
a Mi Lapunk
SZATYMAZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA       2014. október XVII. évf. 10. szám

A tartalomból:
2.o.: Helytörténet
4.o.: Önkormányzati

közlemények
6.o.: Csatornázás
8.o.: Civil szervezetek hírek

10.o.: Mi rovatunk

Kormányos Sándor:
Gesztenyék 

Október van, bús dal rezdül 
bennünk: Tavasz lesz-e még? 
Vágyódásunk tompán puffan 
a fűben, mint a gesztenyék

Gömöri István:
Már nem érdekel

már nem érdekel 

mikor az utcán átmegy a kedves

az sem ha utána mennek

Minek is ülnek szelíd galambok

hülye verebekhez

Tisztelt Szatymaziak!

Az idén is megrendezésre kerül az immár hagyománynak
számító 

„EGÉSZSÉGHÉT” és „FUTAFALU” 
2014. október 13-22. között.

Igyekszünk minél több szűrővizsgálatot megszervezni a már
szokásos két helyszínen: Faluház, Egészségház. A felújításoknak
köszönhetően mindkét épület minden szempontból megfelel az

ideérkező szakorvosok elvárásainak.

A vizsgálatok többsége az Önök számára most is térítésmentes
lesz, mivel az Önkormányzat és a Faluház közös pályázattal biz-

tosítja a költségeket. Polgármester Úr javaslatára tavasszal
kapott az Egészségház a fogászati ill. felnőtt váróterembe egy

televízió készüléket és egy dvd lejátszót. Szeretnénk a várakozás
perceit kellemesebbé és hasznosabbá tenni ismeretterjesztő- és

oktatófilmek bemutatásával.

Október 18-án várjuk a mozogni vágyókat
a FUTAFALU-ra!

Kérem, minél többen jöjjenek el, vegyenek részt a 
rendezvényeken!

Dr. Lengyel Andrea Párhuzam az őszben
Süli Ramóna fotója

EGÉSZSÉGHÉT
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Valamikor, jó száz évvel
ezelőtt írta Lugosi Döme,
akinek az apja és Gál Paula
édesanyja volt a múzeum
igazgató halála után a
Reizner villa tulajdonosa,
hogy a látványosságként
ható szatymazi villák, nya-
ralók száma 150. Talán ez a
szám most túlzásnak tűnik,
de ha a nyaralásra felhasz-
nált vásárolt, vagy bérelt ta-
nyák számát is hozzávesz-
szük, ez a szám jóval ma-
gasabb lehetett.
Szatymaz /a Szegedhez leg-
közelebb eső felsőtanyai
rész/ 1950-ig nem "tarto-
zott" a Városhoz, hanem
különösen nyáron, a Város-
nak egy "fontos része" volt.
Ahogy tavasszal megeny-
hült az idő, a vagyonos sze-
gedi iparosok, kereskedők.
hivatalnokok, értelmiségi-
ek, stb. igyekeztek a szaty-
mazi birtokukon a nyári
életüket berendezni.
A különböző írások csak
azzal foglalkoztak, hogy
milyen "vidám" élet folyt
itt akkoriban, és lassan
tényleg elfelejtkezünk ar-
ról, hogy itt a természet kö-
zelében, a jó levegőn, a
gyümölcs és egyéb friss ter-
mények sokasága között
egészségesebb és jóval ol-
csóbb is volt az élet. A ki-
költöző családok hozták az
idősebb felmenőiket, kö-
zelről-távolról a rokonokat,
az unokákat és hosszabb-
rövidebb időre azok vendé-
geit.
A korabeli kiköltöző nya-
ralók szórakozása nem az
italozásból állt. Bár volt bor
bőven. Jól tudjuk, hogy a
villák mellett volt hely a
teniszpályának, a sétára al-
kalmas virágos kerteknek, a
legközelebbi laposon, vize-
nyős sömjéken a csónaká-
zásnak, a fürdésnek. A ha-
lászatról, a vadászatról már
ne is beszéljünk. Írás van
róla, hogy Erlicz János or-
vosunk, vagy Barcsay Ká-
roly, Zsótér Dezső ha vala-
hová indult a tanyájából
/természetesen kocsin/, a
vállán ott volt a vadász-
fegyvere. Még a Szegedi
Torna Egylet elnöke Kószó
István /1861-1932/ is egész
nyáron itt nyaralt. A Sze-
gedi Csónakázó Egylet tag-
jainak zöme is itt volt talál-
ható nyáron. Ott eveztek
vasárnaponként valamely

lapos náddal szegélyezett
hullámzó vizén, a sokezer
vízimadár közelében. Ak-
kor még a laposok, "szé-
kek" vízjárásán nem érvé-
nyesült a Vásárhelyi Pál ál-
tal készített és csak félig
megvalósított, "Tisza sza-
bályozásának" terve.
Amióta a Tiszán egyforma
sebességgel távozik a víz,
ha kevés van benne, vagy
ha sok, itt a szatymazi la-
posokon, az úgynevezett
"székeken" /pl:Őszeszék,
Makraszék stb./ a halak és
madarak sokasága helyett,
már csak a tikkadt szöcskék
kémlelik a kiszáradt fűcso-
mók között, egy kis esőért a
nyári napot.
Most azonban arról a né-
hány villáról szóljunk,
amik még ott találhatók
sorban a szatymazi vasúti
átjárótól a Jánosszállási
megállóig, a sínek keleti
oldalán.
Az - első - , a már a felis-
merhetetlenségig átalakít-
va, hogy új feladatának
megfeleljen, a volt Kup vil-
la. Első tulajdonosa Trisler
Péter szegedi kereskedő és
családja. Tőlük vette meg,
és jelentősen átalakította
Pártos Gyula az 1890-es
évek elején. Pártos Gyula
/1845-1916/ építész és neje
Bartolucci Vittorina /1861-
1915/ firenzei származású
operaénekesnő, halálukig
minden nyarukat itt töltöt-
ték. Az 5 holdas gyümöl-
csöskertjük végébe épült
1897-ben /a tanítás csak
1898 őszén indult/ a Sim-
say iskola. A villa új tulaj-
donosa az első világháború
befejeződése után - az álla-
mosításig-, Kup Gyula
/1855-1932/ női divatárú
nagykerekedő és felesége
Faden Mária Sarolta, illetve
később László gyermekük..
A sorban a következő, a
Szegedi utcán kifelé halad-
va látható, a jelentősen áta-
lakított, a háború előtt szin-
tén "Kup villának" hívott
nyaraló. Az első világhábo-
rúban súlyosan sebesült
Kup Béla /1892-1943/
azonban soha nem birtokol-
ta, hanem feleségével Trus-
kovszky Jozefával hosszú
ideig csak bérelték és lak-
ták. Az igazi tulajdonos a
Hutkay család volt.
Jánosszállás felé haladva az

úttól és a vasúttól nagyjából
egyenlő távolságra a Thu-
róczy nyaralója következik,
némileg átalakítva. Thuró-
czy Mihály /1869-1942/
ügyvéd, Szeged város főü-
gyésze volt nyugdíjazásáig,
1929-ig. Feleségével Kő-
rösy Máriával és Vilma le-
ányával a nyarat rendszere-
sen itt töltötte. De azt is
tudjuk róla, hogy felügye-
lete mellett árverezték el
1912. május 31-én a szaty-
mazi fürdőt. A szatymazi
iskolagondnokságnak tagja
1923-tól, majd alelnöke  is
volt 1935-től.
A következő, az útról is lát-
ható magas és részben eme-
letes nagyobb villa, Ső-
reghy Mátyás /1878-1955/
ügyvéd tulajdonát képezte.
A szegedi piaristáknál vég-
zett és Kolozsváron jogot
tanult Sőreghy Mátyás
1910-ben vásárolta a birto-
kot. Az első háborúban két
és fél évig frontszolgálatos
volt, a Nemezetvédelmi
Kereszt tulajdonosa. A villa
körül létesített díszkertje,
fáival és virágaival, a szí-
nes fordított szódásüveg-
ekkel szegélyezett sétáló
útjaival, sokak emlékezeté-
ben tartósan megmaradt.
Nem messze a Sőregi vil-
lától, közel a vasúti sínek-
hez, látható egy másik na-
gyobb nyaraló.
Valószínű hogy az első épü-
letet még a vasút megin-
dulása előtt /1854/ itt a Lo-
vászi szőlőhegyben felhúz-
ták. Később Nyári János
/1847-1896/ ügyvéd bir-
tokolta. Nyári János már
1886-ban engedélyt kért ar-
ra, hogy az alapok
meghagyása mellett
külső és belső átala-
kítást végezzen rajta.
Nyári János indította
el a Jánosszállási
megálló új helyének
kijelölését és annak
névadását is. 49 éves
korában éri itt bir-
tokán a hirtelen halál
1896. május 16-án.
A nyaraló épülete a
hozzátartozó 1 hold
288 szögöl földel,
csak később került
Molnár József ügy-
véd, városi főszám-
vevő birtokába. Az
épületet újra átalakí-
tották és bővítették.
A következő házon,

