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Kedves Olvasók!
Mint már sokuk számára
ismeretes, abban a megtisztel-
tetésben lehet részem, hogy én
szerkeszthetem az újságot és
fogadhatom az Önök kéréseit.
Kérem, forduljanak hozzám
bizalommal.

Börcsök Erzsébet, 
a szatymazi könyvtáros

FALUGYŰLÉS
2016. március 24-én 

18 órakor 
falugyűlés lesz.

Helyszíne a Faluház. 
Témája:

tájékoztató az önkormányzat
2015-ben végzett munkájáról,

valamint a 2016. évi
elképzelésekről.
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HELYTÖRTÉNET

Mostanában az újabb épít-
kezéseknél, átalakításoknál
az a szokás, hogy olyan táb-
lákat helyeznek el a hely-
színen, amikből évekig le
lehet olvasni azt, hogy a
munkálatokat mikor- és ki
végezte, ki adta rá a pénzt
és mennyibe került. A
meglévő régi épületekről
azonban már, bizonyára a
múló idő miatt, kevés isme-
ret, adat maradt meg. Ezt a
hiányt próbáljuk most né-
mileg pótolni.-
A szatymazi tanácsháza
építését , amely csak 1950
őszére lett teljesen kész,

már 1949-ben, a község
megalakulása, illetve a
Szegedtől való teljes levá-
lás előtt megkezdték. Az
épület felhúzásának össz-
költsége: 750 000 forint
volt. Az 1950-es év első fe-
lében /május 20./, amikor

az első és önálló községi
vezetés /még nem a tanács/
megalakult, a tanácsháza
nem volt még készen. Az
akkor kialakulóban lévő
Kossuth utcába mélyen
benyúlt egy ház /Vértes
Antalné háza/, amely haj-
dan még az 1880-1912-es

években Keméndy Nándor
és felesége Drukker Irma
tulajdona volt, itt kezdte
meg működésétt már önálló
szatymazi hivatal, amely a
községi tanács megalaku-
lásáig /1950 október 27-ig./
az igazgatási teendőket
ellátta. . Ezt az ideiglenesen
használt épületet azután, a
Kossuth utca kialakítása-
kor, szélesítésekor, amikor
az út egyik oldalán lévő
japán akác sort is teljes
hosszában kivágták, végleg
lebontották, és belőle már
csak az 1886-ban felhúzott
melléképület látható.

Az új Petőfi utcai 1 tanter-
mes iskola, amely a hajdani
Rziha - pékséggel szemben,
1949-ben épült fel 300 000
forintba került. Egy tante-
rem, szertár és folyosóból
állt. Az épület felhúzásával
már gond volt, mert az ak-

kor kiadott szigorú utasítás
értelmében a vasút túlol-
dalára, -állítólag a "közel-
ben" lévő 5-ös út miatt,-
építkezni már nem lehetett,
hiába volt ott 2 tantermével
a Simsay iskola, 3 tanter-
mével az általános iskolá-
haz csatolt /1948-ban/ gaz-

dasági iskola is, külön
helyre kellett építeni. Egy
kis baj csak később abból
támadt, hogy ezt a szigorú
előírást be nem tartva, a
mai Szegedi utca és József
Attila utca házhelyeit ki-
mérték és csendben eladták
Koza Imre tanácselnöksége
alatt.

A Dózsa György és a Kos-
suth utca sarkán látható
üzletház az 1963-64-es
években épült 2,5 millió
forintos költségből. A ko-
rábbi, Vasút utcában lévő,
ugyancsak elhasználódott,
régi szűk és sötét földmű-
ves-szövetkezeti üzleteket
váltotta le, a kereskedelem-

nek egy magasabb szintet
biztosítva. A Szatymazi
Földműves-szövetkezet
egyébként már 1948-ban
megalakult, részben a ko-
rábbi Hangya – szövetkezet
alapjain.

A Művelődési ház 1964-re
épült fel, a dr Szüts István
féle körtés helyén, 2,5 mil-
lió forintból. Az új intéz-
mény, a Neu Sándor fűsze-
res boltjából kialakított Va-
sút utcai, aránylag alacsony
vályogépületben működő
kulturháznak és mozinak
adott helyet.

Az 1977-es évben
épült fel itt Szatyma-
zon, 1,5 millió forint-
ból az új postaépület,
amely ha jól számol-
juk, már a 7. lett a sor-
ban. Előtte a csárdá-
nál, majd a Petőfi utca
elején, később a végén
/a mai Hodács Pékség
előtti épületben,/ majd
a József Attila utca 2.
szám alatt volt. Innen

került át a mai orvosi ren-
delőbe, ami akkor a város
tulajdonát képezte, majd
onnan 1927. szeptember
15-én a mellette épült önál-
ló posta-épületbe. Ebből a
sorompó melletti házból
került a képen is látható új
épületbe, végleges helyére,
1977-ben.

1979-es évben, Nikolényi
György igazgatósága idején
készült el az új emeletes
iskola, ott a Petőfi utca
egyik sarkán lévő 1949.ben
megépült kisiskola mellett.
Az iskolaépítés 8 millió,

Néhány mondat Szatymaz község középületeiről I.
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ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNYEK

1%
SZATYMAZ KÖZSÉGBEN MŰKÖDŐ ALAPÍTVÁNYOK KÖZLEMÉNEYE

Tisztelt Szatymaziak! 
Önök a 2015-ös évben is dönthetnek személyi jövedelemadójuk egy százalékának közhasznú felajánlásáról.
Az alábbiakban közöljük az alapítványok ADÓSZÁMAIT:
A Mi Óvodánkért Alapítvány Szatymaz: 18465789-1-06
Csipet-Csapat Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete:
18211913-1-06
Fehértói Gazdaképző és Innovációs Alapítvány: 18454404-1-06 
Közművelődési és Családsegítő Egyesület: 18472754-1-06
Főnix Egyesület Szatymaz: 18463718-1-06
Szatymazért Alapítvány: 18456420-1-06
Szatymaz Község Területén Élő Idős Emberek Gondozásáért

Alapítvány: 18452213-1-06
Szatymazi Gazdakör Közhasznú Egyesület: 18450259-1-06
Szatymazi Gyermekekért Közhasznú Egyesület: 18479548-1-06
Szatymazi Nyugdíjasok Egyesülete: 18464812-1-06
Szatymazi Polgárőr Egyesület: 18462580-1-06
Szatymazi Sportegyesület: 19983879-1-06
Szatymazi Nőegylet 18208533-1-06
Szatymazi Vadásztársaság: 18477625-1-06

700 ezer forintba került. A
tanítás a magas tanulói lét-
szám miatt, ekkor már 16
osztályban folyt Szatyma-
zon, 5 helyen. Az új iskola
a maga 8 tantermével ekkor
még nem tudott befogadni
minden szatymazi tanulót,
de a délutáni tanitás végre
megszünt. A létszámnöve-
kedést a tanyai iskolák be-
zárása, a tanyai lakosság
beköltözése a faluba, biz-
tosította. Az új iskola épí-
tése egy évet késett az előre
elkészült tervtől, mert a

helyének kijelőlése, a meg-
adott határidőig nem sike-
rült. Három építési hely-
színért folyt a vita. Az
egyik szerint a gazdasági
iskolával szemben kell
megépíteni, a másik az új
kultúrház mellé képzelte el,
a harmadik a Petőfi utcai
kisiskola mellé gondolta.
Mire a döntés megszületett
a határidő már lejárt és így
az építkezés csak a követ-
kező évben indulhatott el.

