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A tartalomból:
2.o.: Helytörténet
3.o.: Önkormányzati közlemények
5.o.: Művelődési ház eseményei
6.o.: Iskolai hírek
7.o.: Civil szervezetek közlendői
9.o.: Mi rovatunk

Bejöttél halkan
Bejöttél halkan – nem látszott pirulásunk

Felharsogott egy zippzár-harapás
Hozzám sütöttél és azt mondtad, játsszunk

Magunkra húztuk az éjszakát
Dobált bennünket fölizzó szenvedélyünk

Időnket mérte öreg harangos óra
Nem lehet vége – kondult a szédülésünk

Kettényeste pallós nagymutatója
Gömöri István

ŐŐsszziibbaarraacckk FFeesszzttiivvááll
ééss FFaalluunnaappookk

22001155.. jjúúlliiuuss 1100--1111..
Péntek

1 7:00
Őszibarack Fesztivál és Falunapok

ünnepélyes megnyitója,
kitüntető címek átadása,

jubi leumi véradók köszöntése
1 9:00

Magyarnóta és operett est
hazai és nemzetközi előadókkal

Szombat

9:30
Fogatos felvonulás,

játékos vetélkedő fogatosok részére.
A fogatos rendezvény helyszíne a

sportpálya melletti tér, itt lehet felülni
a felvonuló fogatokra.

1 0:00
Palacsinta parti

1 1 :00
Szeleburdi meseszínház: Lúdas Matyi

1 5:00
Szeleburdi meseszínház

gyermek koncertje
1 6:00

Blue zenekar blues koncertje (Zenta)
1 7:00

Divatbemutató - Street Fashion
1 8:00

Brass on The Road koncert
20:00

Compact Disco koncert
21 :00

Tábortűz mellett zenél a Kaboha-trio
21 :30

Hídvégi Band
22:00

Gera Fivérek
utcabál

HHeellyysszzíínn:: SSzzaattyymmaazzii FFaalluuhháázz ééss kköörrnnyyéékkee
A műsorváltoztatás jogát az önkormányzat fenntartja!

Mindkét nap:
őszibarack vásár,

zöldség-gyümölcs-virágkötészeti kiállítás

További programok szombaton:
1 0:00-1 9:00 - Civil falu:

- Bánvölgyi Helga: natúrkozmetikumok és
egészségmegőrző jó tanácsok

- Csodás Hagyatékunk: egészségápolás,
Gyöngymajor: egészséges étkezés,

kecskesajt, sütemény, lekvár
- Fű-Vész Klub és az Alisma Egyesület

családi programjai
- Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

bemutatkozása:
fejtörők, kvízjátékok, könyvbemutatók
- Lápastó Szociális Szövetkezet:
1 00%-os gyümölcslevek kóstolója

- Szegedi Cicamentők Állatvédő Egyesülete:
ál lat- és környezetvédelmi tanácsadás

Játszani, tanulni , játszva tanulni
- Vackörte - Vackor Környezet és

Természetvédelmi Egyesület: rokkázás,
körmönfonás és paszomány készítés
- Tálentum Alapítvány bemutatkozása

- Ce-Glass toborzó
- Zenta város bemutatkozása
texti les tárgyalkotók kiál lítása,

kirakodó vásár és kézműves bemutató,
zentai pál inkák kóstolója

- lekvár- és pálinkafőzés, ingyenes ugrálóvár
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HELYTÖRTÉNET

A Mi Lapunk előző szá-
mában írtunk azokról, akik
a szatymazi gazdakörnek,
illetve az azt átmenetileg
különböző okokból helyet-
tesítő gazdaköri szerveze-
teknek vezetői, elnökei
voltak. Ott a Tóth Molnár
Ferenc által Barcsay Károly
elnökről, a Barcsay – sarok
névadójáról, festett kép lát-
ható. A képet, a nemrég el-
hunyt Barcsay István 
gyógyszerész mutatta be az
egyik szatymazi kiállításon.
Azt is tudjuk, hogy a gaz-
dakör hálából első elnö-
kének, majd első örökös
díszenökének, Polgár Lász-

lónak is megfestette az arc-
képét a kör számára, a
szatymazi művésszel. De
hol lehet most a róla készült
alkotás? Talán Bécsben?
Amikor Polgár László
/1837-1917/ első gazdaköri
elnök érdemeit elismerjük,
szólni kell feleségéről Dáni
Saroltáról / 1847-1924/ is,
aki a Vedres – Korda va-
gyon és vele együtt a mai
Postakocsi csárda és a hoz-
zá tartozó birtok örököse
volt. Polgár Lászlóné a
Szegedi Kisdedóvó és Jó-
tékony Nőegylet elnöke, a
Vakokat Gyámolító Orszá-
gos Egylet alföldi fiókjának
vezetője is volt. Érdemeit a
Koronás arany érdemke-

reszttel, és az Erzsébet rend
II. Osztályú keresztjével
ismerték el.
Amikor az első világháború
vége felé, 1917-ben Polgár
László elhunyt, a szatymazi
birtokot Gergely Miklós
tábornok feleségeként a
Bécsben lakó Margit leánya
/1875-1945/ örökölte, aki a
háborús viszonyok elmúltá-
val eladásáról intézkedett.
Az eladással Szakács Jó-
zsef /1879-1938/ ügyvédet
bízta meg. Szakács József a
szatymazi birtokot alkotó
föld nagyrészét, főleg a
belső legelőnek használt
területeket eladta, az épüle-

tet, a mai Postakocsi csár-
dát pedig kevés minta sző-
lő--gyümölcsössel meg-
vette. A két háború között a
mai csárdát sokan Szakács
tanyaként is emlegették. Az
új tulajdonos is sikeresen
gazdálkodott, /80 szilva-
fáját gyakran emlegették/
bekapcsolódott a gazdakör
munkájába is és ezért annak
díszelnökévé is megválasz-

tották. A huszas évek végén
és a 30-as elején, idős Zsák
József elnökösködése ide-
jén, több díszelnöke is volt
a körnek, amiről a könyv-
tárban lévő tablókép tanus-
kodik. Ott látható a díszel-
nökök között Kószó István
/1861-1932/ országgyülési
képviselő, államtitkár, Aig-
ner Károly /1884-1934/ fő-
ispán, és Somogyi Szil-
veszter /1872-1934/ Szeged
város polgármestere is.
Most pedig nézzük meg
azoknak a fellelhető gaz-
daköri elnököknek az arc-
képét akik az 1949-es be-
tiltásig irányították a szer-

vezet munkáját: Polgár
Lászlóról nincs kép, Bar-
csay Károlyról az elöző
lapban látható a festmény.
Zsák Lajos, majd Zsák Jó-
zsef, Kamenszky Béla és
Makra Ferenc látható. Csá-
nyi Sándorról és Bárkányi
Mihályról nincs képünk.
A Makra Ferenc elnöksége
idején betiltott gazdakör

helyett hamarosan Ka-
menszky Béla irányításá-
val, majd Rácz János ve-
zetésével létrejött a nagy-
hírű és népszerű Szatymazi
Mezőgazdasági Tudomá-
nyos Szakkör. A képen
Rácz János látható.

Kamenszky Béla halála u-
tán /1964/ a tudományos
szakkör tovább nem műkö-
dött, de hamarosan Szűcs
László, majd később Sár-
közi Ernő vezetésével
Szatymazon is Kertbarát
Kör alakult. A vezetők
képe itt látható:

1990-ben megalakult és
1991-ben jóváhagyott, a
régi hagyományokat is
felelevenítő új Szatymazi
Gazdakör elnöke Somogyi
György lett.