különösen a vasút felől, sok
szem megakadt. Csányi  Já-
nos városi építésznek, Csá-
nyi Ida tanítónő apjának
ma is látható favázas háza
nagyban elüt az itt tapasz-
talt építési gyakorlattól. La-
kóháznak és nem csak üdü-
lőnek készült az épület.
A soron tovább haladva egy
másik nyaraló következik,
már közel a Jánosszállási
megállóhoz. 1902-ben kér
engedélyt a megállóval
majdnem szembe /1 hold-
nál nagyobb ingatlanon/ 2
szoba, konyha, kamra épí-
tésére /14 m hosszú, 9 m
széles, vályogfal, zsindely-
tető/ Magay Lajos /1850-
1935/ ügyvéd, szegedi kirá-
lyi törvényszéki albíró.
1911-től törvényszéki bíró,
aki 1927-ben nyugállo-
mányba vonult. 1890-ben
házasságot kötött Sándor-
falván Mike Annával, aki-
től Lajos és Ilona Anna
gyermekei származtak. Az
eredeti épületet azóta több-
ször átalakították az új tu-
lajdonosok, de ott áll még a
régi helyén.
Ezen a vékony földszala-
gon végighaladva látjuk,
hogy bizony nem kevés
nyaraló épülhetett itt fel.
Van olyan két épület még
ezen a részen, amiről már
nem tudjuk, hogy ki volt az
eredeti gazdája, és mikor
épült.
A megmaradt régi épületek-
ről készített képek bemu-
tatása még hátra van.

Pálmai József

HELYTÖRTÉNET
A régi szatymazi villák, tanyák, nyaralók
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- Szia Laci! Nem tudod el-
képzelni, hogy mennyien
megállítanak úton-útfé-
len, hogy mi van Kormá-
nyos Lacival, hová tűnt?

- Hiányzom? Te tudod An-
di a legjobban, hogy a 8
év polgármesterségem
alatt nemhogy beteg, de
még rendes szabadságon
sem voltam 2-3 napnál
hosszabb ideig. Az vi-
szont gyakran előfordult,
hogy hétvégén is láthat-
ták az autómat a Hivatal
előtt, mert dolgoztam. A
sok munka megbosszulta
magát. Beteg lettem, kór-
házba kerültem, még
most is járok kezelésre.

- Úgy hallottam, hogy ott-
hon se volt egyszerű az
élet mostanában. Mesélsz
róla?

- Igen. A kisfiam, Bálint 13
hónapos. Elég sírós baba
volt. Piciként a hasa fájt,
majd a foga jött. Persze
mindig éjjel sírt. Költöz-

tünk is, hiszen két gye-
rekkel szűk lett az egy-
szobás garzonlakás. El
kellett adnunk. Közben
Panna nagycsoportos lett.
Ide járt a szatymazi óvo-
dába, ő volt a csoportban
a legfiatalabb. A barátnői
mind iskolába mehettek,
neki viszont még korai
lett volna. Mindenképp új
gyerekekhez és óvó néni-
hez kellett volna szoknia,
így az utolsó évre Sze-
gedre vittük.

- Azt is sokan kérdezik,
hogy ugye indulsz a vá-
lasztáson?

- Ezt már én magam is hal-
lottam! Persze, hogy in-
dulok.

- Mit ígérsz a választóid-
nak a következő 5 évre?

- No, ez az a kérdés, amit
nem szeretek! Én nem
politikus vagyok, hanem
polgármester. A politiku-
sok szoktak mindenféle

hangzatos és felelőtlen
ígéretekkel előállni, ami-
nek fele se teljesíthető.
Én mindig figyelemmel
kísérem, mire van pályá-
zat, és mindig nyitva állt
az ajtóm a lakosság jó öt-
letei előtt. Persze azért
vannak, amik prioritást
élveznek: most, hogy
kész a szennyvíz beruhá-
zás, útépítés és ismét út-
építés, járda, buszvárók
és kerékpárút legalább a
temetőig nagyon jó len-
ne. Ezekre rég készen
vannak az engedélyes ter-
vek, csak a megfelelő pil-
lanat kell, hogy meghúz-
zuk a ravaszt a startpisz-
tolyon. Azt is fontosnak
tartom, hogy a középü-
letek ne csak szépek le-
gyenek, hanem korszerű-
en, energiatakarékosan,
környezet kímélően mű-
ködjenek. És még sorol-
hatnám…

- A nagy beruházások pá-

lyázataihoz komoly öne-
rőt is fel kell mutatni. Te
mindig takarékosan, és
megfontoltan bántál a kö-
zösség pénzével. Elég
lesz ez a későbbi célok
megvalósításához?

- Azt elárulom, hogy ösz-
szevetve a hasonló mére-
tű településekkel, mi je-
lentős összegű megta-
karítással rendelkezünk.
Ez jó alap lesz a további
fejlesztésekhez.

- Olyan sok minden Hun-
garikum már ebben az
országban. Lehetne a
szatymazi barack is az?

- Ha igénylik a gazdák, te-
hetünk érte. Meg is van
rá az esély.

- Köszönöm, hogy megosz-
tottad velünk ezt a beszél-
getést. Kívánok magunk-
nak és a választópol-
gároknak jó egészséget és
azt, hogy vasárnap min-
denki menjen el szavazni! 

Beszélgetés Kormányos Lászlóval
Aki kérdez: Dékányné Balogh Andrea alpolgármester

1849. október 6-án végez-
ték ki Pesten Batthyány La-
jost, az első magyar felelős
kormány volt miniszterel-
nökét, Aradon pedig a ma-
gyar szabadságharc 13 hon-
védtábornokát.
Hőseinkre kivégzésük előt-
ti utolsó szavaikkal emlé-
kezünk. 

Leiningen-Westerburg Ká-
roly: A világ feleszmél
majd, ha látja a hóhérok

munkáját.

Damjanich János: Legyőz-
tük a halált, mert bármikor
készek voltunk elviselni azt.

Török Ignác: Nemsokára
Isten legmagasabb ítélő-
széke elé állok. Életem pa-
rányi súly csupán, de tu-
dom, hogy mindig csak Őt
szolgáltam.

Aulich Lajos: Szolgáltam,
szolgáltam, mindig csak
szolgáltam. És halálommal
is szolgálni fogok. Forrón
szeretett magyar népem és
hazám, tudom, megértik azt
a szolgálatot.
Vécsey Károly: Isten adta a
szívet, lelket nekem, amely
népem és hazám szolgála-
táért lángolt.

Lázár Vilmos: Ki tehet ar-
ról, hogy ilyen a magyar
sorsa? Krisztus keresztje
tövében érett apostollá az
apostolok lelke és bitófák
tövében kell forradalmárrá
érni a magyar lelkeknek.

Dessewffy Arisztid: Tegnap
hősök kellettek, ma mártí-
rok... Így parancsolja ezt
hazám szolgálata.

Nagy-Sándor József: De
rettenetes volna most az
elmúlásra gondolni, ha
semmit sem tettem volna az
életemben. Alázatosan
borulok Istenem elé, hogy
hőssé, igaz emberré, jó
katonává tett.

Knézich Károly: Milyen
különös, hogy Haynau bíró
is keresztény és én is az
vagyok. Csak az ördög kev-
erhette így össze a kár-
tyákat. 

Schweidel József: A mai
világ a sátán világa, ahol a
becsületért bitó, az
árulásért hatalom jár. Csak
egy igazi forradalom, a
világ új forradalmi ember-
sége söpörheti el ezt az
átkozott, meghasonlott vilá-
got.