Pálmai József

Pályázati felhívás
Szatymaz Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet az alábbi, tulajdonában levő önkormányzati költségelvű bérlakásra.

Lakás címe Alapterület m2 Szobák száma Komfortfokozat Bérleti díj
Ft/hó

Szatymaz, Ady E. 34/F. 58,85 m2 1+ 2 összkomfort 29. 131,- Ft

1.A pályázaton részt vehetnek:
a. Önálló lakástulajdonnal,

lakásbérleti joggal nem
rendelkező, kereső tevé-
kenységet folytató, 35 év
alatti fiatal házaspárok,
élettársi kapcsolatban
élő, valamint egyedülálló
személyek, akik vállal-
ják, hogy:
- A lakásbérleti szerző-

dés megkötését követő
6 éven belül a község-
ben saját tulajdonú la-
kást szereznek.

- Lakás-előtakarékossági
szerződést kötnek vala-
mely pénzintézetnél. 

b.Az önkormányzat, vagy
intézményeinél alkalma-
zásban, vagy azokkal
szerződéses jogviszony-
ban állók, akik önálló la-
kástulajdonnal nem ren-
delkeznek és vállalják
bérleti jogviszonyuk ha-
tározott időre, vagy mun-

kaviszonyuk fennállásáig
történő létrejöttét. 

2.A pályázatok során előny-
ben részesülnek azok, akik:

a. 6 havi bérleti díj egy ösz-
szegben történő megfi-
zetését vállalják,

b. lakásbérleti szerződés
meghatározott időtarta-
mának lejárta előtt saját
tulajdonú lakást szerez-
nek, vagy lakásproblé-
májukat más módon
megoldják,

c. minimum egy 4 éves fu-
tamidejű, legalább
10.000 Ft/hó lakás-elő-
takarékossági szerződés-
sel rendelkeznek,

d.állandó lakóhellyel, vagy
ideiglenes tartózkodási
hellyel rendelkeznek a
községben, vagy életvitel-
szerűen itt tartózkodnak,

e. minimum 6 hónap folya-
matos munkaviszonyt
igazolnak,

f. építési telektulajdonnal
rendelkeznek a község-
ben,

g.pénzintézeti igazolás ön-
erő meglétéről,

h.gyermeket nevelnek.

3.Pályázni csak a Polgármes-
teri Hivatalban beszerez-
hető pályázati adatlap ki-
töltésével lehet.

4.A pályázat beérkezésé-
nek határideje: 2016.
március 16. 11 óra

5.A pályázat benyújtásá-
nak helye: Szatymazi
Polgármesteri Hivatal,
6763 Szatymaz, Kossuth
u. 30. Barna Károly pol-
gármester

A polgármester gondo-
skodik a Polgármesteri
Hivatal útján a pályáza-
tok nyilvántartásba véte-
léről.

6.A pályázat elbírálásá-
nak határideje: 2016.
március 17.

A pályázókat a pályáztatás
eredményéről a polgármes-
ter írásban értesíti.
A bérleti jogviszony kez-
dete: 2016. április 1.
Amennyiben a szerződés-
kötésre a pályázó hibájából
nem került sor, a bérlőki-
jelölés hatályát veszti. 

Szatymaz, 2016. március 1.

Szatymaz Község
Képviselő-testülete
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Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk a
Tisztelt Lakosságot, hogy a
Sándorfalva Város és
Szatymaz Község területén
megvalósult, szennyvízel-
vezetés célját szolgáló csa-
tornarendszerek kialakítása
sikeresen lezárult. A projekt
kivitelezése során egy db
biológiai fokozatú szenny-
víztisztító telep 59,438 km
gravitációs gerinccsatorna,
44,646 km gravitációs be-
kötőcsatorna és 17 db kör-
zeti nagyátemelő létesült.
A hatályos támogatási szer-
ződésben rögzített adatok: 
- a projekt nettó összkölt-

sége 4.709.754.692,-Ft
- a támogatás mértéke: a

projekt elszámolható

összköltségének 95%-a,
de legfeljebb 
4.474.266.957 Ft.

A Társulatnak lehetősége
nyílt EU Önerő alap pályá-
zat benyújtására, amelyen
több esetben vissza nem
térítendő támogatást nyert.
Ennek következtében a la-
kosság által befizetett érde-
keltségi hozzájárulás jelen-
tős része 2016. évben visz-
szafizetésre kerül. 
A 83/2016. Küldöttgyűlési
határozat értelmében a la-
kosság által befizetett érde-
keltségi hozzájárulás
120.000,-Ft-tal csökken.
Ezen összegeket a Társulat
2016. április 1. nappal
kezdődően átutalás vagy
2016. május 2. napjától

készpénz felvétel útján 
visszafizeti a lakosság ré-
szére. 
Az érdekeltségi hozzájá-
rulások visszafizetése után
megmaradt összeg a két ön-
kormányzat között a beru-
házás arányában 76-24 %-
os mértékben kerül felosz-

tásra, mely összeg kizáró-
lag víziközmű fejlesztésre,
illetve rekonstrukcióra for-
dítható. Szatymaz esetében
pl: elöregedett ivóvízháló-
zat felújítására. 
Tisztelettel:

Barna Károly
polgármester

Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk, hogy Szatymaz Község képviselő

testületének soron következő ülése: 2016. március 17-én
kerül megtartásra, melynek helye 

Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár, 
időpontja: 2016. március 17.  15 óra.