A szatymazi gazdakör elnökei, díszelnökei 2. rész

Zsák Lajos    Zsák József Kamenszky Béla Makra Ferenc

Szűcs László

Dr. Somogyi György

Sárközi Ernő
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ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNYEK

Polgármester úr! Szinte
napra pontosan harmad
esztendeje foglalta el hiva-
talát. Először azt kérdez-
ném, milyen változásokat
hozott - ahogy sokan ismer-
jük - Barnakarcsi életében
ez a négy hónap? 
Nyílván alapvető változá-
sokat hozott. Nem ez volt
az én hivatásom, elsősor-
ban, az őszibarack és egyéb
zöldségek termesztésével
és a hozzá kötődő tevé-
kenységekkel foglakoztunk
és foglakozunk. Nem egy-
szerű, mert gyakorlatilag a
szüleimmel közösen gaz-
dálkodunk, s ők se fiatalok,
így újabb teher szakadt a
nyakukba. Próbálunk több
kultúrát is leépíteni, de az
őszibarackot, mint fő ter-
méket szeretnénk megtar-
tani. Több munkával, több
vállalással, esetleg külső
segítséggel. Azért nem ak-
kora volumenű az én gaz-
daságom, hogy ez problé-
mát okozzon a hivatali te-
endők ellátásában.  
Teljesen más jellegű ez a
fajta munka, amit most
feladatul kaptam. Úgy gon-

dolom, egyelőre még a ta-
nuló időszakban vagyok, új
információk érnek, sok új
kollegával kell ismerkedni,
együtt dolgozni. A felada-
tok nem annyira egyértel-
műek és egyszerűek, sok
mindenbe kell még bele-
rázódnom és sok mindent
tanulnom, megtanulnom.
Hogyan éli meg minden-
napjaiban a polgármester-
séget? Hogy érzi, változott-
e az emberek Önhöz való
viszonya?
Alapvetően nem, de nyil-
ván sokan megkeresnek a
saját bajukkal, problémá-
jukkal, várják azt, hogy
próbáljak meg rajtuk segí-
teni. Amennyire lehetséges
igyekszem, vannak sokan
akik azt várják, hogy az ő
ügyükkel elsősorban a pol-
gármester foglalkozzon, az-
az, mint polgármestert ke-
resnek fel, 
Nagyon jó szakemberek
vannak a hivatalban, jó az
apparátus, segítőkész, lehet
hozzájuk irányítani a kéré-
seket, ügyeket. Én is igyek-
szem jó viszonyt ápolni a
lakossággal, ahogy eddig

is, nem szeretnék változni,
ugyanaz az ember vagyok
és szeretnék is lenni, aki
eddig is voltam.
A hivatali teendők kapcsán
van-e olyan, ami kellemes
csalódást okozott és van-e,
amivel nehezebben birkózik
meg a vártnál?
Nagyon sok feladat van,
kezdve az útjavításokkal,
de a belvízhelyzet okozta a
legnagyobb és legtöbb gon-
dot külterületen. Sok tanya,
gazdaság szorult segítségre
– ez a belterületen nem volt
látványos. Elmondhatom,
hogy jó munkát végeztünk,
tanúsítják ezt a köszönő
szavak, köszönő levelek.
Ezt természetesen szeret-
ném folytatni, az őszi-tava-
szi időszak tennivalója ez.
Rossz állapotú szolgálati
lakások felújításán is dolgo-
zunk – ezzel kapcsolatban is
kaptunk jó visszajelzéseket,
melyek nagyon nagy pluszt
és erőt jelentenek a minden-
napi munka során.  
Érkeznek elmarasztaló kri-
tikák is természetesen, ami
így is van rendjén, de az is,
hogy mindre az adott hely-
zet megoldásával próbá-
lunk válaszolni. 
A polgármesternek kell vin-
ni a zászlót. Neki kell elől
haladni, jó példával, mun-
kájával. Nagyon fontos a
kapcsolat a környékbeli
településekkel, vezetőikkel.
Szeretek ott lenni minden
beruházásuknál, rendezvé-
nyüknél, ahonnan bármi-
lyen ötletet, gondolatot he-
lyi szinten tudnánk haszno-
sítani. Most például elkezd-
tük a pálinkafőző előtti út
felújítását, ami igen rossz
állapotban volt. Elmentünk
megnézni egy referencia-
munkát, ahonnan jött az
ötlet, hogy miért ne tud-
nánk ezt megcsinálni saját
magunk? Ha ez bejön, mű-
ködik, akkor lehet folyta-
tása. 
Szatymaznak az úgyneve-
zett szatymazolás idősza-
kában, majd az őszibarack
termesztésben már voltak
aranykorai. Hogyan látja,
mik a lehetőségek a jövőre
nézve, mit várhatunk?
Alapvetően a hagyomá-
nyokra szeretnék építeni.
Most egyelőre még mindig
az őszibarack az, ami meg-
határozza a falu életét, ha a
község neve szóba kerül,
általában erre a termékünk-

re gondolnak. Mivel Szaty-
maz a homokháti termőtáj
központja, ezt kell erősíte-
nünk, erre építenünk, hogy
még jobban a községünk-
höz kössük – nagyon ko-
moly munka, és persze ko-
moly lehetőség is, hogy
hungarikummá váljon a
szatymazi őszibarack.
Ugyanilyen fontos a feldol-
gozásba való bekapcsoló-
dás. Minden évben színvo-
nalas szakmai fórumot ren-
dezünk, most a Falunapon
is látható lesz a gazdák szá-
mára a gyümölcslékészítés,
pálinkafőzés, lekvárfőzés.
Szóval szerintem még nem
használtuk ki az ősziba-
rackban lévő összes lehe-
tőséget. 
Polgármesterként vannak
olyan feladataim, melyek
nem elsősorban a napi
munkához kapcsolódnak.
Törekedni kell arra, hogy
bevételi forrásokat szerez-
zünk a falunak, akár pályá-
zatokkal, akár a kapcsolati
tőke kiépítésével. 
A Babakötvény kapcsán
igen kemény csatával indult
az új képviselő-testület
munkája. Milyen a viszonya
a képviselőkkel? 
Azt nem lehet elvárni, hogy
mindenkinek ugyanaz le-
gyen a véleménye. A képvi-
selőnek az a dolga, hogyha
valamit nem úgy lát, vagy
nem úgy gondol, mint a
többi, azt szóvá tegye. Az,
hogy ha folyamatosan csak
a kezét nyújtja az ember
egy-egy szavazásnál, és
nem mondja el, hogy más
elképzelése van, akkor nem
jól működik a párbeszéd.
Nem vagyunk egyformák, a
problémák sem azok, így a
megközelítésük sem. De ez
legkevésbé sem baj. Úgy
látom, a képviselők megfe-
lelően végzik a dolgukat,
feladatukat ellátják – aktí-
van közreműködnek a tes-
tületi üléseken.
Eddig egyetlen vitás kérdés
merült fel, ami erősen meg-
osztotta testületet, de a falu
közvéleményét is. Az eset-
ből minden szereplőnek ta-
nulnia kell. Nagyon nehéz
meggyőzni valakit, aki más
véleményt fogalmaz meg,
hisz’ mindenki próbál ra-
gaszkodni a saját elképze-
léséhez, szóval nem egy-
szerű. Ezzel, semmi baj
nincs, olyan megoldásra
kell törekedni, ami a közös-