Kiss Ernö: Istenem, az
újkor ifjúsága egész ember
lesz-e? Árpádok dicső szen-
tjei virrasszatok a magyar
ifjúság felett, hogy
Krisztusé legyen a szívük és
a hazáé az életük.

Láhner György: Krisztus
keresztje és a bitófa oly
rokon. És az isteni áldozat
mellett oly törpe az én
áldozatom.

Poeltenberg Ernö: Minket
az ellenség dühös bosszúja
juttatott ide.

...„Utódtól fogja hű utód tanulni:

Hogyan kell élni, s hogy lehet meghalni.”

Palágyi Lajos: Az aradi vértanúk

Emlékezes az aradi vértanukra



a Mi Lapunk4 2014/10.

Tisztelt Szatymaziak!

Meggyőződéssel és jó szív-
vel ajánlom ismét dr. Kor-
mányos László urat Szaty-
maz polgármesterének, mi-
vel tudom, hogy mindig tel-
jes odaadással képviseli te-
lepülése érdekeit. Szívügye
Szatymaz! 
Közös munkánk során min-
dig számíthattunk rá. Na-
gyon jó olyan emberrel
együtt dolgozni, akinek
fontos a vele együtt dolgo-
zó csapat, fontos a telepü-
lésének érdeke. 
Egy kis közösségben, egy
faluban különösen fontos,
hogy az embereknek legyen
egy biztos támasza. Tudják,
ha gondban vannak, biza-

lommal fordulhatnak vala-
kihez. Valakihez, aki meg-
hallgatja, segíti őket. Segíti
az időseket, az elesetteket. 
Kormányos László ilyen
ember. Polgármesterré vá-
lasztásával stabillá vált a
gazdálkodás. Rendet, nyu-
galmat és biztonságot te-
remtett. 
Vezetése alatt a pályázatok
sorát nyerték el. Ezeket
most nem sorolom fel, hi-
szen a falu lakói sokkal job-
ban tudják. 
A kiváló eredményeket ki-
zárólag csak jó vezetéssel,
rendkívül jó csapatmunká-
val, közösen lehetett elérni. 
Dr. Kormányos László
olyan lendületet adott,
olyan fejlődési lehetőséget

teremtett Szatymaznak,
amelyet a legtöbb település
megirigyelne. 
Számomra Szatymaz és a
„Kormányos Laci” név egy
fogalom. 
Elválaszthatatlanok egy-
mástól. Mint a borsó meg a
héja. Összetartoznak. 
Kérem, bízzanak benne, és
biztos vagyok abban, hogy
Ő is mindent meg fog tenni
továbbra is a településü-
kért, Önökért.
Szatymaznak nincs tartozá-
sa. Igaz, segített a kormá-
nyunk is, amikor átvállalta
a terheket. A település ve-
zetése ezt az eredményt
azonban nem csak az adós-
ságátvállalásával érte el. A
közös gondolkodás, a szo-

ros együttműködés nélkü-
lözhetetlen. Ehhez egy ru-
galmas, a munkatársakkal
együtt dolgozó és egyben
felelős polgármester kellett. 
Kérem, támogassa dr. Kor-
mányos Lászlót, hogy foly-
tathassa megkezdett mun-
káját! 
Kérem, szavazzon rá, hogy
csapatával, a munkatársa-
ival együtt, közös erővel
tovább dolgozhassanak
Szatymaz felemelkedésén!
A Szatymaziak megérdem-
lik, hogy településük to-
vább fejlődjön.

Farkas Sándor 
Szatymaz község

országgyűlési képviselője

ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNYEK 
Pályázati kiírás a

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2015. évi fordulójára

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica több-
szintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által
nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az
ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési
és megyei önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hall-
gatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet szolgál.
szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kíván-
nak részt venni. 

A pályázók köre
„A” típusú pályázat:
A pályázatra azok a települési
önkormányzat illetékességi
te-rületén lakóhellyel ren-
delkező, hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hall-
gatók jelentkezhetnek, akik
felsőoktatási intézményben
(felsőoktatási hallgatói jogvis-
zony keretében) teljes idejű
(nappali tagozatos), alapfo-
kozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben,
mesterfokozatot és szakkép-
zettséget eredményező mester-
képzésben, egységes, osztatlan
képzésben vagy felsőfokú 
szakképzésben folytatják ta-
nulmányaikat. 
Az ösztöndíjra pályázhatnak a
2014. szeptemberében tanul-
mányaik utolsó évét megkezdő
hallgatók is. Amennyiben az
ösztöndíjas hallgatói jogvi-
szonya 2015. őszén már nem
áll fenn, úgy a 2015/2016.
tanév első félévére eső ösz-
töndíj már nem kerül fo-
lyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot
nyújthatnak be azok a hallga-
tók is, akiknek a hallgatói jog-
viszonya a felsőoktatási intéz-
ményben a pályázás időpont-
jában szünetel. Az ösztöndíj
folyósításának feltétele, hogy a
2014/2015. tanév második fél-
évére a beíratkozott hallgató
aktív hallgatói jogviszonnyal
rendelkezzen..

„B” típusú pályázat:
A pályázatra azok a települési
önkormányzat illetékességi
területén lakóhellyel ren-
delkező, hátrányos szociális
helyzetű fiatalok jelentkez-
hetnek, akik:
a)a 2014/2015. tanévben

utolsó éves, érettségi előtt
álló középiskolások;

vagy
b)felsőfokú diplomával nem

rendelkező, felsőoktatási
intézménybe még felvételt
nem nyert érettségizettek;

és a 2015/2016. tanévtől kez-

dődően felsőoktatási intéz-
mény keretében teljes idejű
(nappali tagozatos) alapfo-
kozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben,
egységes, osztatlan képzésben
vagy felsőoktatási szakképzés-
ben kívánnak részt venni. 
Nem részesülhet támogatás-
ban az a pályázó, aki:
- középiskolai akkreditált is-

kolarendszerű felsőfokú
szakképzésben vesz részt 

- a Magyar Honvédség és a
fegyveres szervek hivatásos
és szerződéses állományú
hallgatója

- doktori (PhD) képzésben
vesz részt 

- külföldi intézménnyel áll
hallgatói jogviszonyban.

A pályázat beadáshoz az
EPER-Bursa rendszerben
pályázói regisztráció szük-
séges! A regisztrációt köve-
tően tölthetik fel pályázati
adataikat a csatlakozott önkor-
mányzatok pályázói az EPER-
Bursa rendszerben. 

(Elérése:
https://www.eper.hu/eperbur-
sa/paly/palybele.aspx). 
A személyes és pályázati ada-
tok feltöltését követően a pá-
lyázati űrlapot kinyomtatva és
aláírva eredeti példányban a
települési önkormányzatnál
kell benyújtaniuk a pályá-
zóknak. A pályázat csak a pá-
lyázati kiírásban meghatáro-
zott csatolandó mellékle-
tekkel együttesen érvényes.
A pályázati kiírásban megha-
tározott valamely melléklet hi-
ányában a pályázat formai hi-
básak minősül.
A pályázni az pályázhat, aki a
települési önkormányzat terü-
letén állandó lakóhellyel ren-
delkezik. Az ösztöndíj elbírá-
lása kizárólag szociális rá-
szorultság alapján, a pályázó
tanulmányi eredményétől
függetlenül történik.
A pályázó szociális rászorult-
sága igazolására köteles meg-
adni a vele egy háztartásba
élők (a pályázó lakóhelye sze-
rinti lakásban életvitelszerűen
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együtt lakó, ott bejelentett la-
kóhellyel, vagy tartózkodási
hellyel rendelkező személyek)
egy főre jutó havi nettó jö-
vedelmének forint összegét.
Támogatásban az részesül-
het, akinek a háztartásában
az egy főre jutó havi nettó
jövedelem nem haladja meg
a nyugdíjminimum 150%-át,
jelen esetben a 42.750 Ft-ot.
Jövedelemszámításnál irány-
adó a szociális igazgatásról és

szociális ellátásról szóló 1993.
évi III. törvény 4.§. (1) be-
kezdés a) pontja: 
• a havonta rendszeresen mér-

hető jövedelmeknél az utol-
só három hónap átlagát, 

• egyéb jövedelmeknél pedig
az utolsó egy év tizenket-
tedét kell figyelembe venni.  