Napirendi pontok:
1./ Falugyűlés anyagának megtárgyalása
2./ Beszámoló az Önkormányzat Tanyagondnoki

Szolgálatának működéséről
3./ Előterjesztések 

Barna Károly polgármester

A Közép- és Kelet –európai
Történelem és Társadalom
Kutatásáért Közalapítvány
XX. Század Intézete az első
világháború centenáriumi
rendezvénysorozata kere-
tében az Első Világháborús
Centenáriumi Emlékbizott-
ság megbízásából pályáza-
tot hirdetett, amely felhí-
vásra pályázatot nyújtott be
Szatymaz Községi Önkor-
mányzat.
A benyújtott projektötlet
csökkentett összeggel ke-
rült elfogadásra, így
550.000,- Forint vissza nem
térítendő támogatást kapott
az önkormányzat. 
A Fájdalmas Anya II. vi-

lágháborús emlékmű és az
I. világháborús emlékmű
között térburkolás valósult
meg, amelyhez a szükséges
anyagok megvásárlása az
elnyert támogatásból tör-
tént. Köszönjük Németh Já-
nosnak és a közmunkások-
ból álló csapatának mun-
káját!
A közeljövőben az emlék-
mű állagmegőrző karban-
tartása is megtörténik, javí-
tásra kerülnek a töredezé-
sek és a betűk is megújul-
nak, Markoltné Gémes Ka-
talin szobrászművésznek
köszönhetően.
Reméljük, hogy minden
szatymazi lakos örömét leli
majd a fejlesztésben, és úgy
látja majd, hogy a hősi ha-
lottak emlékére elhelyezés-

re kerülő koszorúk és mé-
csesek méltó helyet kaptak
a megvalósult beruházás-
nak köszönhetően.
„A programot az Első

Világháborús Centenáriumi
Emlékbizottság támogatja.”

Tihanyi Petra

Megújul az I. világháborús emlékmű

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:
Börcsök Erzsébet

Főállású őstermelőknek
(TB miatt) 2016. MÁR-
CIUS 20-ig KELL 2016-
ra érvényes igazolványt
kiváltani/hosszabbítani,
vagy eladás/leadás előtt.
Ehhez kell hozni valami-
lyen igazoló lapot a földek-
ről (tulajdoni/földhaszná-
lati/adás-vételi lap). Akinek
a barna igazolványán 2016-
ra még van pecsét, azokét
november-decemberben
cseréljük majd a kártyára.

Anyajuh támogatás bead-
ása: március 21-ig lehet.
(Min. 10 db fülszámos
anya, juh instruktori igazo-
lás és papíros kos használa-
ta után igényelhető.)

Területalapú támogatásra
időpontokat MÁRCIUS
28-tól adok, telefonos
egyeztetés után. Beadás
április elejétől MÁJUS 15-
ig, anyatehén- és hízott

bikatámogatással együtt.
Kamarai tagdíj befizetésére
ÉS a kötelező ÖNBE-
VALLÁS megtételére (a
Kamara honlapján, elek-
tronikus bevallás) előre

láthatólag JÚNIUS hónap
során lesz lehetőség.
Hívjanak bizalommal!
Gömöri Gabi - falugazdász
70/48 93 846

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

Falugazdász hírek 2016-ra
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A fogadtatás kedvező volt,
a tombola fődíjának nyerte-
sei épp wellness hétvégé-
jüket töltik, a tánc hajnalig
tartott! Kell ennél több egy
jó hangulatú bálhoz?
A néptáncosok által első
alkalommal megrendezésre
került Jótékonysági Farsan-
gi Jelmezbálon számos
szatymazi, valamint szom-
szédos falubeli vendéges-
kedett a Faluházban január
23-án este. A bál nyitánya-
ként a községünkben mű-
ködő Barackmag Néptánc-
csoportok, valamint a
zsombói Garaboly Tánce-
gyüttes táncosai szórakoz-

tatták színvonalas műso-
rukkal a vendégeket. Az
estét számos program szí-
nesítette még, de a bál fény-
pontját kétségkívül a bál és
bálkirálynő választás jelen-
tette. 
Legnagyobb igyekezetünk
ellenére is előfordultak ap-
róbb hibák, de ezekből
okulva igyekszünk jövőre
még jobbat nyújtani. Mert-
hogy szeretnénk folytatást!
A vendégek vállalkozó ked-
ve is azt bizonyítja, hogy
időnként ki kell törni a
szürke hétköznapokból, és
nem szégyen gyermeki
énünket előtérbe helyezve

jobbnál jobb jelmezekbe
bújva fesztelenül végigmu-
latni az éjszakát. Már most
lehet gondolkodni a jövő
évi maskarán, leporolni a
padláson lévő ládákat, hi-
szen közkívánatra a 70-es
80-as évek világát fogjuk
megidézni öltözetünkkel.
A bálon befolyt összeget,
ígéretünkhöz híven, a gye-
rekek viselettárára fordít-
juk, és bízunk abban, hogy
mihamarabb bemutatásra is
kerülhetnek az új ruhák fel-
lépéseik keretében.
Ezúton szeretnénk megkö-
szönni mindenkinek a se-
gítségét, aki hozzájárult a
bál sikeréhez, hiszen tudva-

levő, hogy sok ember ösz-
szehangolt munkája áll
minden színvonalas ren-
dezvény hátterében. Külön
köszönettel tartozunk min-
den vállalkozónak, és ma-
gánszemélynek, akik érté-
kes felajánlásaikkal tovább
emelték a bál színvonalát.
Az alábbi fotókat a bálon
részt vevő vendégeknek
nosztalgiázásra, leendő
vendégeinknek pedig ked-
vcsinálónak szánjuk.
Köszönjük szépen! 

Pölösné Rovó Zsanett
Pölös Petra

Nokta Gábor

FARSANGI JELMEZBÁL

MEGHÍVÓ
A Csongrád Megyei Kormányhivatal, a Debreceni

Egyetem Gazdaságtudományi Kar és
Kertészettudományi Intézet, az MTA Kertészeti- és

Élelmiszertudományi Bizottság Gyümölcstermesztési
Albizottsága, Szatymaz Község Önkormányzata, a

Szatymazi Gazdakör és a Dél-Alföldi Őszibarackter-
mesztők Szövetsége tisztelettel meghívja Önt és

munkatársait:

„Őszibarack itthon és Európában”
című szakmai tanácskozásra és bemutatóra.

Helye: Szatymaz, Művelődési Ház (Szatymaz, Dózsa György u. 42.)
Időpont: 2016. március 31. (csütörtök) 9 óra.

A rendezvényen megtekinthető Simon Ferenc
festőművész kiállítása.

Kiemelt támogatónk: Haifa Chemicals.
További támogatók Bayer Cropslience, SYNGENTA
KFT., ARYSTA Kft.

9.00 Köszöntő
Barna Károly 
polgármester,
Szatymaz Község
Önkormányzata

9.10 Megnyitó
Farkas Sándor
országgyűlési képviselő

9.25 Őszibarack termesztés
Európában
Evangelos Gklavakis
i-CON.SHARE
nemzetközi szak-
tanácsadói hálózat
képviselője

10.55 A Bayer csonthéjas
növényvédelme
Gáspár Gergely
Bayer Cropslience Kft.

11.15 Szünet / Büfé
A szünetben metszési
eszközök vására.
Oláh Gábor
ügyvezető igazgató,
INTERFRUIT KFT.

11.40Öntözésünk jelene és
jövője
Csizmadia György
FruitVeB gyümölcs
főbizottság elnöke

12.00Arysta technológiák
az őszibarack ter-
mesztésben
Törőcsik Éva
területi képviselő
ARYSTA Kft.

