásnak a gyere-
kek. 
Egy hét múlva lázasan ké-
szülődtünk, hogy Március
15-ét az óvoda udvarán, a
többi csoporttal közösen,
énekelve, zászlót lengetve
ünnepeljük meg. A zord eső
azonban nem engedte ezt,
így CD-ről meghallgattuk a
Jönnek a huszárok című in-

teraktív mesejátékot a Ko-
lompos együttes zenéjével.
A gyerekek boldogan kap-
csolódtak be a harcba, átél-
ték az otthon maradó lá-
nyok aggodalmát, a találko-
zás örömére rendezett mu-
latság vígságát.
És bár a gyerekek megfo-

galmazása szerint „vissza-
lopakodott” a tél, mi azért
örömmel készülődtünk a
húsvétra, felidézve a nép-
hagyományokat, locsoló-
verseket. Szorgos kezek dí-
szítették a tojás figurákat,
és örömmel várták a nyu-
szit, aki az idén is meglá-
togatott minket.

A csalafinta, embert próbá-
ló időjárás ellenére, egy szi-
porkázó tanmese részesei
lehettünk március 26-a
délutánján, a helyi művelő-
dési házban.
A Gimm-Busz Színház elő-
adásában: Az okos nyúl- cí-
mű mese csalogatott öröm-
könnyeket a gyermekek
szemébe!
Most lázasan keresgélünk,
hívogatunk, mert az igazi
tavasz már nagyon hiányzik
nekünk.

Süni és Katica csoportos
óvó nénik

összefüggő célból kezelje a
pályázat lezárásáig.

· A pályázat kiírója azon
pályaművek alkotóival, il-
letve törvényes képvise-
lőivel, akiknek az alkotá-
sát hasznosítani kívánja, a
felhasználásról külön meg-
állapodást köt.

· A szervezőket nem terheli
felelősség a téves adatszol-
gáltatásból eredő igénye-
kért.

A pályázat beküldése:
· A pályázat 2013. március

14-től április 4-én, éjfélig

tart. A határidő után be-
érkező pályaműveket nem
áll módjában elfogadni a
pályázat kiírójának

· Az elkészült művet
http://rajzfilmunnep.hu/20
13/p oldalra várják, ahol a
nevezés a pályamű feltölté-
sével és a regisztráció
megtörténtével válik
érvényessé.

Az eredményhirdetésre az
Országos Rajzfilmünnep
2013. április 11-i sajtótájé-
koztatóján kerül sor. A nyer-
teseket elektronikus levélben

vagy telefonon és a
w w w. r a j z f i l m u n n e p . h u
weboldalon tájékoztatják a
díjátadás pontos időpont-
járól és helyszínéről.
A pályázatok értékelése,
díjazása:
A KEDD Animációs Stúdió
mint szervező és az AEGON
Magyarország Zrt. mint tá-
mogató által delegált zsűri
fogja elbírálni a pályamű-
veket. Tagjai: Bartos Erika,
Farkasházi Réka és M. Tóth
Géza!
A győztest az a megtisztetetés

éri, hogy mesefigurájához
kapcsolódóan hirdetik meg a
Rajzfilmünnep keretein belül
a rajzpályázatot, valamint
értékes ajándékcsomagot
kap az AEGON Magyaror-
szág Zrt. és a KEDDshop
felajánlásával.
A második és harmadik he-
lyezettet szintén értékes
ajándékcsomaggal jutal-
mazzák.
A nevezésben segítséget
nyújt a Családsegítő Szol-
gálatnál Radeczkiné Dras-
kovics Márta
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EGYESÜLETI HÍREK

KATOLIKUS EGYHÁZ hírei

ISKOLAI HÍREK
„A matematika annyira ko-
moly szakterület, hogy
egyetlen alkalmat sem sza-
bad elmulasztani arra,
hogy szórakoztatóbbá te-
gyük.” (Blaise Pascal)
Idén február 15-én, immár
24. alkalommal rendezték
meg a Zrínyi Ilona Matema-
tikaversenyt. Magyarorszá-
gon és határainkon túl – Er-
délyben, Délvidéken, Kár-
pátalján – egyazon időpont-
ban több mint 50000 gyerek
oldotta meg a kitűzött felada-
tokat.
Iskolánkat 17 gyerek képvi-
selte:

3. évfolyam: Csenki Adél,
Farkas Dániel, Sováczki
Dominik
5. évfolyam: Farkas Mar-
tin, Hódi Gergő, Kiss
György, Vajda Dávid, Ba-
log Tamás, Darázs Domi-
nik, Hegedűs Henrietta,
Kormányos Gergő, Kor-
mányos Patrik, Virág Attila
6. évfolyam: Kőhegyi Ré-
ka, Prágai Bíborka, Tóth-
Molnár Gellért
7. évfolyam: Balogh Sára
Felkészítő tanáraik: Veres Ti-
borné, Kovács Zsuzsanna,
Horváthné Bodor Margit,

Nagymihály Tünde
A sok munka eredményes
volt, a gyerekek derekasan
helytálltak. 
Külön dicséretet érdemel
Prágai Bíborka, aki a 16. he-
lyet szerezte meg és Tóth-
Molnár Gellért, akit a me-
gyei eredményhirdetésre is
meghívtak és az 5. helyen
végzett.
Gratulálunk a szép teljesít-
ményhez, további jó mun-
kát, eredményes versenye-
ket kívánunk!

XV. Maros Menti Fesztivál 
Népdal kategória

Március 22-én Deszken ren-
dezték meg a XV. Maros
Menti Fesztivál népdal ka-
tegória versenyét. Az egyéni
előadóknak egy népdalcsok-
rot kellett zongorakísé--ret
nélkül elénekelniük. Kormá-
nyos Viktor, 2. osztályos ta-
nuló, ismét lenyűgözte a zsű-
rit, és a népes mezőnyben új-
ra első helyet ért el. Köszö-
net felkészítőjének, Kónya
Géza tanár bácsinak.
(Kép a 12. oldalon.)

Kasza Ágnes

Sajnos a szeszélyes időjárás
többszörösen keresztül húzta
számításainkat: Szerettünk
volna márciusban egy kis ke-
rékpáros pikniket rendezni,
de az idő inkább a téli év-
szakot idézte elénk. Márciusi

összejövetelünk szintén aka-
dályba ütközött, szó szerint
hóakadályba. De ebben a hó-
napban reméljük a nap süt le
ránk és akár a szabadtérre is
tervezhetünk - na nem hócsa-
tás programban gondolko-
dunk! Tervezés alatt áll má-
jus elsejei ünnepségünk és
anyák napi készülődésünk.
Áprilisi találkozónk időpont-
ja honlapunkon http://nagy-
csaladosok-szatymaz.hu-
pont.hu/ és a Faluház ajtaján
megtalálható lesz. Aki csatla-
kozni szeretne hozzánk, ke-

ressen bennünket a fent em-
lített helyeken található elér-
hetőségeinken.
Előző számban megkezdett
sorozatunk folytatásaként
újabb segítség immár helyi
viszonylatban:
A Polgármesteri Hivatalban
(Népjóléti Irodán) Szűcsné
Sáringer Ibolyát kereshetjük
HÉTFŐ: 8-12 SZERDA 8-15
PÉNTEK 8-12 időpontokban
az alábbiakkal:
- rendszeres gyermekvédel-

mi kedvezmény
- rendkívüli gyermekvédel-

mi kedvezmény

- lakásfenntartási támogatás
- átmeneti segély
- foglalkoztatást helyettesítő

támogatás
- temetési segély
- méltányossági közgyógyel-

látás /helyi hatáskör/ Se-
gítséget tud nyújtani még a
járási hatáskörben tartozó
közgyógyellátás, ápolási
díjjal kapcsolatos teendők-
kel kapcsolatban is!

Következő alkalommal még
mindig helyi viszonylatban
folytatjuk ismét sokakat érin-
tő információkkal.