A pályázat személyesen, meg-
hatalmazott útján, vagy postai
úton nyújtható be. A csato-

landó mellékletek nélkül a pá-
lyázat nem érvényes, hiány-
pótlásra lehetőség nincs! A
határidőn túl benyújtott, vagy
formailag nem megfelelő pá-
lyázatokat az önkormányzat a
bírálatból kizárja. 

A pályázat rögzítésének és az
önkormányzatokhoz történő
benyújtásának határideje:
2014. november 17.

Bővebb információt és a szo-
ciális rászorultság igazolására
vonatkozó nyomtatványokat
megtalálja a 
https://www.eper.hu/eperbur-
sa /pa ly /pa lybe lep .aspx) ,
illetve a www.szatymaz.hu
oldalakon. 
Részletes információt kaphat-
nak a 62/583-560/12 mellék
telefonszámon, illetve szemé-
lyesen is állunk rendelkezé-
sükre.

Szatymaz Község Helyi Választási Bizottságának közleménye
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2014. október 12. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek általános választásán az alábbi jelöltekre lehet szavazni: 

POLGÁRMESTER-JELÖLTEK:

Sorszám Jelölt Jelölő szervezet Cím
1. Bérczi Tamásné Független Szatymaz, Kossuth u. 4.
2. Pölös László Független Szatymaz, IV. körzet 108.
3. Ördögh Antal Gábor Független Szeged, József A. sgt. 154/B.
4. Szunyog Istvánné Független Szatymaz, III. körzet 185/B.
5. Mikes Károly JOBBIK Szatymaz, I. körzet 1419.
6. Péter Norbert Független Szatymaz, Petőfi u. 4.
7. Kálmán János Attila Független Szatymaz, Dózsa Gy. u. 12.
8. Novák Pál Független Szatymaz, II. körzet Tanya 207.
9. Dr. Kónya Ferenc Független Szatymaz, Dózsa Gy. u. 22.
10. Báló Bertalan FIDESZ-KDNP Szatymaz, IV. körzet 36.
11. Lengyel Istvánné dr. Független Szatymaz, Barackvirág u. 50.
12. Radeczkiné Draskovics Független Szatymaz, Dózsa Gy. u. 15.

Márta Zsuzsanna
13. Makra Sándorné Független Szatymaz, Petőfi u. 22.
14. Barna Károly Független Szatymaz, Rózsa u. 7.
15. Bódis Margit Független Szatymaz, III. körzet 219.
16. Dékányné Dr. Balogh Andrea Független Szatymaz, Kossuth u. 96.
17. Gonda Ilona FIDESZ-KDNP Szatymaz, Széchenyi u. 12.

Sorszám Jelölt Jelölő szervezet Cím
1. Dr. Kormányos László Péter Független Szatymaz, III. kerület 287.
2. Novák Pál Független Szatymaz, II. körzet Tanya 207.

KÉPVISELŐ-JELÖLTEK:

Érvényesen szavazni egy polgármester-jelöltre és legfeljebb hat képviselő-jelöltre lehet!
Szatymaz, 2014. szeptember 22.

Segesváry László sk.
Helyi Választási Bizottság elnöke

A Központi Statisztikai Hi-
vatal a KSH Elnöke által en-
gedélyezett 2014. évi adat-
gyűjtési program szerint ön-
kéntes adatszolgáltatáson
alapuló felmérést hajt végre. 
2014. október 20. és decem-
ber 7. között kerül sor a
háztartások életkörülménye-
inek feltárását célzó, a Ház-
tartások pénzügyeire és fo-
gyasztására vonatkozó euró-
pai adatfelvételre. 
A felmérést az Európai Köz-
ponti Bank koordinálja, és az
Európai Unió tagországai

vesznek részt benne. Az
európai felméréssel kapcso-
latos részletes leírás a
www.ecb.europa.eu/home/ht
ml/researcher_hfcn.en.html
internetes oldalon található.
A Magyarországon felkere-
sendő 18 ezer háztartás ki-
jelölését véletlenszerű kivá-
lasztással hajtottuk végre. Az
adatfelvételre kétféle mó-
don, interneten, illetve kér-
dező személyes közreműkö-
désével lehet válaszolni.
Információkérés, kapcsolat-
felvétel: 

Honlap:
www.mibolelunk.ksh.hu,
email cím: mibolelunk@ksh.hu,
telefon: 06-80-200-766
ingyenes zöldszám (H-Cs:
8-16 óra; P: 8-14 óra)
A kérdőívet kérdező segít-
ségével kitöltő háztartások-
nak ajándékként egy 1000 Ft
összegű Erzsébet-utalván-
nyal mondunk köszönetet,
míg az Interneten válaszoló
háztartások között összesen
10 darab iPad mini táblagé-
pet sorsolunk ki. 
Az adatokat bizalmasan ke-

zeljük, kizárólag statiszti-
kai célra, összesítve, egyedi
azonosítás lehetőségét kizá-
róan használjuk fel, pon-
tosan követve a statisztikáról
szóló 1993. évi XLVI. tör-
vény, valamint az Informáci-
ós önrendelkezési jogról és
az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény
előírásait.
Az adatgyűjtést végrehajtó
kérdezők hivatalos igazol-
vánnyal rendelkeznek. Ké-
rem, segítse munkájukat!

KÖZLEMÉNY



a Mi Lapunk6 2014/10.

TÁJÉKOZTATÓ
a telken belüli, belső csatornabekötés kiépítésének módjáról

VÁLTOZÁSOK A BEJELENTÉSNÉL! 06-62/259-344/2 mellék 
Tisztelt Szatymazi Lakosok!
A jelenleg folyamatban lé-
vő szennyvíz csatornázási
munkálatoknál kiemelten
kérjük, hogy az alábbiakra
legyenek figyelemmel a
telken belüli belső csa-
tornájuk kiépítésénél:
1. A telken belüli csator-

nahálózat megépítését
be kell jelenteni a Vízi-
közmű Szolgáltató Kft
központi irodájában a
06-62/259-344 /2 mel-
léken munkaidőben  hét-
fő, kedd, csütörtök, pén-
tek 0600-1600-ig valamint
szerdán 0600-1900-ig

2. A helyszíni szemle meg-
tartásáig a munkaárkot
nyitva kell tartani. A
helyszíni ellenőrzésről
az üzemeltető jegyző-
könyvet vesz fel.

3. A bejelentést követően
hétfői és csütörtöki na-
pokon a Víziközmű

Szolgáltató Kft. helyi
képviselője helyszíni
szemlén ellenőrzi a házi
szennyvízhálózat megfe-
lelőségét. Kérjük a meg-
beszélt napon jelenlétév-
el biztosítsa az átvételt.

4. Amennyiben a bekötés
az előírásoknak megfe-
lelően készült el, úgy a
jóváhagyás után a mun-
kaárok betemethető.

5. Csapadékvíz, esővíz, hó-
lé, talajvíz és a meglévő
szikkasztók, derítők
szennyvize sem most,
sem a későbbiekben,
semmilyen formában
sem vezethető a szenny-
vízcsatorna rendszerbe!

6. A házi csatornaépítéssel
kapcsolatos kérdéseik
esetén a Víziközmű

Szolgáltató Kft. a ren-
delkezésükre áll
Kisteleken a Rákóczi u.
44. sz. alatti műszaki
ügyintézésen, vagy a
62/259-344-es tele-
fonon.

7. A lakossági bekötéseket
kivitelező vállalkozások
hirdetéseit, ajánlatait –
amennyiben igény mu-
tatkozik rá - továbbra is
ingyenesen közöljük la-
punk oldalain.

8. Az üzemeltető korábbi
ígéretének megfelelően
a csatorna házi beköté-
sek átvételéért, a nyílt-
árkos szemléért nem kell
fizetni. 

9. A szennyvízcsatornára
rákötött háztartásoknak
a szennyvíztisztító pró-

baüzeme alatt, (várha-
tóan november 30.) nem
kell csatornadíjat fizet-
ni.

Kérjük a fentiek betartását
és előre is köszönjük
együttműködésüket.