Beszélgetés Barna Károly polgármesterrel
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ség érdekét szolgálja. An-
nál is inkább, mert egész
biztos lesz még ilyen az
elkövetkezendő időkben. 
Mit gondol a sport szere-
péről községünk életében?
A ritmikus sportgimnaszti-
ka és a judo eredményei ön-
magukért beszélnek, min-
den hónapban szállítják az
érmeket és öregbítik hírün-
ket az országban. Épp most
beszéltem Szabó Csabával,
a cselgáncsosok új edzőjé-
vel, aki örömmel újságolta,
hogy a grazi versenyen,
Ausztriában, látva a Szaty-
maz feliratot, egy régóta
Svájcban élő magyar vere-
gette meg a vállát és azt
kérdezte tőle: barack vagy
szilva? Na, most már ez a
svájci úr tudja, hogy ba-
rack. Nagy lehetőségek

vannak a sportban, a sport-
kapcsolatokban, ezt min-
denképp szeretném kihasz-
nálni a község javára. A két
sikersportágnak továbbra is
minden segítséget mega-
dunk, terveink is vannak a
fejlődés biztosítására. A
futball faramucibb dolog, a
magyar embernek mindig
szem előtt van. Felnőtt csa-
patunk a legalsó osztályban
van, de mi is most értünk
oda, hogy XXI. századi
körülményeket biztosítsunk
számukra. Most már rajtuk
a sor, hogy szakmailag bi-
zonyítsanak – de úgy látom,
jó úton haladnak, törődnek
az utánpótlással és a felnőtt
csapattal is. 
… az egyház és vallás
szerepe?
Szatymaz alapvetően kon-

zervatív. A közösség, amely
a falu magját alkotja, vallá-
sos szemléletű emberekből
áll. Gazdálkodó parasztem-
berek, folyamatosan gyako-
rolják a vallásukat - bár
lehetnének többen is… A
katolikus vallást képviselők
elég meghatározó réteg a
faluban. 
Milyen a kapcsolatunk er-
délyi testvértelepülésünk-
kel, Kibéddel?
Magam részéről, ha lehet,
én megyek… félre a tréfát,
két nagyon fontos kérdést
tartok szem előtt ezzel kap-
csolatban: az ifjúságot és a
gazdasági kapcsolatokat. A
fiatalság, mint az élet más
területén is, a jövőt jelenti.
Most kell velük megismer-
tetni azt a világot, az ottani
életet, megalapozni majda-

ni kapcsolataikat. Volt már
Kibéden egész osztály az
iskolánkból, a jövőben pe-
dig arra fogunk törekedni,
hogy a Kibédi Önkormány-
zat meghívásaira minél
több gyereket, fiatalt vi-
gyünk magunkkal.  Termé-
szetesen ez visszafelé is
működik, a kibédiek min-
dig szívesen látott vendé-
gek nálunk. Emellett külö-
nös figyelmet fordítunk az
úgynevezett határon átnyú-
ló kapcsolatokhoz kötődő
pályázatokra, már néhány
folyamatban is van. Ez rö-
videbb-hosszabb távon is a
polgáraink, a község és a
nemzet érdeke. 
Köszönöm a beszélgetést és
sok sikert kívánok!
Köszönöm én is!

Görgényi Gábor

Első napirendi pontként be-
számoló hangzott el a
Szatymazért Alapítvány
2014. évi munkájáról. Ma-
tula Anikó, a kuratórium el-
nöke elmondta, hogy a
2014-es évben sikerült a
technikai, adminisztrációs
és jogi ügyeket lezárni az
Alapítvánnyal kapcsolat-
ban. Az érdemi munkára ez
évben került sor, a megújult
Kuratórium rendszeresen
ülésezik, jelenleg pályáza-
tot írt ki egészséggel kap-
csolatos programok, eszkö-
zök beszerzésére. Kiegészí-
tette az írásos anyagban
foglaltakat, s a testület elfo-
gadta a beszámolót. 
Ezután tájékoztatót hallhat-
tunk a Dél-alföldi Közleke-
dési Központ Zrt. és a
MÁV Zrt. Szatymaz tele-
pülést érintő munkájáról. 
Egyik cég képviselője sem
volt jelen, de az alapvető
dolgokat és észrevételeket
megtárgyalták a képvise-
lők. Elhangzott, hogy a te-
lepülésnek feltétlen jó a
gyorsvonatok óránkénti
megállása, ez a környező
települések számára is fon-
tossá teszi községünket, fő-
leg, hogy azonnali átszállás
biztosított autóbusz jára-
tokra. E miatt is lépni kell a
vasútállomás környékének
rendkívüli, a falu többi ré-
szétől elütő elhanyagoltsá-
ga miatt. Ez ügyben a

MÁV-val is felveszik a
kapcsolatot. 
Lengyel Istvánné dr. hozzá-
szólásában javasolta, hogy
a Dózsa Gy. utcában a Mű-
velődési házzal szemben
lévő oldalon is jelöljenek ki
buszmegállót. 
Községünkben nagy érdek-
lődés kíséri a hulladékgaz-
dálkodással kapcsolatos
változásokat, most az ezzel
kapcsolatos rendelet módo-
sítása következett. 
Mákos Istvánné jegyző el-
mondta, hogy a Hulladék-
gazdálkodási törvény alap-
ján a közszolgáltató köteles
biztosítani 80 literes és 60
literes gyűjtőedényzetet is
az ingatlanokhoz. Elmond-
ja továbbá, hogy egyezte-
tett a Kormányhivatal Tör-
vényességi Főosztályával.
Az egyeztetés alapján a
település külterülete nem
tartozik a falusias lakókör-
nyezetbe, tehát a heti rend-
szerességgel történő hul-
ladékgyűjtést nem kell al-
kalmazni a külterületi lako-
sok vonatkozásában. A ren-
delet-tervezet úgy készült,
hogy tartalmazza a 80 és 60
literes hulladékgyűjtő
edényzet lehetőségét is, il-
letve a külterületi hulladék-
szállítás kétheti rendsze-
rességgel történne. A ren-
delet 2015. július 1-től
lépne hatályba.

Tájékoztató Szatymaz Község Képviselő-
testületének 2015. június 11. napján 

megtartott rendes, nyílt üléséről Szatymaz Község Önkor-
mányzat Képviselő-testü-
lete által elfogadott és
2015. július 01-től beveze-
tésre kerülő Szatymaz kül-
területi körzeteiben kéthe-
tes gyakoriságú kommu-
nális hulladék begyűjtésére
való átállásra vonatkozó
járatbeosztásról az alábbi-
akról tájékoztatjuk:
A kommunális hulladék be-
gyűjtése minden naptári
évnek a páros hetén tör-
ténik, ez alól kivétel, min-
den év január első napja,
annak pótlását a következő
munkanapon végzik el.

Az átállás első szál-
lítási napja 2015.
július 06. (hétfő)

• Hétfői napon a hulladék
begyűjtése és szállítása
06:00-tól a III. körzet-
ben történik

• Szerdai napon a hulladék
begyűjtése és szállítása
06:00-tól a IV. körzet-
ben történik

• Csütörtöki napon a hul-
ladék begyűjtése és szál-
lítása 06:00-tól a I. kör-
zetben történik

• Pénteki napon a hulladék
begyűjtése és szállítása
06:00-tól a II. körzetben
történik

Amennyiben az érintett te-
rületen az ingatlan haszná-

lójának nem elég a 110
literes tárolóedény űrmérté-
kének megfelelő menny-
iségű hulladék elszállítása,
a többlethulladékát a szol-
gáltató által forgalmazott
emblémás zsákban helyez-
heti ki. A zsák ára 635
Ft/db, amely tartalmazza a
szállítási és deponálási
költséget is. A zsák besze-
rezhető a Szegedi Környe-
zetgazdálkodási Nonprofit
Kft. Ügyfélszolgálati Iro-
dájában (Szeged, Stefánia
6.) nyitvatartási időben
vagy az Önkormányzat Hi-
vatalában tartandó fogadó
órán, munkatársunktól. A
Szolgáltató abban az eset-
ben is elszállítja az ingatlan
elé kihelyezett többlethul-
ladékot, pótdíj ellenében,
ha az nem az említett emb-
lémás zsákban van elhe-
lyezve és előzőleg bejelen-
tették az alábbiakban meg-
adott telefonszámon:
Szegedi Környezetgazdál-
kodási Kft. Diszpécser-
szolgálata: 62/777-222