12.20Kérdések, hoz-
zászólások

12.40 Metszési bemu-
tató
Vezeti: Szél István
agrármérnök a Dél-
Alföldi Őszibarack-
termesztők
Szövetségének alel-
nöke és Evangelos
Gklavakis szak-
tanácsadó.
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Kedves Olvasók!

Pálmai József helytörté-
neti előadása folytatódik,
melyre szeretettel várjuk
Önöket könyvtárunkba.
Március 29-én 16 órakor
kezdődik a program.
Tovább folytatódik a
Könyvkihívás 2016 játé-
kunk. A játékban beiratko-
zott olvasók vehetnek részt.
Akik még nem beiratkozott
olvasóink, de jelentkeznek
a játékra, ingyen
iratkozhatnak be a
könyvtárunkba.
A játék leírása:
Minden hónapban
meghirdetek egy témát és
ahhoz kapcsolódóan
néhány könyvet választok.
Ezekhez megadok egy-egy
idézetet – minden
könyvhöz egy idézet tar-

tozik. A játékra jelentkező
kap egy feladatlapot a
könyv mellé, ahol jelölnie
szükséges, hogy hányadik
oldalon találta meg az adott
idézetet. A feladatlap lead-
ható könyvtárunkban, vagy
a helyes megfejtést elküld-
hetik nekem a
konyvtar@szatymaz.hu e-
mail címre.
A kedves olvasónk
kiválaszthatja azt a
könyvet, amelyik a legjob-
ban elnyerte a tetszését, és
amelyiket szívesen elolvas-
ná.
Sorsolás:
Minden negyedévben az
addigi negyedévben fela-
datlapokat beküldők között
könyveket sorsolunk ki.
A könyvcímeket és a hoz-
zájuk tartozó feladatlapokat
megtalálják a könyvtárunk-

ban. A feladatlapokat lead-
hatják az olvasók a
negyedév folyamán bár-
mikor, de legkésőbb a
negyedév utolsó hetéig
adható le.

A legelső téma: egy könyv,
ami több mint ötszáz oldal.
Április 23. az első
témához tartozó fela-
datlapok végső leadási
határideje!

I. SZATYMAZI VIZSLAVERSENY
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy 

2016. április 10-én, vasárnap
a szatymazi vadásztársaság megrendezi az 

I. Szatymazi Vizslaversenyt.

A barátságos verseny a Szatymazi Vadásztársaság
területén kerül megrendezésre. A rendezvényen

megközelítőleg 20 vizsla és gazdája méri össze tudását
különféle feladatokban. 

A torna megnyitója vasárnap 8 órakor lesz a
Szatymazi Vadásztársaság vadászházában (6763

Szatymaz, IV. ker. 97.).

Egész napos program keretében a nézők reggel láthatnak 
• egy vadászatot imitáló hajtást és ezzel

párhuzamosan,
• a lőálláson fegyelmezetten viselkedő vizslákat.
• Megtekinthetik a magyar és német vizslák mezei

munkáját, apport készségét, vonszalék munkáját. 
• A vadászebek az erdőben is megmutatják ráter-

mettségüket egy róka vonszalék kidolgozásával.
• Ezután a napot egy akadályból való sikeres róka

elhozás zárja.

A versenyre várunk minden kedves érdeklődőt,
nézelődőt, kutyabarátot, vadásztársat!

A rendezvényen való részvétel díjtalan!
További információt a következő számon kérhetnek:

20/458-5321

KÖNYVTÁR HÍREI
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ISKOLAI HÍREK

ÓVODAI HÍREK

ALSÓS FARSANG
A kicsik is tudnak bulizni!
De még hogy hogyan! 
Január 29-én rendeztük
meg az alsós iskolai farsan-
gi mulatságot. A színka-
valkád igen erőteljesen ér-
vényesült, hiszen a szoká-
sostól eltérően most min-
den osztály egy előre kisor-
solt színben pompázott. Ez
a tematikus program kreati-
vitásra ösztönözte a szülő-
ket és gyerekeket egyaránt,
aminek következtében sok
ötletes jelmezzel találkoz-
hatott a közönség. A har-
madik évfolyam táncos
produkciója vidám nyitá-
nyául szolgált a bálnak, és a
jelmezes felvonulás után

tanúbizonyságot adtak róla
ezek a pici gyerekek, hogy
szeretnek és tudnak is tán-
colni. A jó zenék még a szü-
lőket is táncba hívták, így
aztán igazi farsangi hangu-
latban telt el a délután.
Köszönettel tartozunk a
harmadik évfolyam szülői
közösségének az előkészü-
letekben nyújtott segítségé-
ért, és a sok finom sütemé-
nyért, továbbá mindenki-
nek, aki a bál lebonyolítá-
sában így vagy úgy, de se-
gítségünkre volt!
Emlékeztetőül íme néhány
kép…

Pölösné Rovó Zsanett
Veres Tiborné

Az évek óta hagyományos
kistérségi matematika ver-
seny novemberi fordulója
után 9 tanulónk jutott a feb-
ruári döntőbe: Kormányos
Viktor és Polgár Szimo-
netta (5.o.); Csúri Martin,
Farkas Fanni és Nagy Bo-
tond (6.o.); Balog Tamás,
Darázs Dominik, Farkas
Martin és Kormányos Pat-
rik (8.o.). 5 iskola diákjai

mérték össze matematikai
ismereteiket, logikus gon-
dolkodásukat. Viktor holt-
versenyben első helyen
végzett. Őket követte a sor-
ban Szimonetta. Gratulá-
lunk tanítványainknak, kü-
lönösen a két ötödikesnek!
Nagy örömet szereztek a
matematika munkaközös-
ség pedagógusainak!