Társulat, PM Hivatal,
üzemeltető

Csatorna rákötések:
Penta Aquabqu Kft.
Telefon: 06-30/9380-070
Kucska István
Telefon:06 20 4696 173
E-mail: info@jofutes.hu
Szabácsi Attila
Telefon:  06 20 5365 227
Szatymaz, Hunyadi u. 6.
Budai István
06 70 4229 403
PVC csövek és idomok:
Riaplaszt Bt.
Telefon: 06 62 283-282, 

06 309458 411
Email:
riaplaszt.pvccso@gmail.com

SZENNYVÍZ CSATORNÁZÁS 

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

FELHÍVÁS! 
50 ÉVES LESZ A MŰVELŐDÉSI HÁZ!

!!!Régi fotókat, képeslapokat, levelezőlapokat és 
tárgyakat várunk a Faluházba!!!

Az idén ünnepli 50. születésnapját a szatymazi Dankó
Pista Művelődési Ház és Könyvtár. Ezen alkalmat a
későbbiekben egy eseménydús hétvégével fogjuk
ünnepelni, melynek a tervek szerint része lesz egy
kiállítás, aminek megrendezéséhez az Önök segítségét kérjük.

A tanfolyam cél-
ja, olyan elméleti
és gyakorlati tu-
dás átadása, gya-

korlása, mely a hétköz-

napokban segít abban,

hogy testileg-lelkileg job-

ban érezzük magunkat.
Érdeklődés, bejelentkezés:

Virágos Lilla
Természetgyógyász-pedagógus

06-20-509-1792
www.viragoslilla.5mp.eu

LÉPÉSRŐL-LÉPÉSRE
SZEPTEMBERTŐL ÚJRA!  Kezdőknek és haladóknak is. 

Igény esetén délelőtti csoportot is indítok.
Test- és Lélekműhely az egészségért A Dankó Pista Faluházban

LILLA JÓGA
SZEPTEMBERTŐL ÚJRA!
Kezdő és intenzív csoport is indul.

Hétfő 18.15 – 19.45
érdeklődés: 0620 5091792

MESTEREMBEREK FIGYELEM!
A Faluház összegyűjti és rendszerezni szeretné a községünkben

dolgozó mesterek – asztalos, lakatos, gumiszerelő, villanysz-
erelő, stb… -  nevét, elérhetőségét, amelyek bárki számára

láthatóak lesznek. Jelentkezni a Faluházban lehet, 
nyitvatartási időben személyesen, emailben vagy telefonon.

Szeptember 24-én a Gon-
dozási Központ három ta-
nyagondnoka és Dékányné
dr. Balogh Andrea alpol-
gármester három új Skoda
Yeti terepjárót vettek át a
szegedi Városházán. A pá-
lyázaton nyert 4 kerék
meghajtású, dízel gépjár-
művek Vidácsné Éva, Sa-
rapka Irén Katalin és Ka-

rácsonyi Gergely tanya-
gondnoki munkáját fogják
segíteni. A három jármű
beszerzési ára közel 20
millió forint, melyből az
önkormányzat által kifi-
zetett önerő 4 millió forint
volt. A tanyagondnokok és
a szatymazi idős ellátottak
használják egészséggel!
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A Nemzeti Művelődési In-
tézet Csongrád Megyei Iro-
dája 2014. október 11-én
Szatymazon a Dankó Pista
Művelődési Házban rende-
zi meg a Népzenei Minősí-
tőt. Az alkalmon népzené-
szek, népdalénekesek, kó-
rusok vesznek részt, s tel-
jesítményük szerint a KÓ-
TA (Magyar Kórusok Ze-
nekarok és Népzenei
Együttesek Szövetsége)
minősítési rendszerében
Aranypáva, arany, ezüst

vagy bronz, illetve meg-
felelt, vagy kiváló fokoza-
tot érhetnek el.
A nevezések alapján 230
résztvevőt várunk. A zsűri
tagjai neves népzenészek,
népzene kutatók: Birinyi
József (a Kóta elnöke, nép-
zene kutató) Hajdú Ágota
(Vikár Sándor Zenei Alap-
fokú Művészeti iskola nép-
zene tanára) és Kovács
László (a Népművészet Ifjú
Mestere, hangszerkészítő,
népzenész)

REPÜLŐNAP
Köszönet: Guelmíno Er-
zsébetnek, Huszár Pálnak,
Dr. Miklós Ferencnek, Za-
csok Csabának, Zacsok Ist-
vánnak, a parkolónak fenn-
tartott terület és a közle-
kedési utak rendelkezésre
bocsájtásáért. Zacsok Ist-
vánnak a területek kaszá-
lásáért. Az előkészítésben
és a lebonyolításban részt-
vevő dolgozóknak és köz-
munkásoknak a Polgármes-
teri hivatalból, továbbá a
Szatymazi Kerámiakörnek,
a Faluház és a Szemp-Air
Kft. dolgozóinak, és az Al-
földi Repülőklub tagjainak.
A Csongrád megyei Ka-
tasztrófavédelmi igazgató-
ságnak, Dohányné Zsuzsá-
nak, Farkas Tibornak a hús

beszerzéséért, Frank Sán-
dornak. a Magyar Honvéd-
ségnek, a Sándorfalvi Pol-
gárőr Egyesületnek, a Sán-
dorfalvi Rendőrőrsnek, va-
lamint a Szatymazi Polgár-
őr Egyesület tagjainak a
rend fenntartásában és a
forgalom irányitásban vég-
zett kitűnő munkájukért, és
a Szeged-Belvárosi Polgár-
őr Egyesületnek, Varga
Gusztávnak, Ványai Évá-
nak. Külön köszönet illeti a
Sándorfalvi Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület és a Zsom-
bói Polgárőrség tagjait is.
Köszönet továbbá a gyer-
mekprogramok lebonyolí-
tásában nyújtott odaadó se-
gítségért a Csipet – Csapat
Nagycsaládos Egyesület-
nek!

Népzenei Minősítő Szatymazon !

Az Országos Könyvtári
Napok keretében október-
ben megrendezésre kerülő
programjaink

14-én (kedden) 15.00 órakor:
„Isten hozott Szatymazon!”
– „Időutazás” Pálmai Jó-
zseffel a hajdanvolt Szaty-
mazra
15-én (szerdán) 9.00 órakor:
„Ölelde”
– Játék és lelki egészség
kapcsolata 
16-án (csütörtök) 10.00 órától:
”Könyvtárbúvár-kikép-
ző(tábor)” alsósoknak

17-én (péntek) 15.00 órakor:
„Házhoz megy a könyvtár”
– Indul a felolvasó-staféta
18-án (szombat) 18.00 órakor:
„A szavak melegénél”
– Irodalmi tábortűz 
19-én (vasárnap) 10.00 órától:
„Könyvtári várjátékok”
– Gyere velünk Meseor-
szágba! Családi nap a gyer-
mekkönyvtárban
18-án délelőtt: „Agymenés”-
filmes TOTÓ a futásban
megedződötteknek
18-19-én: „Filléres
könyvvásár”

KÖNYVTÁRI HÍREK

Október 29-én 
17.00 órakor

„A család jelentősége
a gyermekek

számára”-

közönségtalálkozó
Süveges Gergő

újságíró-műsorvezetővel
Szeretettel várunk min-

denkit!...
…pótszékeink is vannak :-)
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CIVIL SZERVEZETEK HÍREI

Szeretettel várunk minden kedves olvasót, érdeklődőt!
TALÁLKOZZUNK A KÖNYVTÁRBAN OKTÓBERBEN IS!

FOTÓKIÁLLÍTÁS
„AZ OLVASÁS ELLE-
SETT PILLANATAI”
A Délmagyarország mun-
katársainak és a Szegedi
Somogyi - Könyvtár Olva-
sás határok nélkül című

olvasásnépszerűsítő prog-
ramsorozatára készített fo-
tók kiállítása.
EGÉSZ OKTÓBERBEN A
KÖNYVTÁRBAN
Kukkantson be hozzánk
néhány pillanatra!