CSIPET CSAPAT közleménye

"Habemus Pápam!" Van pá-
pánk!"
Az elmúlt hetekben nem csak
a katolikus hívek, hanem
szinte az egész világ a pápa-
válsztás lázában égett. 2013
február 12-én a bíborosi 
kongregáció végén XVI. Be-
nedek pápa váratlanul beje-
lentette, hogy lemond "péteri
szolgálatáról". Talán sokan
most hallották először ezt a
sokatmondó kifejezést. Ezért
érdemes nekünk megvizsgál-
nunk mit foglalnak magukba
ezek a szavak? Mi az a "pé-
teri szolgálat?" Honnan ered

Péter apostol fősége az egy-
házban? Milyen hatalma van
a "mindenkori Péternek"
vagyis szent Péter utódjának,
a pápának?
A pápaság magától Üdvözí-
tőnktől Krisztustól ered. Az
evangéliumban félreérthetet-
len Jézus szándéka, hogy
egyházát Péter sziklaalapjára
akarja építeni. Nem kell mást
tennünk, mint elolvasni Máté
evangéliumának 16. fejezeté-
ből a 15-18. verseket, ahol
szent Péter apostol megvallja
Krisztus istenségét, mire Jé-
zus így válaszol: "Boldog

vagy Simon János fia. Nem a
test és vér nyilatkoztatta ezt
ki neked, hanem az én meny-
nyei Atyám. Mondom tehát
neked te Péter vagy (a görög
Petrosz, vagy a latin Petrusz
kősziklát jelent) és én erre a
sziklára építem egyházamat
és a pokol kapui nem vesz-
nek erőt rajta. Neked adom a
mennyország kulcsait. Amit
megkötsz a földön megkötött
lesz a mennyben is, amit
feloldasz a földön fel lesz
oldva a mennyben is."
A csodálatos halfogás után
Jézus háromszor kérte ki

Péter szeretetnyilatkozatát,
és háromszor bízza rá egy-
házát: "Legeltesd juhaimat!
Legeltesd bárányaimat!"
(Jn.25,15 skk.) A pápaság
tehát nem természetes fejlő-
dés, nem társadalmi, politikai
vagy kulturális átalakulások
eredménye, nem maga az
egyház, vagy a püspökök és
papok hozták létre, hanem
közvetlenül Krisztustól ered,
és ez - mint láttuk - legérthe-
tőbben benne van az evan-
géliumban. A hagyomány
szerint Péter Rómában hir-
dette az evangéliumot és ott
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halt vértanú halált. A hagyo-
mányt a régészet is igazolta.
1948-ban XII. Pius pápa kez-
deményezésére megtalálták
és feltárták szent Péter sírját
a Vatikánban. A pápa Róma
mindenkori püspöke, szent
Péter utóda, Péter hivatalá-
nak, szolgálatának folytatója,
és mint ilyen az egyházban a
legfőbb joghatósági hatalom
az úgynevezett primátus hor-
dozója.
Mit foglal magában a pápai
jogkör, a "péteri szolgálat"?
1. A pápa szuverén főpap, az
egyházban ő birtokolja a leg-
főbb kormányzói hatalmat:
hatalma isteni jogú, ezért
semmiféle emberi tekintély
az egyházban nem korlátoz-
hatja. Mint az egyház látható
fejében a láthatatlan fő
Krisztus nyilatkozik meg. Is-
teni megbízatása a törvényes
megválasztása pillanatában
érvénybe lép. Nincs szüksé-
ge kinevezésre, megerősítés-
re, hiszen nem áll fölötte
emberi hatalom.
2. Péter szolgálatához tar-
tozik a tanítás. A pápa bir-
tokolja az egyházban a
legfőbb tanítói hatalmat is. S
ha mint Krisztus földi hely-
tartója hit és erkölcs dol-
gában kötelező erővel tanít,
akkor tanítása tévedhetetlen.
3. Egyetlen fő Krisztus és a
pápa. Ahogy Krisztus nélkül
nincs egyház, éppen úgy
pápa nélkül sincsen Krisztus
egyháza. Innen az őske-
resztény mondás: "ubi Pet-
rus, ibi ecclesia!" Ahol Péter,
ott az egyház! Ezt mi kato-
likusok a lelkünk mélyéig
átéljük. Ezért van szomo-
rúság a szívünkben, amikor
elárvul Péter széke, és ezért
olyan kitörő és ujjongó az
öröm, amikor felszáll a fehér