Ügyfélfogadás:
Hétfőtől - Szerdáig 

07:00-15:00-ig
Csütörtökön 

07:00-19:00-ig
Pénteken

08:00-13:00-ig
Szatymaz Községi Önkor-

mányzat

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Külterületi hulladékszállítással kapcsolatban
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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: 8:00-19:00

Kedd: 8:00-19:00
Szerda: 8:00-19:00
Csütörtök: 8:00-19:00
Péntek: 8:00-19:00
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

Olvasd a Faluház híreit a fészbukon!
https://www.facebook.com/dankomuvhaz

Invitel ügyfélfogadás a Faluházban
Minden hónap első péntekén 09-15 – ig 
Ügyintéző Bóta Ágnes, 0620 9370989

Mint Önök számára is is-
meretes, Csongrád megye
déli területén jelentősen
megnövekedett a zöld hatá-
ron át érkező illegális me-
nekültek száma. 
Az illetékes rendvédelmi
szervek tájékoztatása alap-
ján azonnali lakossági in-
tézkedést igénylő köze-
gészségügyi-járványügyi
teendő jelenleg nincs.
Ugyanakkor közegészségü-

gyi-járványügyi szempont-
ból megelőző óvintézkedé-
sek szükségesek a mene-
kültek által használt külte-
rületeken az általuk elha-
gyott vagy otthagyott hasz-
nálati tárgyak, ruhadarabok
összegyűjtésével kapcsolat-
ban. Ezen tárgyak esetében
lehetséges, hogy vérrel,
egyéb emberi váladékkal,
illetve különböző élőskö-
dőkkel (tetű, rüh) szen-

nyezettek, illetve fertőzöt-
tek. Amennyiben lakóhelye
környezetében feltehetően
menekültek által elhagyott
vagy otthagyott használati
tárgyakat, ruhadarabokat
talál, a következő óvin-
tézkedéseket tartsa be:
- semmiképpen ne nyúljon

puszta kézzel a ruhada-
rabokhoz, eszközökhöz,

- értesítse a terület tulaj-
donosát vagy az önkor-
mányzat által erre kijelölt
személyt a fertőzött tár-

gyak szakszerű begyűjté-
se érdekében,

- amennyiben kesztyű nél-
kül nyúlt a fenti tárgyak-
hoz, végezzen fertőtlení-
tő kézmosást (pl.: hypo,
ultrasol, clarasept stb.),

- ha nem viselt védőeszkö-
zöket a tárgyak, ruhada-
rabok összegyűjtésénél
és 1-2 nap múlva bármi-
lyen panaszt észlel (has-
menés, hányás, kiütés)
azonnal forduljon házior-
vosához.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Közegészségügyi-járványügyi teendőkkel kapcsolatban

Szeged város iparterülete
olyannyira terjeszkedik már
a pesti út irányába, hogy
kellő ismeret hiányában
még akár egy szatymazi
lakos is azt hiheti, hogy az
úgynevezett szeméttelepi
bekötő út elején lévő mo-

dern gyár a megyeszék-
helyhez tartozik. A 27-én
szombaton Szatymaz és
Sándorfalva lakosságának
megtartott nyílt nap arra is
jó volt, hogy erősítse a köz-
ség és egy világszínvonalon
működő gyár kapcsolatát. 

A rendezvény célja munka-
erő toborzás volt, a körítés-
sel a cég vezetése nagyvo-
nalúan nyitott a lakosság
felé. Örömmel láttuk a szer-
vezésben az igényességet,
gyermek és felnőtt egyaránt
jól érezte magát. Végig le-
hetett látogatni az üzem ter-
melési egységeit, ételt-italt

mindenki térítés nélkül fo-
gyaszthatott a nap során,
amit szatymaziak készítet-
tek. 
Bízva a további hasznos és
jó érzéseket keltő együtt-
működésben, mindezt ezú-
ton is köszönjük!

Görgényi Gábor

SZATYMAZON AZ ÜVEG
Nyílt nap a CE-GLASS üveggyárban

A Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú
Egyesülete rendezésében Múlt, jelen, jövő: Angóra nyu-
lak tartása és minden amit a gyapjának feldolgozásáról
tudni kell címmel konferenciát rendeztek a Falu-
házban.

KÖNYVTÁRI HÍREK
Szatymazi kislány sikere!
Az ünnepi könyvhét alka-
lmából kilencedszer koro-
názott könyvkirályt pén-
teken a Somogyi-könyvtár
betűbirodalma a városháza
dísztermében. 
A könyvkirály a
10 esztendős
Németh Zita Ju-
lianna, az egye-
tem Ságvári
Gyakorló Álta-
lános Iskolájá-
nak negyedikese
lett. Palánkainé
Sebők Zsuzsan-
na könyvtárigaz-
gató illesztette
fel fejére a koro-
nát. 
Az udvarmes-
terek kiszámol-
ták: az ifjú ural-
kodó egy év alatt
114 könyvet ol-
vasott el, ezek
összesen 41 ki-

lót nyomnak, bennük több
mint 25 ezer oldalnyi betű
van, és ha egymásra torny-
oznák a köteteket, 220
centi magasra nyúlna a
könyvtorony!

Csatornázással kapcsolatos telefonszámok:
Ügyfélszolgálat: 06-40/922-334
Hibabejelentés:  06-80/922-333
Szennyvíz rákötés átvételével kapcsolatosan: 

30/496-2450; 30/588-6125
(Alföldvíz Zrt. – Szeged, József Attila sgt. 125. – Műszaki ügyintézők).



a Mi Lapunk 2015/07.6

I S K O L A I  H Í R E K

Ó V O D A I  H Í R E K

Igen, vártuk a VAKÁCIÓT!
Talán még a tavalyinál is
jobban! Diákok, tanárok
egyaránt. Számoltuk visz-
szafelé a napokat, és szor-
galmasan rajzoltuk a felira-
tot a táblára. Persze jó
nagyban, hogy még csak
véletlenül se férjen mellé
tananyag. Nincs is szebb
annál, amikor a hőn áhított

V betű utolsónak felkerül a
táblára! 
Idén azonban nagyot ál-
modtunk, és a táblán túl a
fűben is megörökítettük az
imádott szót, mégpedig is-
kolánk diákjainak és peda-
gógusainak közreműködé-
sével. Közel háromszázan
vonultunk ki június 8-án,
évfolyamonként egyszínű

pólókban a helyi sportpá-
lyára, ahol a kollégák segít-
ségével rövid idő alatt élő
feliratként formáztuk meg
magunkból először a VA-
KÁCIÓ!, majd pedig a
SZATYMAZ szavakat. A
Szatymazi Repülőtér mun-
katársainak és a Délma-
gyarország fotósának kö-
szönhetően maradandó ké-
pek készültek a diákokról,

akik egytől-egyig nagyon
élvezték a különleges fo-
tózást.
Köszönet mindenkinek, aki
közreműködésével hozzá-
járult a maradandó alkotá-
sok elkészítéséhez és egy
vidám délelőtt megvalósu-
lásához!

Pölösné Rovó Zsanett

A Mókus csoportot Frank
Dezsőék látták vendégül,
akiknek az óvó nénik ezú-
ton is nagyon köszönik a
lehetőséget.