Szeptember 30-án Benedek
Elek születésnapján ünne-
peljük a népmese napját.
Immár hagyomány az isko-
lában ezen a napon a mesék
világát megidézni. Most
azonban kiléptünk az iskola
kapuján, és a községi
könyvtárban Ici néni irá-
nyításával jártuk be a me-
sék birodalmát. A könyvtár
mesekuckójában gyűltünk
össze,majd képzeletben fel-
vettük a hétmérföldes csiz-
mát, a varázsköpenyt, és a

varázspálcával egyet su-
hintva megérkeztünk a me-
sék birodalmába. Sok érde-
kes feladat megoldása után
jóízűen elfogyasztottuk a
hamubasült pogácsát, meg-
ittuk a tea nevű varázsitalt.
Ici néni oklevelet nyújtott
át az itt töltött kellemes dél-
után emlékére. Mindenki
nagyon jól érezte magát,és
reméljük, jövőre tovább-
barangolunk együtt a me-
sék között.

Farkas-Csamangó Etelka

Hétmérföldes csizmában a mesék útján

SPORT
Asztalitenisz.
Amatőr PING-PONG ver-
seny egyéniben és párosban
a Faluházban október 25-én
szombaton!
Nevezés a helyszínen, kor-
tól és nemtől függetlenül,
reggel 9 órától.

Futball.
A Szatymazi DVTK szur-
kolók Baráti Köre csopor-
tos utazást szervez novem-
ber 11-én kedden a Szolnok
– Diósgyőr Liga kupa mér-
kőzésre. Indulás a délelőtt
11 órási vonattal, találkozó
előtte a Báló kocsmában.

Beszélgetés Szabó Ödönnel,
a Sportegyesület elnökével
- Elnök úr! A szatymazia-
kat leginkább izgató kérdés
– merthogy a futballcsapa-
tunk igencsak gyengélke-
dik, ezt tudjuk – hogy ho-
gyan áll a sportpálya épí-
tése?
- Először is megjegyez-
ném, hogy az építkezés cél-
egyenesben van és nekem
is fájó pont a csapat szerep-
lése – azonban a judo to-
vábbra is sikeres – de ha
maga az infrastruktúra
olyan lesz, amilyennek ter-
veztük, labdarúgásunk is
javulni fog. Ezzel kapcso-

latban szeretnék köszönetet
mondani az Önkormány-
zatnak valamint ezúton is
megköszönni az állami se-
gítséget, ugyanis az, hogy
minden a terv szerint, zök-
kenőmentesen haladt, nagy
részben az ő hozzáállásuk-
nak is köszönhető. 
- Milyen változásokra szá-
míthatunk Szatymaz sporté-
letében?
- A létesítmény elkészülté-
vel mennyiségi és minőségi
változások is lesznek! Min-
den sportágat és a szabad-
idő-sportot is kiszolgáljuk
majd, s ahogy említettem, a
megfelelő környezet alap-

pillére lehet a sportszakmai
fejlődésnek. Együttműkö-
dést tervezünk egy nagy
múltú nb1-es sportegyesü-
lettel is, a gyermek- és
utánpótlás nevelés terén. 
- Milyen befolyással lehet-
nek minderre a közelgő vá-
lasztások?
- Erre csak annyit vá-
laszolnék, hogy Szabó
Ödön vagyok, szatymazi
lakos és Dr. Kormányos
László jelenlegi polgármes-
ter urat támogatom.
- Köszönjük a beszél-
getést!
- Köszönöm én is!

A Bibliában olvasható 19. zsoltár
feltárja előttünk Isten beszédének
újabb vonását. Előző számainkban
olvashattunk arról, hogy Isten be-
széde tökéletes és az embert visz-
szatéríti az Úrhoz, felüdítve lelkét,
majd megérthettük, hogy az Úr bi-
zonyságtétele megbízható és ek-
ként bölccsé teszi a benne hívőt, il-
letve olvashattunk arról, hogy Is-
ten rendelkezései helyesek és ezért
valódi örömöt adnak a bennük hí-
vő ember szívébe! A következő,
amin elgondolkodhatunk: „Az Úr
parancsa ragyogó...” 

A Bibliában Isten dicsőséges sze-
mélyként jelenik meg -  dicsőségét
világosságként, ragyogó fényként
írja le a Biblia. Olvassuk, hogy Ő
világosság, aki hozzáférhetetlen
dicsfényben  lakik. Mindez arra
utal, hogy Ő tökéletes: nincs Ben-
ne semmi rossz, hazug, hamis, ha-
nem csakis és kizárólag jó és igaz.
Ő nem a fény és sötétség harmóni-
kus keveréke, hanem csakis fény s
"...nincs Őbenne semmi sötétség."
(1János1,5)  
Ami Őreá jellemző, az jellemző az
emberiségnek adott parancsaira is,

melyeket a Bibliában olvashatunk:
parancsa világosan, tisztán ragyo-
gó! A Szentírásban nincs semmi
hazugság, hiba, féligazság - ami
fényes tündöklését csak egy kicsit
is elhomályosíthatná! 
Ezért az Úr parancsai - mint a tö-
kéletes igazságok - világítanak a
hazugságok tömkelege által elői-
dézett szellemi-lelki, kulturális éj-
szakában, amiben élünk. Bár újra
meg újra felbukkannak emberek,
akik Isten igaz beszédeit éjféli sö-
tétségnek minősítik, miközben a
maguk hazugságait igazságként

akarják ránk erőltetni, azért tény-
kedésük ellenére az Úr parancsai -
igaz beszédei - fényesen ragyog-
nak, akárcsak a nap az égen, vagy
a csillagok a sötét égbolton! 
S milyen hatást gyakorol az Úr ra-
gyogó beszéde arra az emberre,
aki hisz bennük? „... megvilágosít-
ja a szemeket!” A Biblia szerint -
és a gyakorlati élet valósága is ezt
támasztja alá - az ember gondol-
kodása - "megsötétült". Még így is
rendkívüli teljesítményre képes,
ámde közben önistenítő, önimádó
és önhitt, öntörvényű - mert azt a

REFORMÁTUS EGYHÁZ HÍREI
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hazugságot hitte el, hogy Isten
voltaképpen - nincs. Nem érzékeli
Isten valóságát és nem számol Ve-
le, nem érzékeli, hogy Isten kezé-
ben van, s azt sem, hogy Istennél
van minden szükségletének kielé-
gítése és mindezt nem is akarja ér-
zékelni. Az istentagadás miatt
megsötétült gondolkodású ember
azonban láthatóan képtelen az éle-
tét helyesen vezetni: boldogtalan a
családja, üresnek, értelmetlennek
érzi az életét, sok esetben szilán-
kokra hullik élete, szenvedélyek
fogságában kínlódik, álmatlanság
és depresszió gyötri - nem találja a
harmóniát sehol, senkiben - ámde
mindennek okát nem önmaga, Is-
ten iránti hitetlenségében keresi -
hanem mindezért folyamatosan
másokat okol. A Biblia hatására
azonban "belső látása", azaz gon-
dolkodása megvilágosodik s el-
kezdi érzékelni kezdi a végtelen,
élő, személyes Istent, dicsőségé-
nek valóságát és lassan elkezdi Őt

dicsőíteni, imádni és Neki enged-
ni... kilépve a hazugságok virtuális
világából, a képzelt világból -
melyben nincs Isten, csak egy -
önmaga, s nincs törvény sem, csak
egy: saját törvénye.  
Az Úr világos beszéde - miközben
helyreállítja az ember Istennel
kapcsolatos gondolkodását - azu-
tán fokozatosan helyreállítja az
ember egész gondolkodását. Más-
hogy kezd gondolkdoni az érté-
kekről, családról, bűnről, kegye-
lemről, megváltásról - munkáról,
pénzről, szórakozásról. Élete új
sínpárra kerül. És mindeközben
még valami történik: megváltozik
az ember tekintete. "A szem a lé-
lek tükre" - ezért ha a lélekben vi-
lágosság van, akkor az ember te-
kintete is tisztává,  ragyogóvá lesz.
Az Isten iránti közöny, a hitetlen-
ség, önistenítés, önzés által elsöté-
tített emberlélek tekintete is sötét:
olykor ölni tud a tekintetével, más-
kor irigység, vagy mérhetetlen

gőg, gyűlölet tükröződött benne.
De amikor az Isten világos szava
az emberlelket megvilágosítja, s
elűzve belső sötétségét lépésről-lé-
pésre betölti igazságával, akkor et-
től az ember tekintete tisztává,
szeretetteljessé, szelíddé, őszinté-
vé, egyenessé, világossá válik! Igy
a legjobb "szemgyógyszerek" - az
Úr ragyogóan világos, tündöklő
rendelkezései - melyek emberlel-
ket világosságba borítják!  
Végül tudnunk lehet, hogy az Isten
fénylő és szívet megvilágosító sza-
vai – a történeti Jézus Krisztusban
megjelentek ezen a földön. Ha Őt,
tetteit és szavait hittel megismer-
jük a Biblia által, akkor a világ vi-
lágosságát ismerjük meg, s Ő
megvilágosítja gondolkodásunkat,
lelkünket - és ragyogóvá teszik te-
kintetünket is! Való igaz, hogy ha
ragyogó napsütésben egy hóme-
zőn napszemüveg nélkül síelünk –
hóvakságot kaphatunk... Ha a nap-
ba nézünk - kellő védőszemüveg

nélkül – megvakulhatunk. S még
inkább igaz, hogy ha az Úr minden
hónál és napnál tündöklőbb fényű
parancsolatai ragyogják be hit által
lelkünket, akkor gondolkodásunk
helyreáll, és tekintetünk kitisztul
és ragyogóan tiszta lesz! 