füst, és az egyház hajójának
újra van kormányosa. A pápa
főségét nem szabad úgy
elképzelnünk mintha Krisz-
tus és az egyház közé he-
lyezett másodlagos fő lenne.
Krisztus aki anélkül, hogy
abbahagyná az egyháznak
titokzatos módon való köz-
vetlen vezetését, személyé-
nek földi képviselője által
látható módon kormányozza
az egyházat. A pápa egy fő
Krisztussal, egy tanító
Krisztussal, a legfőbb pap
Krisztussal, egy törvényhozó
Krisztussal, így valósítja
meg láthatóan az egyházban
továbbélő Krisztust.
4. Még egy kedves és fontos
mozzanata van a péteri szol-
gálatnak. Lukács evangéli-
umában olvassuk: "Simon,
Simon (Péter előző neve) a
sátán kikért titeket, hogy
megrostáljon mint a búzát.
Én azonban imádkoztam ér-
ted, hogy meg ne fogyatkoz-
zék hited, hogy te egykor
megtérve megerősítsd testvé-
reidet." (Lk.22,31-33) Ez a
hitben való megerősítés, tá-
mogatás is Péternek és utó-
dainak feladata.
Ilyen angyali vállaknak is
nehéz terhet vett át Ferenc
pápa, amikor március 19-én
elfoglalta Péter székét. Kato-
likus ember nem csak akkor
fordul Róma felé, amikor
ilyen rendkívüli események
történnek, hanem együtt él,
együtt lélegzik az egyházzal,
és imájával állandóan segíti a
pápa nehéz péteri szolgálatát.
Szálljon az égbe imánk Fe-
renc pápáéert a zsoltár szava-
ival: "az Úr tartsa és éltesse,
tegye boldoggá e földön, és
engedje őt ellenségei ke-
zébe!"

Dr.Kisházi-Kovács László
plébános

Plébániánk hirdetései:
Az óraátállítással templo-
munkban a miserend meg-
változik, az esti szertartá-
sokkal 18 órára állunk át.

Szentmisék vasárnap:
reggel fél 9, és este 6 órakor

Hétköznap
este 6 órakor.

Hivatalos órák a plébániai
irodában

Hétfő, szerda, péntek 
10-12-ig 

A plébánia telefonszáma: 283-170,
a szegedi kórházlelkész éjjel nap-
pal hívható száma: 20/368-13-31

NYUGDÍJASOK közleményei
A következő havi összejöve-
telünk április 24-én du. 5
órakor lesz.
Május 29-én du. 6 órakor meg-
tartjuk éves közgyűlésünket,
ahol beszámolunk az elmúlt év
munkájáról.
Tisztelettel,

A Vezetőség
H. I-né

Anyák-Apáknapi ünnepséget 
május 8-án 16 órakor tartjuk.
Szeretettel várunk minden 

klubtagot!

MOZGÁSKORLÁTOZOTT EGYESÜLET közleményei

Tisztelettel és hálás szívvel
szeretnénk megköszönni a
Nőnapi Bálunk támogatói-
nak és segítőinek felajánlá-
sukat és munkájukat:
A faluház igazgatójának és
dolgozóinak, Hodács Zoltán-
nak (Szatymazi Pékség),
Kopasz György virágker-
tésznek, Spiller Lászlónak
(Élelmiszer bolt), id. Kónya
Istvánnak és ifj Kónya Ist-
vánnak (Vasbolt), Kónya
Lászlónak (Mezőgazdasági
bolt), Ördögh Antalnénak

(Zöldségbolt), COOP Zrt-
nek (Szeged), Kovács Sán-
dornak (Táp-, és termény-
bolt), Márta Ferencnek (Tör-
pi diszkont), Pölös Nándor-
nénak (Família bolt), Vas Fe-
rencnek és fiákeres vendége-
inek, SÓTI MÉDIA Kft-nek
(Szeged).
Köszönjük Gajdacsi Judit-
nak a lelkes munkáját, a ta-
goknak pedig a sok finom
süteményt!