Horváthné Bodor Margit

Szatymazi diákok a kistérségi matematika versenyen

Óvodás Szülők bálja
A „Mi Óvodánk Alapítvány
Szatymaz” az idén is meg-
rendezte az óvodás szülők
bálját. Köszönjük minda-
zoknak, akik bármilyen for-
mában támogatták az óvo-
dánkat, hiszen a bál teljes
bevétele a szatymazi óvo-
dás gyermekeket segíti.
Támogatóink: Ádok Vera,
Ági Kozmetika, Antares Hun-
gary, Bakos Brigitta, Bálint
Olga, Báló István Koccintó
Büfé, Bán Ildikó, Bárkányi
Hajnalka, Bárkányi Ilona és
Társa, Barna Erika, Barna
Károly, Barta Róbert, Bartók
Miklós, Bérczi Tamásné, Be-
sír Kata, Bezdán Lajos, Bez-
dánné Szanka Ágota, Bodó
Zsolt, "Budai Bosch Car Ser-
vice Budai Sándor", CBA
Szatymaz, CE Glass, Coop
Szatymaz, Csamangó Jenő-
né, Csányi István, Csík Gá-
borné, Csontos Róbert Sport

Büfé, Csóti József, Csúri
Csaba, Dékányné dr. Balogh
Andrea, Dobó Róbert Fotó,
Dohány Tamásné, Dohány-
bolt Borbola Mihályné, Dr.
Völgyesné Nagy Edit, Fami-
lia ABC Pölös Nándorné,
Farkas Anett, Farkasné Bor-
bola Katalin, Fogas Imre,
Fórum Fabrika Szegedi Al-
kotóműhely, Földi Zoltán,
Frank Dezső, Gégény Bélá-
né, Gerhardtné Danyi And-
rea, Goods Market, Gyuris
Zsuzsanna, Harkai Ágnes,
Hegedűs Vince, Hell Zsolt,
Herczeg Csaba, Hodács Zol-
tán, Horváth Tamás, Hőgyes
István, Írisz Szatymazi
Gyógyszertár, Jáger Tamás,
Kajári gazdaság, Kajáriné
Kócsó Ildikó, Kalmár Ildikó,
Káló Ibojka, Kasza Adrienn,
Keresztes Henrietta, Kertész
Sándor, Kis Judit, Kiskunsá-
gi Nemzeti Park, Kisné Tót
Tünde, Kispál Andrea, Kis-

péter Ottília, Kisteleki Ter-
málfürdő, Kónya István, Kó-
nya László, Kopasz Éva, Ko-
pasz Józsefné, Kovács Sán-
dor Terménybolt, Kurucz Jó-
zsefné, Lippai József és neje,
Lippai Orsolya, Maróti Cuk-
rászat Zsombó, Maróti Mi-
hályné, Maróti Tímea, Márta
József, Mezeiné Bérczi Sarol-
ta, Mini ABC Erdélyiné
Aranka, Miss&Missis Plaza
Szeged, Monaco Klíma Kft,
Nacsa Jánosné, Nagy János,
Németh József és neje, Ocskó
Szabolcs és neje, Ópusztasz-
eri Emlékpark, Palágyi Nor-
bert, Paragi Gáborné, PC
Trade Posta Dávid, Péter Ist-
ván, Petrács Ildikó, Pick Sze-
ged, Polgár Attila, Postako-
csi Csárda, Ráczné Berta Er-
zsébet, Resztor Vasipari Bt,
Sipos-Fülöp Eszter, Suhajda
Sándor és neje, Szabó Eszter,
Szabó Kiss Gabriella, Szabó-
né Trázer Tímea, Szanka Be-

áta, Szanka Mária, Szász-
Márta Angelika, Szatymazi
Gazdakör, Szatymazi Nő-
egylet, Szatymazi Takarék-
szövetkezet, Szecolor Kft,
Szedlacsek Miklós, Szegedi
Vadaspark, Szemp Air Kft,
Tanács Zsuzsanna, Tápai
Szilvia, Tarnóczkyné Fogas
Etelka, Terhesné Harmatos
Nóra, Tetlákné Gerhardt Ág-
nes, T-hús Sándorfalva, Tó-
banjáró Lovasudvar Ba-lás-
tya, Toldi Zsolt, Tóth At-tila,
Tóth Józsefné, Tóth Sándor,
Tóthné Móricz Ágnes, Török-
né Bielik Márta, Törpi Disz-
kont Márta Ferenc, Tri-SZ-
Tel Kft, Túri Sándor és Kata-
lin, Újváriné Kónya Erika,
Uno Glass Autóüveg, Za-
csok Csaba, Zsilda és Gilda
lakberendezők.
Köszönjük!

Marótiné Balogh Zita
Képek a következő oldalon.
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SPORT

CIVIL EGYESÜLETEK HÍREI

Az óvodás bálon olyan
meglepetésben volt részem,
amit legmerészebb álmaim-
ban sem remélhettem!
Olyan ajándékot, élményt,
emléket kaptam, melyet so-
ha nem feledek! Csodálatos
érzés volt végighallgatni a
fiatal, tehetséges kislány
szívhez szóló dalait. A
táncprodukciók szemet
gyönyörködtetőek voltak.
Köszönöm az elismerő sza-
vakat, a csodálatos virág-
csokrot és az őszinte ölelé-
seket!
A meglepetések sorozata
ezzel nem ért véget! A
Mackó csoportos óvodá-
saim és kolléganőim hétfő
reggel csodálatos tortával
vártak. Most én voltam az
ünnepelt, nekem lehetett

három kívánságom, melye-
ket boldogan teljesítettek a
gyerekek.
Az utolsó munkanapomon
reggel egy fantasztikus do-
log történt velem! A Mackó
csoportban az első óvodá-
saim és a régi kolléganőim
vártak. Leírhatatlan, amit
akkor éreztem. A megha-
tottságtól az öröm köny-
nyeivel küzdöttem. Nagy
boldogság volt üdvözölni,
megölelni őket. Köszönöm
nekik ezt a megtiszteltetést!
Köszönöm kollégáimnak és
mindenkinek, akik azon fá-
radoztak, hogy megszer-
vezzék és kivitelezzék ezt
az óvodai találkozót. Kö-
szönöm azoknak, akik el-
jöttek, és természetesen
azoknak is, akik bár szeret-

tek volna eljönni, de vala-
milyen okból nem tudtak
részt venni. Különleges,
megható érzés volt újra
beszélgetni, felidézni az
1978-as óvodás emlékeket.
Az utolsó munkanapom, az
aktív óvónői pályámat szü-
lők és gyerekek társaságá-
ban zártam. Hálás szívvel
szeretném megköszönni
mindenkinek, hogy ilyen
emlékezetessé tették a bú-
csúzásom, hogy eljöttek
elköszönni és megköszönni
az együtt töltött időt.  Kö-
szönöm a sok virágot, a
kedves ajándékokat.
Köszönet mindenkinek! A
szülőknek, a gyermekek-
nek, hogy részese lehettem
az életüknek, és ők is része-
sei lehettek az én életem-
nek. Köszönöm a bizalmat,
amivel rám bízták a leg-
drágább, legféltettebb kin-

csüket, a gyermekeiket.
Köszönöm a kollégáimnak,
a jelenlegi és a régi óvó né-
niknek, dadus néniknek a
sok segítséget, bíztatást és,
hogy velük dolgozhattam.
A legnagyobb, a legmara-
dandóbb ajándékot kaptam.
Több olyan élményt, amit
soha nem feledek, melyet
szívemben őrzök.
Szeretettel: Marika óvó néni

Köszönőlevél: Feledhetetlen utolsó munkanapok
Kedves kollégák, óvodás szülők, régi óvodások!