Sípos Ete Zoltán
református  lelkipásztor

Szeretettel várjuk református is-
tentiszteleteinkre a Szeged-Újsze-
gedi Református Egyházközség-
be!
Istentiszteletünk időpontja: vasár-
nap 09.oo óra.
Ugyanebben az időpontban a gyer-
mekeknek is tartunk istentiszte-
letet! 
Az istentiszteletek honlapunkon is
meghallgathatóak! 
Cím: 6726 Szeged, Szent-Györgyi
Albert utca 6-8.
Telefon: 62/ 430-807
Honlap: www.ujszeged.ref.hu

KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI
Mire való a hittanóra?
1. A hittantanulás megalapozza
a gyermek világnézetét. Ezért a
hittan a legfontosabb tantárgy! A
hittanórák alatt fokozatosan meg-
tanulja a gyermek a szép emberi
élet művészetét. Ám a hittan a leg-
nehezebb tantárgy is, mert nem
elég csak tanulni, hanem életté
kell váltani. S ha életté váltottuk,
akkor alakul ki az a harmonikus,
szeretetteljes embertípus, a "krisz-
tusi ember" ami a hittantanulás
elsődleges célja.
2. A hittan az örök élet tudomá-
nya. Kinyitja a szemünket, hogy
nemcsak ez az árnyékvilág létezik.
Az embernek halhatatlan lelke
van, ezért többre hivatott, mint a
többi élőlény. Nekünk emberek-
nek a sír után is szép jövőt szánt az
Isten.
3. Azonkívül a hittan az általá-

nos műveltség része. Nem tud el-
igazodni a művészetekben - le-
gyen az festészet, építészet, vagy
zeneművészet - aki nem ismeri a
bibliai történeteket. Vond ki a mű-
vészetekből a Bibliát, összeomlik
az egész!
4. A hittanóra arra való, hogy
megtanulja a gyermek a Tízpa-
rancsot, az erkölcsi élet alapját.
Megtanul különbséget tenni jó és
rossz között, a bűn és az erény kö-
zött. Azt mondják, hogy több bör-
tön kellene, mert sok a bűnöző. Én
pedig azt mondom, hogy itt kel-
lene kezdeni a hit és erkölcstan ta-
nulásnál. Ha komolyan vennénk a
hittanórát kevesebb börtön kelle-
ne.
A tíz parancs minden parancsa
fontos, mégis egyet szeretnék ki-
emelni a negyediket: "atyádat és
anyádat tiszteld!" Isteni tekintély
áll e parancs mögött. Gondolnak-e

most arra a fiatal szülők, hogy ha a
gyermek megtanulta a negyedik
parancsot, a vallásos gyermek nem
fogja szociális otthonba küldeni az
öreg szülőket. Erre már most kell
gondolni. Hát ezért kell a hittan!
A hitoktató azonban egymaga nem
sokra megy a család támogatása
nélkül. Érdeklődéssel éljünk
együtt hittant tanuló gyermekünk-
kel: A hittanóra után kérdezzük
meg, mit tanultak a hittanórán.
Nézzük meg a füzetét, mit írtak,
mit rajzoltak. Érdeklődjön az é-
desapa és az édesanya a hittanóra
iránt, ebből is látni fogja a gyer-
mek, hogy az milyen fontos. 
A hittantanulás gyakorlattá váltása
meg kifejezetten a család feladata.
Ez a szülők együttműködése nél-
kül nem megy. Fából vaskarika, ha
tanítjuk a hittanórán a gyermeknek
a jót és a szépet, otthon pedig an-
nak pont az ellenkezőjét látja.

Becsöngettek! kezdődik egy új
hittan év. Induljunk el kedvvel,
lendülettel, lelkesen, tudva azt,
hogy nagyon fontos dolog amit
teszünk, hogy ebben a tanévben is
tanúságot tehessünk Krisztus mel-
lett, még jobb emberekké válhas-
sunk, és így "felnőjünk az üdvös-
ségre."

Dr. Kisházi-Kovács László
plébános

A szentmisék rendje:
Hétköznap 18 órakor csendes
szentmise
Vasárnap 8:30-kor orgonás szent-
mise, 18 órakor gitáros szentmise
Hivatalos órák a plébánián kedden
10-12 óráig, valamint csütörtökön
15-17 óráig. Amikor plébános úr
otthon van, bármikor mindenkinek
szívesen áll rendelkezésére.
A plébánia telefonszáma: 283-170

Fakanál Klub hírei
A Fakanál csapat Deszken
állt helyt, a polgármesterek
főzőversenyén, ahol is
Rácz Laci bácsi birkapör-
költje második helyet, Laj-

kó Zoli, Nacsa Zoli és
Nagy Norbert ötszáz pala-
csintája tízujjszopogatós
elismerést ért. Gratulálunk!

Ha többet szeretne tudni a
jelenleg használt kábítósze-
rekről, ha bővíteni akarja
tudását a drogok káros ha-
tásairól, ha meg szeretné is-
merni a megelőzés lehetsé-
ges módjait, akkor keresse a
Dr. Farkasinszky Terézia
Ifjúsági Drogcentrum és az
Alisma Egészségfejlesztő és
Egészségmegőrző Egye-sü-
let munkatársait 2014. októ-
ber 18-án 9.00- 13.00 óra
között a Faluházban.
Információs standunknál
egészségmegőrzéssel kap-
csolatos teszteket, totókat
tölthetnek ki. Beszélgethet-
nek velünk a szenvedélybe-
tegség kialakulásának jel-

lemzőiről, a kábítószerek faj-
táiról és az általuk okozott
veszélyforrásokról. Hasznos
információkkal szolgálha-
tunk az évek óta egyre in-
kább elterjedő dizájner dro-
gokról, és a jelenséget kísérő
törvényi szabályozásról. E-
mellett segítséget nyújtunk a
drogbeteg ellátás többszintű
rendszerében történő eliga-
zodásban. 
Ezzel párhuzamosan rehabi-
litációs intézményünk-ben
(Szatymaz Kossuth u. 1.)
nyílt napot tartunk, ahol 
szakmai kíséret mellett te-
kintheti meg a felújított,
megnyitás előtt álló épületet