A Vezetőség
Értesítjük az Egyesület tag-
jait, hogy 2013. 04. 26-án 16
órakor Közgyűlést tartunk.
Fogadó óra: Minden hétfőn
9-11 óra között a Faluház-
ban.

Pár sor az egészségről
Az egészséges táplálkozás 1.
E most induló cikksorozat kere-
tében megosztom ismereteimet a
kedves olvasókkal az egészséges
táplálkozásról az általam tapasz-
talt és olvasott információk alap-
ján. Fogadják szeretettel! 
A természetes életmódnak meg-
felelő táplálkozás 12 aranysza-
bálya:
1. Támogassuk a szervezet haj-
naltól délig tartó tisztulási perió-
dusát bőséges folyadékbevitel-
lel, illetve gyümölcsök fogyasz-
tásával! Legjobb, ha délelőtt
csak gyümölcsöt eszünk.
2. Lehetőleg egyszerre egyféle
gyümölcsöt fogyasszunk, két
gyümölcsétkezés között tartsunk

legalább fél óra szünetet!
3. Napi körülbelül 2 liter fo-
lyadék fogyasztása javasolt, só
mentes étrend mellett napi más-
fél liter is elég (a nyers gyümöl-
csök, zöldségek is beszámítha-
tók). Étkezés előtt fél órával fo-
gyasztott folyadék megalapozza
a jó emésztést, az étkezés köz-
ben, illetve a közvetlenül utána
fogyasztott folyadék megzavarja
az emésztési folyamatot!
4. Legjobb a tiszta víz, gyógy-
teák (testmeleg hőmérsékletűen,
lassan elkortyolgatva), illetve a
frissen facsart gyümölcs-, zöld-
séglé!
5. Használjunk erjedésgátló fű-
szereket, melyek segítségével

csökkenthető a tökéletlen
emésztés során a belekben ke-
letkező mérgező anyagok meny-
nyisége! Ilyen fűszerek pl.: fa-
héj, szegfűszeg, kömény, édes-
kömény, ánizs, pirospaprika.
6. Nagyon fontos az alapos
rágás. Rágjuk pépessé, szinte
folyékonnyá az ételt!
7. Ügyeljünk a rendszeres szék-
let meglétére! (napi 1-3 alkalom)
8. “Nem jóllakni kell, hanem
megelégedni!” Jóllakás: tele
gyomor. A tökéletes emésztés-
hez a félig telt gyomor az ideális.
9. Reggel gyümölcs, délben ga-
bona, este zöldség domináljon
étkezésünkben! A gyümölcs fris-
sít, a gabona táplál, a zöldség

tisztít.
10. Minden étkezésnél fogyasz-
szunk nyers táplálékot is! Teljes
táplálékbevitelünk legalább fele
friss-élő étel legyen!
11. Étkezések között (kivéve a
gyümölcsétkezést) várjunk lega-
lább 4 órát!
12. Nyugodt lelkiállapotban
együnk, és evés közben az
evésre figyeljünk! Kerüljük a
sietve, illetve a stresszes állapot-
ban történő étkezést! (Kellemes
zene és gyertyafény segítheti a
harmonikus étkezést.)
(Forrás: Váradi Tibor: Az
egészséges életmód alapjai)

Egészséget kívánva:
Szunyogné Icu
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Mi rovatunk
Tisztelt Olvasók, Szatymaziak!

Szerkesszük, írjuk együtt ezt a rovatot! 
Írásait, véleményét, receptjeit, Szatymazzal kapcsolatos

gondolatait szívesen olvassuk, vagy akár meg is jelentetjük!

Elérhetőségünk:
milapunk@szatymaz.hu

Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár 62/583-520

Szerkesztőbizottság

Szabóné Mihaleczki Anna Aranka
Tavasz

Napfény jár a szatymazi tájra,
Ezt a látványt lementettem fájlra.

Ilyen szépet ritkán látni,
Ha eljön, megnézheti bárki.

A barackfák mikor kivirulnak
A lelkünk szirmai kinyílnak,
Mert mikor a tavasz ébred
Nyit a szem, a szív, a lélek.