A Süni csoport Kecske-
métre utazott. A Benkő
Zoltán  Szabadidőparkot és

Planetáriumot tekinthették
meg.

A Méhecskék Szegedre
látogattak el, ahol fagyiz-
tak, játszótereztek.

A Katica csoportosok a
Szatymazi repülőtérre men-
tek, ahol játszottak, kemen-

cében sült kalác-
sot kóstoltak.

A Szatymazi re-
pülőtér dolgozói-
nak nagyon kö-
szönjük, hogy
nem csak a Kati-
cákat, de a Mac-
kókat is vendégül
látták. A Mackó
csoportos gyer-
mekek szállítását
a Gondozási Köz-
pont autóival ol-
dották meg, hálás
köszönet érte.
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CIVIL EGYESÜLETEK HÍREI
S P O R T

Judo
Hazai és nemzetközi sikerek!
A Szatymazi SE Judo sza-
kosztályának idei pontsz-
erző eredményei:
01.24. Ifjúsági férfi-női
ORV, Budapest, UTE:
48kg: 2. Kopasz Fanni,
52kg: 7. Travány Kata,
73kg: 7. Micziz Zoltán

01.31. Serdülő B fiú diáko-
limpia, Budapest, UTE: 
63.kg: 3. Sándor Péter, 
+70 kg: 2. Lénárt Benedek
02.08. Nemzetközi ifjúsági
verseny, Temerin:
48kg: 3. Kopasz Fanni,
52kg: 2. Travány Kata,
63kg: 3. Balogh Sára,
60kg: 5. Guba Levente
02.21. Régiós verseny, gyer-
mek, diák, serdülő, Nagykőrös:
27kg: 5. Pölös Milán,
33kg: 3. Farkas Ramóna,
48kg: 1. Micziz Nóra,
60kg: 2. Sándor Péter,
+81kg: 3. Lénárt Benedek
02.28. EBMEX ifjúsági
férfi-női válogató, Miskolc:
48kg: 2. Kopasz Fanni,
52kg: 2. Travány Kata
03.07. Ifjúsági férfi-női
OB, Siklós:
48kg: 3. Kopasz Fanni,

63kg: 5. Balogh Sára
03.14. Diák B-A fiú-lány
MKK, Tata:
33kg: 3. Tetlák Abigél,
38kg: 7. Pölös Nándor
03.21. Serdülő nemzetközi,
Baja:
52kg.2. Micziz Nóra,
81kg: 5. Dorn Csanád,
+81kg: 5. Lénárt Benedek

03.22. Pajtás Kupa gyer-
mek, diák, serdülő, Baja:
29kg: 2. Árva Krisztián,
36kg: 5. Pölös Nándor,

33kg: 3. Tetlák Abigél,
50kg: 3. Gyöngyi László,
28kg: 2. Pölös Milán
03.22. Klisa Kupa serdülő,
ifjúsági nemzetközi ver-
seny, Novi Sad:
48kg: 1. Kopasz Fanni,
52kg: 3. Travány Kata,
63kg: 3. Balogh Sára,
60kg: 3. Guba Levente,
73kg: 3. Dorn Balázs és
Micziz Zoltán, 
60kg: 3. Sándor Péter,
+73Kg: 3. Dorn Csanád
(Augusztusi számunkban
folytatjuk)

Sakk.
Pünkösd hosszú hétvégéjén
rendeztük meg a XII.
Szatymaz Kupa FIDE érték-
szám szerző sakkversenyt. 
Komoly részvételre számí-
tottunk, ami be is igazoló-
dott, annak is köszönhe-
tően, hogy nem ütközött a
szombathelyi ifjúsági baj-
noksággal. Szegedről tíz,
Kiskunhalasról nyolc,
Szentesről két ifi is jelent-
kezett. Legjobb eredményt
a 13 éves szegedi Bérczi
Péter érte el, öt győzelem-
mel a 4. helyen végzett.
Összességében rekordszá-
mú, 40 fő részvételével zaj-
lott le a színvonalas ver-
seny, amin több eredmény
négy órás játszma után szü-
letett meg. Érkeztek Sze-

gedről, Röszkéről, Szentes-
ről, Orosházáról, Kiskun-
halasról, Szolnokról és Du-
nakesziről. 
Eredmények:
1. Csizmadia László, Szeged.
2. Tornyai Jenő, Szeged. 
3. Hajdú István, Szentes. 
4. Bérczi Péter, Szeged. 
5. Farkas János, Szeged. /

Bartos Ferenc, Röszke.
Legjobb senior: 
Ábrahám Lajos, Röszke. 
Legjobb ifi: 
Udvardi Zoltán, Szentes.
Legjobb szatymazi:
Jurasits Miklós.
Köszönjük az önkormány-
zat és Barna Károly polgár-
mester úr anyagi támoga-
tását és a Faluház dolgozói-
nak segítségét!

id. Filep Miklós

Asztalitenisz.
Két csapatunk indult a me-
gye B és C osztályban. A B
csoport 12 indulójából a
harmadik helyet szerezték
meg versenyzőink: Árpási
Csaba, Busi Lajos, Grazsa
Tamás és Havarlant László. 
A C csoportban másodikok
lettek: Ábrahám László,
Káló Sándor, Kulcsár
László, Mészáros Róbert és
Szélpál Gábor

Gratulálunk! 
Hajrá Szatymaz!

Tetlák Abigél - Cegléd, Diák korcsoportos Diákolimpia, I. helyezett

Dorn Csanád -  Győr, Serdülő Európa-kupa, III. helyezett

Micziz Zoltán - Graz,
Nemzetközi Judo Verseny
32 ország részvételével,

III. helyezett

Csipetnyi HÍREK!
Az elmúlt hónapok igen
mozgalmas időszak volt
egyesületünk életét érin-
tően. Sajnos május végére
tervezett rendezvényünket
az időjárás miatt át kellett
tenni június 6-ra. Lázasan

készültünk és a tolódást
igyekeztünk arra kihasznál-
ni, hogy programunk még
vonzóbb legyen mindenki
számára.Végül elérkezett
június 6. reggele, és büsz-
kén láttuk, csapatunk ügye-
sen összeszokottan teszi
dolgát. Érkeztek kedves se-

gítők is akik bőven kivették
részüket a feladatokból és a
nap is vidáman tűzött ránk,
talán jobban is mint más-
kor. Elindult a program és
mi felkészülten vártuk a
vendégeket - sajnos keve-
sen szereztek tudomást az
esemény eltolódásáról. A

CSIPET CSAPAT közleménye
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programok közt voltak fa-
voritok, mint például az
ugrálóvár és a gyerekek
számára örök öröm lovas-
kocsikázás, lovagoltatás. A
tombolasorsolásról hála
sok-sok támogatónknak,
szinte senki nem ment üres
kézzel és főnyereményeink
is boldog gazdára találtak.
Ezúton szeretnénk megkö-
szönni az igen jelentős tá-
mogatást a következőknek:
Bérczyné Klári óvónéni,
Faluház vezetősége és dol-
gozói,Teleház, Bakos Jó-
zsefné, Bakos Brigi, Virágh

Hédi, Ilona és Tsa, Bárká-
nyi Ilona, Szatymaz Repü-
lőtér Kft, Földi Zoltán,
Szatymazi Önkormányzat,
Mi óvodán alapítvány, Ma-
rótiné Balogh Zita, Kovács
Szandra, Kovács Matild,
Lippai József és Józsefné,
Hegedűs Csaba, Nógrádi
Nándor, Sipos Attila, Bozsó
Sándorné, Dohány Tamás-
né, Tóth Zsuzsanna, Csányi
Dóri, Kopasz Erika és fiai,
Kónya István Vas-műszaki
bolt, Kónya László Vegyi
bolt, Erdélyi Istvánné bolt,
Gyuris Zsuzsanna, Tóth