Rehabilitációs központ
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A Mi rovatunk
Jó fogak, jó egészség
Immár több, mint 10 éve
október hónapjában meg-
rendezésre kerül az Egész-
séghét Szatymazon. Jó al-
kalom, hogy helyben meg-
hívott szakorvosok speci-
ális vizsgálati eszközökkel,
módszerekkel időben ki-
szűrik a gyógyítható beteg-
ségeket. Az alapellátásban
dogozók fáradozásat a la-
kosság azzal hálálja meg,
hogy egyre többen jelent-
keznek a vizsgálatokra. Ki-
sebb településen, ahol az
emberek ismerik egymást,
ahol a helyi vezetők támo-
gatják az egészségügyet
könnyebb az ilyen rendez-
vények szervezése és az öt
éve felújított Egészségház
alkalmas a szűrőprogramok
befogadására. Mindig büsz-
keséggel tölt el, amikor új

beteg, vagy szakmafelü-
gyeleti vezető először jár
nálunk és megdicséri, hogy
ilyen szép rendelőben  még
nem járt. Tehát csak bíztat-
ni tudom a régi és új bete-
geket, hogy jöjjenek az
Egészséghéten, mert a szű-
rés, a felvilágosítás nagyon
fontos pillére az egészség
megőrzésének, a sikeres
gyógyításnak.
Végül magam területéről
néhány jó tanács. Nem vé-
letlenül adtam azt a címet,
hogy „Jó fog-jó egészség”.
Sok súlyos betegség oka a
rossz fog, a hiányos fogá-
polás. Csak néhány ezek-
ből: szív-és érrendszeri be-
tegségek, izületi panaszok,
gócbetegségek, koraszülés
stb. A rossz szájhigiéne
miatt a szájban lévő bak-
tériumok elszaporodnak és

fogszuvasodást, ínygyul-
ladást okozva a baktéri-
umok bekerülnek a vérá-
ramba, eljutnak különböző
szervekhez és megbetegítik
azokat. A tartós fogatlan-
ság, a rágás hiánya is meg-
viseli a szervezetet pl. a
gyomor és béltraktust. Fon-
tos, hogy ne csak a fájda-
lom jelentkezésekor keres-
sék fel a fogorvost, hanem
évente egyszer legalább
próbáljanak időt szakítani
egy szűrővizsgálatra, ahol
nem csak a fogak, az íny
betegsége derül ki, de a
szájnyálkahártya elváltozá-

sok, a rák megelőző állapo-
tok is kiszűrhetők és az
időben felfedezett dagana-
tok gyógyíthatók!
Az idei Egészséghéten re-
mélhetően már üzemelni
fog az új digitális fogászati
röntgen készülék, mely a
két és fél éve meghirdetett
nyertes pályázatból össze-
gyűjtött eszköztámogatási
pénzből, valamint a helyi
önkormányzat praxistámo-
gatásából vált valóra. Kö-
szönet érte, mindez Önöket,
a lakosságot szolgálja. Je-
lentkezésüket, megjelené-
süket várjuk a meghirdetett
szűréseken. 

Dr Bandl Erzsébet
fogszakorvos

Miskolczi Jánosné
fogászati szakasszisztens

Egy kis ezotéria. Beckné
Varsányi Eleonóra írása

Feng shui az életünkben 4.
Harmónia az otthnunkban:
napjainkban arra törek-
szünk, hogy harmónia le-
gyen életünkben. Az ottho-
nunkat is úgy kell kialakíta-
nunk, berendeznünk, hogy
az a „béke szigete” legyen.
A családi otthon melegéhez
hozzá tartoznak a bútorok
és a berendezési tárgyak.
Törekedjünk arra, hogy o-

lyan bútorok és dísztárgyak
vegyenek minket körbe,
amik megnyugtatnak és
pozitívan hatnak ránk.
Mostanában nagy divat a
kandalló a lakásokban. A
tűz melege megnyugvást,
pihentetést nyújt számunk-
ra, azonban ha nem a
megfelelő funkcióját töltik
be, akkor energiavesztést is
okozhat. Például nyáron,
amikor nem használjuk,
akkor is legyen tiszta a bel-
seje és alkalmanként egy-
egy teamécsest gyújtsunk
meg benne. Manapság di-
vatossá váltak a vadásztró-
feák, a háborús csatákat áb-
rázoló képek, fegyverek és
az állatbőrök. A kínai filo-
zófiában nem túl szerencsé-
sek az e fajta tárgyak, úgy
tartják, hogy bevonzzák a
baleseteket, betegségeket.
Ugyanilyen negatív tárgyak
még a maszkok is. Megem-
líteném a tükröket, amelyek
tényleg tágítják a teret, vi-

szont nem mindegy, hogy
hol helyezzük el ottho-
nunkban. Mindenképpen
úgy kerüljenek fel a falra,
hogy ne nézzen rá ajtóra,
sem ablakra. Gyakran e-
sünk abba a csapdába, hogy
felelőtlenül vásárolunk ké-
peket a falainkra. A komor,
sötét, lehangoló képek nin-
csenek ránk jó hatással.  Ál-
talában vidám színezetű,
természetet, virágot ábrázo-
ló képekben gondolkod-
junk. Lakásunk egyik köz-
kedvelt dísztárgya a gyer-
tya. Ha meggyújtunk egy
szál díszgyertyát, soha ne
hagyjuk felügyelet nélkül.
/A gyertyákról majd egy
külön fejezetben fogok még
részletesebben írni/. A dísz-
tárgyakhoz sorolnám még a
fémpénzeket is, melyeket,
ha a pénz területére te-
szünk, a bőséget vonzzák
be életünkbe. (A következő
fejezetben az otthonunk bá-
gua területeit fogom rész-

letezni ahol a pénzérmék
használatát is részleteseb-
ben le fogom írni.) 

Olvasói hozzászólás 
Pánger Klára olvasónk te-
lefonon szólt hozzá az Egy
kis ezotéria rovathoz. El-
mondta, hogy akit érdekel a
feng shui, az a magyar ha-
gyományokban is megtalál-
ja a harmóniához, teljes-
séghez vezető utat. A ma-
gyar házak építészete, be-
rendezése, az öltözködés,
mind magukban hordozták
ezt s napjainkban ugyanúgy
alkalmazható, mint a távol-
keleti feng shui. E témában
ajánlotta Színia könyveit –
Mágikus magyar ház, Dob-
Szer-Da, Ősi jelképek, mai
technikák, stb…
Köszönjük az észrevételt, s
szívesen fogadnánk, ha va-
laki erről is szeretne ve-
zetni egy rovatot!

Nagyjaink mondták.
- Az akkori fiatalokban
megvolt a virtus! Én ma-
gam például többször is
voltam Aradon, a Vértanúk
Emlékművénél. Egyszer a
feleségemmel mentem.
Nem messze tőlünk román
focisták tartottak edzést s
persze oda-oda szólogattak,
nem éppen kedvesen.  Se-

baj, mi szépen, rendben,
tiszteletteljesen elhelyeztük
a koszorút. Még vártam egy
kicsit, majd én is válaszol-
tam s odamentem a kis híd-
hoz, amin át akartak jönni
„ismerkedni”, és barátságo-
san közöltem velük, hogy
jöhetnek mindannyian, de
az első négy meghal. Ezu-
tán ezt mondta a kedves fe-
leségem: 

- Ha hazaérünk, azonnal
beadom a válópert!

(Szabó Ödön)

- Biztos jól érzik magukat
Bandiék Erdélyben, mi?
- Hát ugyan ki érezné rosz-
szul magát Erdélyben?! Ja!
Hát a románok!

(Szabó Sanyi)

Kaptam még egy gyö-
nyörűséget, de sajnos maga
a helyzet leírása – ahol el-
hangzott e mondat – még a
legendás, kiváló újság, a
Tanyavilág ingerküszöbét
is feszegetné. Így hát csak
ennyi:

- Eriggy a géptű eeee…!

(Szerzője nem publikus)

Görgényi Gábor jegyzete
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FELNŐTT:

Hétköznap: 1100-1600 helyi háziorvosok közreműködésével a 
20/55-44-901 telefonszámon
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Szombaton, vasárnap, valamint munkaszüneti napokon: 
0730-0730.
Elérhetőségi telefonszám /lakásra hívás: 104 ingyenesen
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felnőtt ügyeleti rendelőben /bejárat a Szilágyi utca felől/.

Közérdekű információk

Búcsúzunk tõlük
Rovó András (1951.)

Szatymaz, I. körzet 25.
Makra Béláné Kotogány

Mária (1931.) 
Szatymaz II. körzet 215. 

Kalmár Lajos (1931.)
Szatymaz II. körzet tanya 60.

Novák Pál falugazdász
hétfőn és kedden egész

nap elérhető a Faluházban.
Telefonos egyeztetés: 

06 30 6429206



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 

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!
Pálfi-Simon Dorina 2014.04.09.

Balogh Mariann, Pálfi-Simon László
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Szüreti bál

Az 

októberi könyvtári

programokról

bővebben 

a 7. oldalon  

olvashatnak!

Október szépe

ŐSZI LOMTALANÍTÁS NOVEMBER 15-ÉN!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2014-ben is megszervezi szolgáltatási területén a belterületi ingat-
lanoknál az évi egyszeri díjmentes lakossági lomtalanítást. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a lakosság szórólap
útján értesítést kap a lomtalanítás időpontjáról és a kihelyezhető lomok fajtáiról, a szállítás módjáról.