Újra indul az élet,
Itt élni öröm oly sokszor,

Megköszönöm, hogy sors ide vezetett
És a természet ily közel engedett!

Szabóné Mihaleczki Anna Aranka
Anya

Az anya boldog, vidám, ragyogó,
Néha kicsit aggódó.

Ölel, szeret, sír és nevet,
Mindent megtesz, amit lehet.

Néha azt is, amit nem,
Mert a lelke ezt kéri,
Gyermekét így segíti.

Számára ez nem áldozat,
Nem jár érte kárhozat.

Mikor szíve gyümölcsét látja
Csillog szeme szivárványa.
Anyának lenni kiváltság,

Ez egy hosszú gyönyörű imádság,
Hisz nincs nap, hogy e kéréssel ne tekintsen az égre,

Hogy a gyermekét mindentől megvédje!

Hogyan kapjuk vissza
gyermekeinket?

Jó tanácsok a gyerekkori
televíziózás okozta rabság-
ból való szabadulásra
Húsvéti böjtöt kiterjesztvén,
három tévénéző gyermekkel
rendelkező családanya nagy
merészen úgy döntött, be-
vezeti a tévéböjtöt. Bár az el-
határozás erős volt, mégis
kísérletnek tekintette, maga
sem tudva, milyen hatással
lesz a család életére. 
A böjt abból állt, hogy csak a
hétvégén van tévézés, s a
dvd-t a házimunkában a hé-
ten legjobban serénykedő
testvér választhatja ki. 
Bő hónap telt el s a kísérlet-
ből szokás lett. A három gye-
rekből a legidősebb találta
föl magát a leghamarabb, a
legkisebb még néha nyafo-
rászik a megszokott műsorai
után.
· Milyen változások történ-

tek a tévé kikapcsolása
óta? – kérdeztem – létezik,
hogy valóban többet fog-
lalkoztok egymással ?

· Nagyon is. Jó szülőknek
tartottuk magunkat addig
is, de elmondhatjuk, hogy
visszakaptuk a gyermeke-
inket. Nagy szavaknak
tűnnek, de nap mint nap
átéljük. Aggódtunk, hogy
egyáltalán mit fognak csi-
nálni, el bírják-e foglalni
magukat? Végül most már
elmondhatom, hogy rosz-
szabbra számítottunk.
Együtt játszanak és ami a
legfontosabb, beszélget-
nek. Egymással és velünk
is. Nincs unatkozás, nyüg-
lődés. Egyáltalán, tudjuk,
hogy mi történik velük,
mit gondolnak, mit akar-

nak. Visszagondolva, va-
lóságos rémálom, ami a
gyerekcsatornákból árad.
Erőszakosság, reklámok.
Szükségünk van arra, hogy
a gyerek mondja meg,
milyen mosóport vá-
sároljunk?!

Következő helyszín, vásár-
helyi tanyavilág. Felnőtt
gyerekek visszaköltöztek,
így az unokákkal már három
nemzedék él együtt. A ta-
nyát, az életteret egy szóval
is lehetne jellemezni: harmó-
nia. Idősökkel kávézom a
konyhában, mondják csuda a
négy kis giliszta – mind
lány! – de sok… Minden rá-
juk szakad, napközben náluk
vannak. Ráadásul a tévé elé
sem tudják berakni őket,
mert félnek a meséktől! A két
öreg megalkotta és mind-
annyiuk által megélt élet
annyira természetes, hogy a
tévé gyerekeknek szánt me-
séje durva beavatkozás kis
lelkükbe. 
Város. Tehetséges, rendkívül
értelmes, sokat dolgozó szü-
lők beleestek a csapdába. Te-
lefonon hív az apa, igazam
volt. Egy éve még büszkén
mondta, hogy vágja a kisfiú a
számítógépes játékokat.
Aztán lassan észrevették,
hogy valami nincs rendben,
aztán rájöttek, hogy nagyon
nincs rendben. Kezelhetetlen
lett a gyerek, fenti példa kap-
csán mondhatjuk, ők elvesz-
tették a gyereket! Mikor pe-
dig megvonták a játékidőt,
orvosi kezelést igénylő el-
vonási tünetek jelentkeztek a
legénynél – ekkor rémültek
meg igazán.
Egy szó mint száz, valóban
nagy dolognak tűnik nap-
jainkban, hogy ne engedjük
tévézni a gyereket, legalább-
is ellenőrizzük és szabályoz-
zuk, mit is néz. Rengeteg a
gond, s a tévé előtt ülő gye-
rekkel legalább nincs. Ez így
van. Azonban érdemes ki-
próbálni, adjon erőt az, hogy
másnak sikerült, de főleg az,
hogy sokkal, de sokkal na-
gyobb gond az, amit a tévé
tesz azzal a kis lénnyel, akit a
legjobban szeretünk s aki-
nek a legjobbakat akarjuk.
Kapcsoljátok ki most azon-
nal!
Görgényi Gábor