Az idő vonatán
Egy pálya útja véget ér.
A gyorsvonat megáll,

s a búcsúzó útitárs
más vonatra száll.

Az idő vonatán
lassan döcög tovább,
s ha kinéz ablakán,
nem fut el úgy a táj,

ahogy elfutott -  az ifjúság.
Az ember a múltba
ezerszer visszanéz,
s szeretné újraélni
mindazt, ami szép.
Lassítaná az időt,

s megállítaná
a legszebb perceket,

de az idő kerekét
megállítani nem lehet.

Amilyen hosszú volt az út,
annyi szépet rejt a múlt!

Ahogy este a Nap leszáll,
úgy válik múlttá a jelen,

míg pirkad a hajnal,
a jövő csak sejtelem.
Az ember a múltba
ezerszer visszanéz,

könnyűnek látszik a búcsúzás.
De búcsúzni mindig nehéz.

Bódi Irén

JUDO
Edző Szabó Csaba, segítői
Veszelovszki Kevin és
Guba Levente

JUDO HÍRADÓ
A Szatymazi SE Judo
Szakosztálya igazán moz-
galmas hónapot tudhat ma-
ga mögött. 
Február 6-án a versenyzők
a Kőrös Judo Kupán jár-
tak Nagykőrösön: 
I. helyezettek: Kiss Bence,
Nagy Fruzsina, Nagy Dá-
niel, Sándor Péter 
II. helyezettek: Árva Krisz-
tián és Pölös Milán
III. helyezettek: Farkas Ra-
móna, Kőhegyi Fanni, Mi-
cziz Nóra, Pölös Nándor,
Szántó Lajos
V. helyezett: Csala Dávid
A február 13-14-i hétvégén

a szerbiai Temerinben
megrendezett nemzetközi
judo tornán álltak tatamira
a versenyzők. Eredmények:
I.helyezett: Micziz Nóra,
aki megkapta a korosztá-
lyának legtechnikásabb női
versenyzője különdíjat is 

II. helyezett: Pölös Milán 
V. helyezettek: Kónya
Ádám, Pölös Milán (fel-
versenyezve), Pölös Nán-
dor, Túri Alex     
Február 13-án a veszprémi
aréna adott otthont az
Ifjúsági Országos Magyar
Bajnokságon, ahol:
II. helyezett: Balogh Sára
(63 kg)

III. helyezett: Travány Kata
(57 kg)
Vásárosnaményben Serdü-
lő Diákolimpiát rendeztek
február 20-án:
II. helyezettek: Micziz
Nóra (57 kg), Lénárt Be-

Micziz Nóra I. és
korosztályának legtech-
nikásabb versenyzője -

Temerin, Szerbia
Balogh Sára II., Travány
Kata III. - Ifjúsági OB,

Veszprém

Pölös Milán II., Árva
Krisztián és Micziz Nóra

III. - Turija, Szerbia
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nedek (+81 kg)
III. helyezett: Sándor Péter
(66 kg)
Február 27-én a miskolci
EBMEX-kupa Ifjúsági
Válogató Versenyen:
III. helyezettek: Balogh
Sára (63 kg) és Travány
Kata (57 kg) 
A hónap utolsó versenye a
szerbiai Turija Judo Klub

nemzetközi tornája volt.
Itt:
II. helyezettek: Nagy Fru-
zsina, Pölös Milán
III. helyezett: Árva Krisz-
tián és Micziz Nóra
Az idei három válogatóver-
senyen elért eredményeik
alapján Balogh Sára és az
új súlycsoportjában Tra-
vány Kata egyaránt tagjai

az ifjúsági válogatottnak és
indulhatnak az ifjúsági
Európa kupákon.
Köszönjük a lehetőségek
megteremtését Barna Ká-
roly polgármesternek, az

Önkormányzatnak, az Álta-
lános Iskolának és Túri
Sándor Úrnak!

KOSÁRLABDA
Gyulai győztes csaták…

Micziz Nóra és Lénárt Benedek II., Sándor Péter III. -
Serdülő Diákolimpia, Vásárosnamény

A hétvégén, a Dunán hor-
gonyzó Európa hajón tar-
tották a Magyar Vitorlá-
zórepülő Szövetség 2015-
ös évi díjkiosztóját, ahon-
nan a Szatymazról felszálló
Alföldi Repülő Klub
(ARK) versenyzői szinte az
összes trófeát elhozták. Az
egész éven át tartó, klubok-
nak kiírt versenyben úgy
lett aranyérmes az ARK,
hogy az éves összesítésben
közel kétszer annyi pont-
számot gyűjtöttek, mint a
második helyezett dunaúj-
városiak. A Szövetség fel-
hívására tavaly 20 klub in-
dult a versenysorozaton. 
A csapatversenyt is az Al-
földi Repülőklub pilótái
nyerték – név szerint He-
gedűs László, Verebélyi
Zoltán és Szabó József,
továbbá az egyéni verseny-
számban is elhozták a
helyezések zömét:
Kategória I: 
1.Verebélyi Zoltán Alföldi
2.Hegedűs László Alföldi
3.Laurinyecz Sándor

KVASz
4.Szabó József Alföldi
5.Siket Zsolt Dunaferr
6.Aczél Ferenc Alföldi
Kategória II:
1.Szabó József Alföldi
2.Siket Zsolt Dunaferr
3.Aczél Ferenc Alföldi
Nők: 
1. Vadászi Viktória Alföldi

2. Filemon Edina Eszter-
gom

3.Muráti Judit Malév
„Itt nem elég egyszer
kifogni egy jó termiket,
vagyis felszálló légáramla-
tot. A versenyrepülések so-
rán az a feladat, hogy a pi-
lóták a leghosszabb távot a
lehető leggyorsabban tel-
jesítsék úgy, hogy még a
felszállás előtt megtervezik
maguknak a feladatot az
aktuális időjárásnak megfe-
lelően. Ez egyszerűen
hangzik, de nagyon sok
gyakorlás, türelem, és fe-
gyelmezett munka kell ah-
hoz, hogy ez egy évben 150
alkalommal sikerüljön” –
jelentette ki a díjátadón
Molnár Géza, az Alföldi
Repülőklub és egyben a
győztes csapat edzője. 
A szatymaziak fölényére
jellemző, hogy az első gép-
osztályban az első 16 hely-
ből nyolcat ők szereztek
meg. Érdemes külön ki-
emelni a második géposz-
tályban 97 %-os teljesít-
ménnyel harmadik helyen
végzett Aczél Ferenc nevét.
A nyugalmazott pilóta azért
kapta meg a Magyar Re-
pülő Szövetség elnöki kü-
löndíját (életműdíj) is, mert
a világban példa nélkül áll,
hogy valaki 80 (!) évesen
dobogós helyet szerezzen
egy rangos országos verse-
nyen. 
A díjátadó ünnepségen
kiderült: Szabó Péter (Al-