Melinda, Farkas Máté, Tóth
József és Családja, Hodács
Pék Kft, Kovács János és
családja, ifj. Balogh János
és Jánosné, Tóth Zoltán,
Kocsis Linda, Minyó Zol-
tán és csapata, FMP MO-
TOROSOK, Just Dance
táncsapat, Márta Ferenc
Törpi, Kocsóné Kriszta,
Kormányos Ferenc, Árok-
szállási Géza, Kopasz Al-
bert, Romics Józsefné és
fiai.
A rendezvény után a csapat
összeült és értékeltük ren-

dezvényünket. A jövőben
az időpont meghatározását
tettük előtérbe és a "reklá-
mozást". 
A Falunapon várunk min-
denkit meglepivel és játszó
szőnyeggel. 
A nyárra mindenkinek kel-
lemes pihenést, aktív ki-
kapcsolódást, sok szabadi-
dőt és kevés munkával töl-
tendő napot kívánunk:
Tisztelettel: Csipet Csapat
Nagycsaládosok Egyesü-
lete és Tagjai

Bakos Brigitta fotómontázsa

Gyergyóban ha kél a Nap…
Gyergyószárhegyen ha kél
a Nap, onnan a Gyergyói
havasok felől, most már
nem lepődik meg, ha szaty-
maziakat talál, sőt még ki-
csit tovább is erőlködik,
hogy átsüssön a sose el nem
fogyó, odatolakodó felhő-
kön, hadd melegítse át e
vándorokat. Szívhez, lélek-
hez jutó meleget kapnak az
emberek világából is, hisz’
évek óta már nem vendég-
ként járnak a Böjte Csaba
testvér alapította s általa
óvott, védett s élő gyermek-
otthonba. Aki járt már erdé-
lyi családnál, tudja, mi a
vendég és mi az, hogy több,
mint vendég. Hosszú évek-

re van már, mikor Somogyi
Gyuri bácsi révén először

indult útnak egy kis csapat
Szatymazról a Lázár kastély-

beli bor- és paprikamustrára. 
S mivel a szállás a közeli
gyermekothonban volt, jól
föl is pakoltak ruhából,
élelmiszerből számukra s
először örvendeztették meg
az árvákat, nehéz sorsúakat
a legendás palacsintával.
Azóta nem telhet el év,
hogy akár többször is ne
menjenek sütni, főzni, segí-
teni. Előttük nőnek fel a
gyerekek, szívet melengető
a ragaszkodásuk, a figyel-
mességük. Móra Mónika,
Nacsa Zoltán és Rácz Laci
bácsi ezúton is köszöni az
otthon lakói nevében a
több, mint negyven adomá-
nyozó felajánlását!

Görgényi Gábor
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Francia gasztro-est
Az ír és az indiai kultúra
megízlelése után harmad-
szorra francia ízek követ-
keztek. Köszönhetjük édes-
anyja révén francia vérű
Kószó Cecíliának, aki a

Hivatalból ruccant át a Fa-
luházba, hogy férjével
együtt hosszú órák munká-
jával az eddigi legszínvo-
nalasabb estet ajándékozza
a vendégeknek. Ceci a rá
jellemző szelídség – józan-
ság – vagányság tulajdon-
ságokat belevitte az ételek

elkészítésébe, felszolgálá-
sába, a vendégekkel való
beszélgetésbe, amihez hoz-
zájárult még a jól megvá-
lasztott esti francia játék-
film, valamint a borok, így
igazán franciás hangulatban
tölthettük időnket szomba-
ton este a Faluházban. 

Nemzetközi gasztronómiai

estek sorozatunk várhatóan

még a szeptemberi jó idő-

ben, szintén a szabadban,

folytatódik.   

Görgényi Gábor

Nőegyleti randevúk!

Színházi látogatásaink
újabb gyöngyszeme a 12
dühös ember című darab
megtekintése volt.
A médiában oly sokszor
említett előadás nem oko-
zott senkinek csalódást. A
teltházas este után tettünk
egy közös sétát a borfesz-
tiválon. A látottakról még
napokkal későbbi találko-
zásunkon is beszéltünk.
Következő programunk so-
rán a tagok meghívást kap-
tak a majálison elkészült,
díjnyertes ragu készítőjétől,
egy péntek estére. A részt-
vevők örömmel tettek ele-
get a meghívásnak. Ezen a
csendes, péntek délutánon
jólesően nyújtóztunk a gyö-
nyörű kertben lévő nyugá-
gyakban, miközben a házi-
gazda férje készítette a
mennyei illatokat árasztó
ragut. Várakozás közben
volt, akit kozmetikai ké-
nyeztetésben részesítettek,
volt aki limonádét kortyol-
gatva élvezte a csöndet. A
vacsi elkészültéig finom
sajtost ropogtattunk, mely-
nek természetesen megsze-

reztük a receptjét. A ragu
ismét mennyei lett és idő-
közben a hozzávaló fáraó
galuska is elkészült. Sikerét
igazolva többször is szed-
tünk belőle. Az asztalnál ül-
ve megbeszéltük a Falu-
napra vállalt feladatainkat,
és a júliusi találkánkról is
szót ejtettünk. Akkor ismét
egy tagtársunk lát vendégül
bennünket egy különleges
helyszínen.

Végezetül két recept mely-
nek elkészítésére bátran
ösztönzünk mindenkit:

"SAJTOS STANGLI":
1 kg rétesliszt, 
6 jó ek. házi zsír
1 vaj
1 nagy kupa tejföl
1 púpozott ek só de
inkább másfél
3 egész tojás ( l-es kell)
5 dkg élesztő kevés tejjel
cukorral felfuttatva
30 dkg sajt reszelve

A hozzávalókat összegyúr-
juk, majd kinyújtjuk, tojás-
sárgájával megkenjük sajt-
tal megszórjuk csíkokra
vágva megsütjük.190 fokon
forró sütőben.

"FÁRAÓ GALUSKA"
4 tyúkhúsleves kockával
sűrűre főzünk 1 kg grízt
kivizezett formába öntjük,
majd tálaláskor kiborítjuk
1 csg olvasztott vajjal
meglocsoljuk

"MAYA NÉNI RAGUJA"
4 kg hús /sertés lapocka/
5 szál zöldség
2 kg gomba
8 szál répa
nagy csokor petrezselyem
zöld
lestyán , csombor ha nincs
zellerrel helyettesíthető
bors, köménymag, majo-
ranna,só
1 kg hagyma 
fél kg füstölt szalonna

A szalonnát megpirítjuk
majd a kockára vágott húst
rátesszük, fűszerezzük.

Később beletesszük a hagy-
mát, gombát. Felrottyant-
juk, majd beletesszük a
zöldségeket, legvégül zöld-
ségzöldje, lestyán, csom-
bor. Fáraó galuskával tá-
laljuk.

JÓ ÉTVÁGYAT!