Görgényi Gábor jegyzete

GONDOLKOZZUNK !!!
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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: 
http://www.maok.hu/allator-
vosi_ugyeletek/csongrad_me
gye_2

Szatymazi Posta
Dózsa Gy. u. 19/A.
62/283-150
Nyitva tartás:
Hétfő-péntek 800-1600

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: 800-1600, 
péntek: 800-1300

Sertésfelvásárlás:
Kiss István 30/974-8232 

Mozgáskorlátozottak
Egyesülete.
Elnök:  Szilasi Tiborné,
Tel.: (62) 583-520
Faluház: Dózsa Gy. u. 42.
Hétfő: 900-1100

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: 1235-1700

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: május 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/.

Közérdekű információk

Búcsúzunk tõlük
Becsei Józsefné (Szekeres

Erzsébet) (1945.)

Kapás József (1933.)

Szűcs László (1956.)

A falugazdász ügyfél-
fogadása Szatymazon

szünetel! További
részletek 

a 4. oldalon!
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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.

Kedves Szülők!
Amennyiben szeretnék, hogy

újszülőttjük fotója megjelenjen, a
“Mi Lapunkban” kérjük, az ada-
tokat és a képet küldjék el e-mail-

ben a milapunk@szatymaz.hu
címre, vagy jelezzék Mezeiné

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

szerkesztőségbe.

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

XV. Deszki Maros Menti Fesztivál Kormányos Viktor I. helyezés

III. Tanyasi Tízpróba
Barátpuszta, május 11. szombat

El ne gyertek!
Mert: messze van. sok az ismerős. olcsó a harapnivaló.
meleg lesz. lehet inni. sok a gyerek. mindenki jókedvű.

nincs ringlispíl. nincs belépő. nincsenek dinoszauruszok.
nincs egy megasztár se. nincs zaj.

Minek tennétek ki magatokat ennek?!

Nokta Gábor néptánc csoportjának fellépése a Faluházban

„Majális a ligetben”
A program 7 órakor kezdődik zenés ébresztővel. A

felvonulás 8 órakor indul a művelődési ház elől, majd
a program a ligetben folytatódik Májusfa állítással!

A legötletesebb felvonulási táblát díjazzuk!

Gyermekműsorokkal:
Kézműves foglalkozással, bábkészítéssel, 

kincsvadászattal, plüssállat szépségversennyel.

Vidám versenyekkel:
Sörivó-, csoki evő- verseny, kötélhúzás, zsákban futás…

Színpadi produkciókkal:
Szatymazi művészeti csoportok, táncház, muzsika

Májusi ebéd aranyat ér:
Főzőverseny május 1-jén a ligetben: csapatok családok
részvételével, akik kedvük szerint főzhetnek bármilyen

étket.
A zsűri számukra legízletesebb ebédet értékeli.

Kezdete 9 óra, az ételek zsűrizése 13 órakor kezdődik.
A főzőversenyre április 26-ig lehet jelentkezni!

Jelentkezés és bővebb információ a művelődési házban,
az 62/583-520-as telefonszámon lehet.

A részletes programot figyeljék a plakátokon,
szórólapokon!

SZAFT KUPA a focipályán
Nevezés: 845-ig, 4+1-es csapatokat várunk.

Kezdés: 900

A nevezési díj: 4000Ft