földi Repülőklub) lett az év
vitorlázórepülő sportolója,
aki idén tizedik alkalommal
lett magyar bajnok. Az idei
EB-n nyolcadik helyezett
versenyző jelenleg is a Szö-
vetség által összesített ma-
gyar vitorlázórepülő rang-
lista első helyezettje. Va-
dászi Viktória lett az év női
vitorlázórepülő sportolója –
szintén az ARK színeiben
–, aki a MOB különdíját is
átvehette, mint a 2015. évi
légi sportok legjobb női

versenyzője.
„Mi vagyunk az egyetlen
olyan klub Magyarorszá-
gon, amely garantálja, hogy
kedvező időjárás esetén a
vitorlázó pilóták akár min-
den nap fel tudnak szállni.
Itt Szatymazon mindenki
társadalmi munkában dol-
gozik, egy közös cél érde-
kében, immár húsz éve. A
sikerek mellett arra is büsz-
kék vagyunk, hogy kizáró-
lag magántámogatók fela-
jánlásaiból gazdálkodunk,
illetve arra is, hogy a rep-
térre vonatkozó szigorú
szabályoknak köszönhe-
tően az elmúlt két évtized-
ben egyetlen személyi sé-
rüléssel járó baleset sem
történt.” – nyilatkozta Frá-
ter György klubtitkár. 
További díjazottak, és
pontszámok: 
www.soaringhungary.hu 
(MVK Online)

Az Alföldi Repülőklub vitorlázórepülő versenyzői nem sok esélyt adtak a konkurenciának

Hegedűs László, Aczél
Ferenc, Vadászi Viktória,
Szabó József, Verebélyi

Zoltán

Március 30-
án 17 óra-
kor megbe-
szélés!
Szeretettel
várjuk min-

den tagtársunkat és az
újakat is!
Április 27-én Anyák napi
és Apák napi megemléke-
zés.
Április 30-án 10 órakor
Ópusztaszeren nyugdíjas

találkozó lesz. Az ebéd ára
1800 Ft. Utazás személy-
gépkocsikkal, megbeszélés
szerint. Kérek mindenkit,
aki jönni szeretne, időben
jelezze!
Május 1-én felvonulás és
főzőcske. Aki részesülni
szeretne a közös étkezés-
ből, jelentkezzen a gyű-
lésen!

Tisztelettel a Vezetőség

NYUGDÍJAS EGYESÜLET HÍREI



A szentmisék rendje:
Hétköznap 17 órakor szent-
mise
Vasárnap fél 9-kor orgonás
szentmise, 17 órakor gitáros
szentmise
Húsvét napjától (nyári időszá-
mítás kezdete) a délutáni
szentmisék kezdési időpontja
18 h-ra módosul.
Minden hónap 4. vasárnapján
a délutáni szentmisére különö-
sen hívjuk a kisgyerekeket,
ahol aktívan részt vehetnek
(énekkel, mozgással) Isten
dicsőítésében.

Plébániai hirdetések
Szeretettel várunk mindenkit
nagyböjti lelkigyakorlatra,
melyet az idén Szána Sza-
bolcs, tápéi plébános tart már-
cius 7-8-9-én a 17 órakor kez-
dődő szentmise keretében.
Március 9-én közösségileg
szolgáltatják ki a betegek
kenetét.

Húsvéti szertartás rendje:
Virágvasárnappal (március
20.) megkezdődik a nagyhét,
az Úr szenvedésének emléke-
zete. A barkaszentelés a regge-
li fél 9-es szentmisén lesz. 
Nagyhétfőn, nagykedden,
nagyszerdán 17 órakor lesznek
szentmisék.
Nagycsütörtökön 17 órakor
lesz templomunkban az utolsó
vacsora szentmiséje.
Nagypénteken, az Úr szenve-
désének napján 16 órakor a ke-
resztúttal megkezdődnek a
nagypénteki szertartások (pas-
sió, könyörgések, kereszthó-
dolat, áldoztatási szertartás).
Nagyszombaton 19 órakor a
tűzszenteléssel veszi kezdetét
a húsvéti vigília szertartása, az
egyházi év legfőbb liturgiája!
Húsvétvasárnap reggel fél 9-
kor és délután 18 órakor lesz-
nek szentmisék.
A plébánia telefonszáma: 283-
170. A plébános mobilszáma:
06/20 93 90 325
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A  N Ő E G Y L E T  H Í R E IFŐNIX EGYESÜLET SZATYMAZ közleményei

„MI ROVATUNK”

REFORMÁTUS EGYHÁZ HÍREI

KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI

Meghívó
Főnix Egyesület Szatymaz 2016. március 25-én, (pén-

teken) délután 1300órai kezdettel Közgyűlést tart.
A Közgyűlés nyilvános, melyre minden érdeklődőt

tisztelettel meghívok. 
A közgyűlés helye: 

Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár
6763 Szatymaz, Dózsa György u. 42.

Napirendje:
1. Az Egyesület elnökségének 2015. évi munkájáról

szóló beszámoló
2. Az Egyesület 2015. évi számviteli beszámolója és
közhasznúsági melléklete elfogadása, jóváhagyása

3. Az ellenőrző bizottság beszámolója
4. 2016. évi pénzügyi terv elfogadása
5. Tagok kizárásának megszavazása

6. Új Tagok belépésének megszavazása
Tájékoztatom a tagságot, hogy amennyiben a fenti
időpontban a közgyűlés nem határozatképes, úgy a

megismételt közgyűlést változatlan napirendi pontokkal
2016. március 25-én 13.30 órai időpontra ismételten

összehívom, mely közgyűlés a megjelent tagok számától
függetlenül határozatképes.

Utána ingyenes ebéd a tagok részére. Hozzátartozók az
Egyesület adományperselyébe tehetik bele az ebéd

összegét, saját tetszésük szerint.
Ebédre az igényt, kérem a Teleházban leadni 2016.