Bemutatkozik a szatymazi 
Csodás Hagyatékunk Egyesület

A CSODÁS HAGYATÉ-
KUNK Hagyományőr és
Kulturális Egyesület a   ma-
gyar kulturális hagyaték
társadalmi gyökereinek,
tárgyi- és kulturális emlé-
keinek, társadalomszervező
erőforrásainak Magyaror-
szágon belüli, illetve tár-
sországbéli kutatása, tör-
téneti hagyományokra
alapozott interkulturális
kapcsolatok kialakításának
és fejlesztésének elősegí-
tése, a helyi-, a regionális-,
és az országok közötti tár-
sadalmi erőforrások feltá-
rása, összefogása és integ-
rálása révén a kapcsolódó
gazdasági, társadalmi és
civil szerveződések együtt-
működésének kialakítására
és fejlesztésére alapíttatott
2005-ben.
Egyesületünk az alulról
szerveződő társadalmat te-
kinti alapvetőnek, ahol az
egyén saját magáért és a
társadalomért is tehet. Cél-

jaink a tapasztalás által
átadott tudásanyag, amely-
ben alapvetőnek tartjuk a
környezetünkkel és a termé-
szettel való együttműködést
és együttélést.
Közösségi működésünk
jellemzői:
• hagyományosan szerves

műveltség alapú művé-
szeti oktatás, nevelés;

• az öngondoskodásnak az
ehhez szükséges érték-
renddel és erkölcsiséggel
történő társítása;

• helyi és határon átívelő
értékőrzés, értékteremtés
és kapcsolatteremtés.

Alapadatok, elérési 
információk

6762 Szatymaz, 
II. körzet, tanya 192.

mobil: 
+36 30 557 3717; 
+36 20 9 139 678

e-mail: 
info@csodashagyatekunk.hu
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Görg ény i  Gábo r  j e g y z e t e

Itt a nyár, kirándulások, tú-
rák, utazások ideje. Közsé-
günkben vannak, akiknél
nem telhet el év egy erdélyi
út nélkül – most kedvcsi-
nálásképpen azoknak, kik-
nek van lehetőségük, de
még nem döntöttek, merre
vegyék az irányt, néhány
szó Kibédről.
Hatszáz kilométerrel szá-
molhat, ki nekivág. Két
irány lehetséges, már a ha-
tárátlépésnél el kell dönte-
nünk, melyiket válasszuk.
A gyorsabb Sarkad – Nagy-
szalonta felé, innen föl
Nagyváradnak, majd Ko-
lozsvár. Az utak jók, sőt
Kolozsvárt már sztráda ke-

rüli el, ahonnan sokáig gyö-
nyörködhetünk a Tordai-
hasadékban. Gond nélkül
beérhetünk Marosvásár-
helyre, ahonnan gyönyörű,
lágy dombokkal és időtlen
fasorral övezett főút (A13)
visz Kibédre, majd tovább,
Szováta és Parajd irányába.
A faluba érkezvén bátran
kérhetünk felvilágosítást,

segítséget a Községházán,
útvonal, látnivalók, szállás
ügyben. Ajánlom megnézni
a Kis-Küküllőt, a hagyma-
termesztőket, a szövőüze-

met – ahol a jól ismert cser-
gék készülnek – a pálinka-
főzőt. Feltétlen térjünk be a
Három Gúnárba is. 
Másik útvonal Nagylak –
Arad – Déva iránya. Ne-
hézkesebb a közlekedés a
több település miatt, de
ezért tán érdekesebb.
Most néhány adat Szaty-
maz község honlapjáról:
„2000. májusa óta Szaty-
maz testvértelepülése az er-
délyi Kibéd, amellyel az
1995-ben kezdődött kap-
csolatfelvétel óta gazdag
kulturális kapcsolatokat
ápolunk. Javasoljuk az Er-
délybe látogatóknak, hogy
keressék fel ezt a Marosvá-

sárhelytől 50 km-re Ko-
rond, Szováta, Parajd kör-
nyékén fekvő barátságos,
vendégszerető falut.
A falu a Marosvásárhely-
Szováta útvonalon, Sóvá-
rad és Makfalva között a
Kis-Küküllő jobb partján
fekszik. A Kis-Küküllő fel-
ső folyásánál itt nyílik kapu
Nyugat felé, az egyre ter-

mékenyebb völgy irányába.
Ez a hely tipikusan perem-
vidék. Kelet, Észak-Kelet
irányába, alig pár kilomé-
terre a havasi tájak szép-

sége gyönyörködtet, nyu-
gatra az egyre szélesedő
térség gabonatáblái örven-
deztetnek és völgy lankáin
a Kis-Küküllő menti borter-
mő szőlőskertek virulnak. 
Kibéd ősei megtelepedésé-
nek az ideje valószínőleg a

XII. század vége.
A Kibéd helységnév erede-
te sajnos ismeretlen. Az el-
ső történelmi adat a telepü-
lésről 1499-ből származik,
amikor Kijbed-nek említik,

majd 1503-ban Kijbed,
1561-ben Kibed, 1575-ben
Kybed és 1602-ben Kibéd.
A mai hivatalos elnevezés
román ortográfiával Chi-
bed.
Kibéden iskolai nevelés és
oktatás a XIII. századtól
vallásoktatási rendszerben
működik. A rendszeres re-
formátus egyházi oktatás a
XIX. század elejére tel-
jesedik ki. A XIX. század
közepén létezik egy refor-
mátus fiúiskola, leányisko-
la 1889-ben kezdi meg mű-

ködését. 1873-ban a volt
huszárkaszárnya épületeit
iskolává, termekké alakít-
ják át, amelyeken később
kisebb módosításokat esz-
közölnek. Jelenleg az okta-
tás és nevelés ezekben az
épületekben folyik.

Kibéd lakosainak a száma
ma 1900-2000 között vál-
takozik. A lakosság magyar
nemzetiségű. A lakosság
zöme református vallású,
kevesebb százalékban ad-
ventista és más felekezetű.

A hagyományos ősi fog-
lalkozás a földművelés és
állattenyésztés. Ez a fő jö-
vedelemforrás. Hagyomá-
nyos népi mesterség még a
fafaragás is.
A kisipar keretében em-
lítjük meg a pékséget és a
két cserép- és téglakészítő
műhelyt.
A település legnagyobb vál-
lalkozása a SILTEXIM Kft.
gyapjúfeldolgozó, ahol
100%-os gyapjúterméket
állítanak elő.”

Utazási ajánló: 
Székely testvértelepülésünk, Kibéd

Nagyjaink mondták.
- Én bizony meglehetős fenntartásokkal viseltetek a gyógy-

növény-készítményekkel. Főleg például akkor, amikor láb-
szag ellen ajánlják, de közben javítja a látást is…

(Szilágyi Karcsi)
- Dankó Pista barack lett.

(Kálmán Jani)
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Orvosok rendelése:
Szatymaz, Kossuth u. 6.
Dr. Lengyel Dezső
(tel.: 62/283-130) 
Hétköznap: 800- 1100.
Egészségház: 

Szatymaz, Ady E. u. 32
Dr. Lengyel Andrea 
(tel.: 62/283-101/13) 
Hétköznap: 800-1100. 
Csak rendelési időben
hívható mobiltelefon: 
20/214-15-45

Gyermekorvos rendelése:
Dr. Szilágyi Katalin
(tel. rendelési idõ alatt: 
62/283-101/14) 
H, K, Cs, P: 800-1100,
Szerda:800-1000. 
Mobil: 30/622-9428. 

Védőnők fogadóideje:
Igazné Herkó Mária

tel: 62/283-101/15 
Várandós tanácsadás:
CSÜTÖRTÖK: 1200-1400

Csecsemő-és kisgyermek
tanácsadás:
SZERDA: 1000-1200

SZERDA: 1200-1400

Mezeiné Bérczy Sarolta
Tel: 62/283-101/15.
Várandós tanácsadás:
HÉTFŐ: 1200-1400

Csecsemő-és kisgyermek
tanácsadás:
HÉTFŐ: 1400-1600

SZERDA: 1200-1400

Fogorvosi rendelés:
Dr. Bandl Erzsébet 
(tel.: 62/283-101/12) 
Hétfő, szerda: 1400-1900,
kedd (Iskolafogászat)
csütörtök: 830-1400, 
péntek: 830-1230

Gyógyszertár:
tel.: 62/283-110 
Hétköznap: 730-1530

Polgármesteri Hivatal:
Szatymaz, Kossuth u. 30.
(tel: 62/583-560) 
Ügyfélfogadás: 
Hétfő, péntek: 800-1200, 
szerda: 800-1600. 

Polgármester:
Barna Károly
tel.: 06-20/9568-786

Jegyző: 
Mákos Istvánné
tel.: 30/9670-850

Tanyagondnokok:
Csányi Imre

tel.: 20/404-2024
Bérczi Tamás

tel.: 20/539-4370
Elsőfokú építési hatóság:

Szegedi Polgármesteri
Hivatal
Szeged, Széchenyi tér 11.
Tel.: 62/564-364
szerda: 800-1600, 
péntek: 800-1200

Általános iskola
Szatmaz, Petőfi S. u. 6. 
tel.: 62/283-149
Igazgató: Bódis Margit

Óvoda
Szatymaz József A u. 1.
Tel.: 62/283-114
Vezető: Marótiné Balogh Zita

Bölcsőde
Szatymaz, József A u. 1.
Tel.: 62/283-020
Vezető: Kormányos Éva

Gondozási Központ
Tel.: 62/283-169
Simon Lajosné, 
tel.: 30/320-8330
Családsegítő Szolgálat

Tel.: 62/283-169

Révész Andrea
Ügyfélfogadási idő 
Hétfő, csütörtök: 0900-1300

Kedd: 1300-1800

Szerda: 1300-1500

Tanyagondnokok:
Rózsa Zoltán

tel.: 20/260-0750
Karácsonyi Gergely

tel.: 30/5000-532
Sarapka Irén Katalin

tel.: 30/567-1006
Vidácsné Lukucza Éva

tel.: 30/229-7123
Gyermekjóléti Szolgálat

Tel. 62/283-169
Kollár Zsuzsanna
Ügyfélfogadási idő
Hétfő, csütörtök: 0900-1300

Kedd: 1300-1800

Szerda: 1300-1500

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

Állatorvosi ügyelet: 
Az ügyeleti beosztás a következő
honlapon érhető el:
http://www.maok.hu/allatorvosi_ug
yeletek/csongrad_megye_2

Szatymazi Posta
Dózsa Gy. u. 19/A.
tel.:62/283-150
Nyitva tartás:
hétfő: 8-12,  12.30-17.00
kedd: 8-12,  12.30-16.00
szerda: 8-12,  12.30-16.00
csütörtök: 8-12,  12.30-16.00
péntek: 8-12,  12.30-15.00

Rendőrség körzeti megbízottak:
Andódi Tamás:
tel.: 20/209-5307
Kazi Tibor:
tel.: 20/209-5302

Falugazdász:
Gömöri Gabriella
Tel.: 70/489-3846
Fogadóóra: Hétfő, kedd 08-16 -ig
Teleház

cím: Dózsa György u. 42.
tel: 583-520
nyitva tartás:
hétfőtől péntekig:  800-1900

szombat: 1000-1530

vasárnap: zárva
Főnix Egyesület.

Elnök:  Szilasi Tiborné,
tel.: : 30/433-6119
Faluház: Dózsa Gy. u. 42.
Ügyfélfogadás minden hét-
főn 10-11-ig

Szatymazi Nyugdíjasok Egyesülete.
Elnök:  Horváth Istvánné,  
tel.: 20/213-9534,
Faluház: Dózsa Gy. u. 42.

Csipet csapat nagycsalá-
dosok Egyesülete.

Vezető: Tóth Józsefné
Tel.: 20/934-4730
honlap: http://nagycsala-
dosok-szatymaz.hupont.hu/

Szatymazi Nőegylet, 
vezető: Berta Eszter
tel.: 20/389-3670

Hulladékudvar nyitvatartása:
Kedd: 12-18
Péntek: 14-18
Szombat: 8-1820

Kábel-TV hibabejelentés:
Szélmalom Kábeltévé Rt.
tel.: 62/463-444/101

Sertésfelvásárlás:
Kiss István 30/974-8232 

Vízmű:
Információ:
tel: 40/922-334, 
Hibabejelentés:
tel.: 80/922-333

Temetéssel kapcsolatos 
teljes körű ügyintézés:

-Patak János
Csongrád Megyei Kegyeleti
Kft. ügyintézője

tel.: 30/278-0017
-Üdvösség Kegyeleti Kft.

Szeged, Mikszáth Kálmán u. 18.
tel.: 70/949-1387
Sándorfalva, Szabadság tér 3.
tel.: 70/949-1385
ügyelet: 70/949-1388

Szegedi Kéményseprőipari Kft.
Szeged, Moszkvai krt. 27
Központi tel.: 62-485077
Helyi kéményseprő: 
tel.: 06-30/668-5005

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

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

Szerda: 1300-1700

Csütörtök:0800-1200 és 1300-1530

Péntek: Szünetel
Démász hibabejelentés:

tel.: 40/822-000
ugyfelszolgalat@edf.hu

Felelős kiadó: Dankó Pista Művelődés Ház és Könyvtár. Főszerkesztő: Kálmán János Szerkesztőbizottság tagjai: Barna Károlyné, Kasza Ágnes,
Kapásné Gyögy Rita. 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: augusztus 1.
Nyomdai előkészítés: RRD Kereskedelmi és Marketing Vállalkozás. Nyomtatás: Tiszapress nyomda

SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ÜGYELET
FELNŐTT:

Hétköznap: 1100-1600 helyi háziorvosok közreműködésével a 
20/55-44-901 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/.

Búcsúzunk tõlük
Kiss János Károlyné (1945)

Szatymaz IV. ker. 29.

Közérdekű információk
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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.

Falugazdász az idén is

minden hétfőn és

kedden 08-16-ig a

Faluházban

Időpont egyeztetés: 

0670 4893846
Gömöri GabriellaLippai Áron 2014.10.26.

Tomusz Réka Lippai Dávid

GÓLYAHÍREK
Kedves Szülők!

Amennyiben szeretnék, hogy 
újszülöttjük fotója 

megjelenjen 
a „Mi Lapunkban”, 

kérjük, az adatokat és a
képet küldjék el 

a milapunk@szatymaz.hu-ra,
vagy hozzák be személyesen

a szerkesztőségbe!

A júniusi nyári tábor
Az első említésre méltó esemény
már a tábor kezdetén történt Ge-
mencen. Úgy esett, hogy a kisvasút
első állomásán nekem kellett le-
szállnom, hogy megfőzzem a har-
mincnyolc gyereknek és kísérőinek
a bográcsos paprikás krumplit. Szé-
pen elpöfögött a mozdony, mire ész-
revettem, gyufa nélkül maradtam.
Annyi térerő volt csupán, hogy egy
sms-ben bírtam jelezni a gondot.
Fejvakarós helyzet alakult ki, geren-
dákon, szemetesben nézegettem va-
lami tűzszerszám iránt, tulajdonkép-
pen minden remény nélkül. Szépen

kezdődik a tábor, gondoltam, az első
ebéd már elmarad… na de egyszer
csak zörgés, léptek zaja, befut Kál-
mán János igazgató úr, kétezerkét-
száz méter sprintben a vasúti talp-
fákon, ilyen arckifejezése lehetett a
marathoni futónak, itt a gyufa. 
Későbbiekben ilyen méretű megol-
dandó gonddal nem találkoztunk,
szépen lement az egy hét. Kézmű-
vesség, népzene, néptánc, Gemenci
erdő, makói kalandpark, tanyasi
számháború, benn alvás, filmvetí-
tés: nincs panasz! 
Folytatás augusztusban – mi bírjuk!

Görgényi Gábor

Bakos Brigi fotója