03.20-ig, valamint  06- 30/433-6119-es telefonszámon.
Szilasi Tiborné

A Mi lapunk elmúlt havi számá-
ban kértem, hogy közöljék a szenny-
víz beruházási társulásban Szaty-
mazt képviselő személyek nevét,
hátha elmondhatnánk a minket
képviselőknek a véleményünket.
Sajnos ez (biztosan időhiány mi-
att) nem történt meg. Időközben
megszületett a képviselőink rész-
vételével az igazán magyaros sza-
vazás is, egyetlen ellenszavazattal
(Márta Ferenc), megszavazva a
visszafizetendő „rész”összeget.
Azóta vegyes hangulattal találko-
zok a faluban: egyrészt, van, aki
talált pénznek tekinti a 120 eFt-ot,
van, aki teljes elszámolás kérne és
az Uniós támogatás következtében
megmaradt teljes összeg visszafi-
zetését. Az elszámolás ismerete
nélkül az elhangzott adatokból ez
160-170 ezer Ft-ra tehető. A meg-
maradt pénz elköltése az önkor-
mányzat részéről nagyon izzadt-
ságszagú magyarázattal kísért,
igazán át nem gondolt volt. Pél-
dául csapadékvíz elvezetésre, ami
a vonatkozó törvények értelmében

nem lehetséges. Én magam is a
teljes visszafizetés érdekében szó-
lok, az úgy lenne korrekt! Az Uni-
ótól kapott pénz nem homályos
célok bizonytalan elköltésére jött,
hanem nagyon is célzottan. A la-
kossági befizetés ugyanerre a célra
történt, nem pedig arra, hogy majd
valamit kitalálunk, hogy elfogy-
jon. Tájékoztatom a társulási kép-
viselőket, hogy mi, akik befizet-
tük, ha visszakapjuk, el tudjuk
költeni igazán fontos családi cé-
lokra! Továbbra is él a kérdésem:
szeretném, ha itt a Mi lapunkban
közölnék kik voltak azok a kép-
viselők, akik ezen a szavazáson
képviseltek minket. Azon kívül
mivel érdeklődés van rá, kérem,
járjanak utána, hogy a képvise-
lőink közül ki és milyen összeg-
ben vett fel a társulástól tisztelet-
díjat az elmúlt években? Mivel en-
nek pénznek egy részét mi adtuk
össze, így jogosultak vagyunk
ennek ismeretére.

Tisztelettel  Asztalos Imre

Nőegyleti Randevúk! 
Egyletünk tagjai február eljén
is összeültek és megbeszéltük
az elkövetkezendő időszak
programjait. Ezen az összejö-
vetelen a tagok megegyeztek,
hogy támogatási céllal részt
veszünk az óvodás bálon.
A bál estéjén lelkes kis csapa-
tunk örömmel készülődött az
igazi "csajos" programra, ru-
hakiválasztás, fodrász smink.
Asztaltársaságunk egyszerre
érkezett meg, volt, aki a párját
is magával hozta. Az este jó
hangulatban telt és nem sokat
ültünk, egészen hajnalig rop-
tuk. Megállapítottuk, többször
kellene ilyen eseményen kö-
zösen részt vennünk, és ötlet-
ként el is "palántáltuk", lehet-
ne egy ilyen programunk.
A Nőegylet jelenlétén kívül,
támogatásként három ülésma-
gasítót vásárolt a Mi Óvodánk
alapítványi kisbuszába.
Március elejére vendégeket
vártunk, a Sándorfalvi Házi-
asszonyokat invitáltuk meg, és
örömünkre elfogadták meghí-
vásunkat. Tagjaink közösen
készültek a délutánra, a ven-

déglátás előtti estén már láza-
san készültek a kenyérre ke-
nendő krémek. Szorgos asz-
szonykezek kenték a találko-
zás napján a szendvicseket. A
sándorfalvi asszonyok 11 fő-
vel, a várt időpontban megér-
keztek. Rövid bemutatkozást
követően, egymás tevékenysé-
geit megismertetve, eszem-
iszom közepette, igen "beszél-
getős" délutánon vagyunk túl.
A közös együttműködés alap-
jait letettük. Az eszmecsere
közben válaszoltunk a kérdés-
re, hogyan, miből tudunk mű-
ködni. BÜSZKÉN adtuk meg
a választ, önkormányzati és
sok-sok helyi vállalkozó, civil
ember folyamatos támogatásá-
val, valamint adománydobo-
zunkba sokak által "bedo-
bott" forintok teremtenek le-
hetőséget pl. a mikulás csoma-
gok, az adventi forralt bor, tea
elkészítéséhez. Az együtt töl-
tött pár óra nagyon gyorsan el-
szállt, bár senkinek nem aka-
ródzott még felállni és elindul-
ni, az összejövetelnek este 7
órakor vége lett. A délután si-
kerét bizonyítandó következő
találkozásunk már egyeztetés
alatt áll.
Márciusi programunkban több
színházlátogatás is szerepel.
Legközelebb április 6-án 17-
kor egyletelünk, akinek van
kedve itt lehetősége lesz hoz-
zánk csatlakozni.

Gulyás Zsuzsanna

Az istentiszteletek honlapunkon is meghallgathatók! 
Cím: 6726 Szeged, Szent-Györgyi Albert utca 6-8.
Telefon: 62/ 430-807
Honlap: www.ujszeged.ref.hu

Olvasói vélemény a csatornázásról 
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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 hon-
lapon érhető el:
http://www.maok.hu/allatorvosi_ugyele
tek/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 Szatymaz.

Elnök:  Szilasi Tiborné,
tel.: : 30/433-6119
Faluház: Dózsa Gy. u. 42.
Ügyfélfogadás: telefonos
egyeztetés alapján

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

Csipet csapat nagycsaládosok
Egyesülete.

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

Szatymazi Nőegylet, 
vezető: Gulyás Zsuzsanna
tel.: 20/566-6994

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

Csongrád Megyei Kormányhi-
vatal Szegedi Járási Hivatala 
Sándorfalvi Okmányiroda
Ady Endre utca 1.:

Ügyfélfogadás:
hétfő: 8.00–17.00 óráig
kedd–szerda-csütörtök: 8.00–16.00
óráig
péntek: 8.00–12.00 óráig
Tel.: 62/572 046, vagy: 62/680-
119

Járási ügysegéd ügyfélfogadása
Polgármesteri Hivatal Szatymaz,
Kossuth utca 30.
szerda: 8-16 óráig
péntek: 8-11,30 óráig 
Telefon, ügyfélfogadási időben:
62/583-560/23 mellék.

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

Felelős kiadó: Dankó Pista Művelődési 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.)
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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
Katona Antalné 

Kondász Erzsébet (1927) 
IV. körzet 102.

Bózsó Sándor (1939) 
Árpád u. 11

Szabó István László (1942)
Ady E. u. 38.

Filep Miklósné 
Vőneki Etelka (1942)

Barackvirág u .32

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.

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!

Tisztelt Gazdák!
MÁRCIUS 20-ig kell, hogy megtörtén-
jen, melyhez be kell hozni a földek tulajdoni/

földhasználati lapját és be kell írni azt is,
hogy milyen terméket, mekkora területen ter-

melnek, és hány kilót értékesítenek belőle
egy évben! Az ügyintézés gyorsítása

érdekében kérem, felkészülve jöjjenek! Most
is 3 évre adjuk ki az igazolványokat!

Gömöri Gabriella falugazdász 70/48 93 846
Falugazdász az idén is minden hét-

főn és kedden 08-16-ig a
Faluházban.

Időpont egyeztetés: 0670 48 93 846
Gömöri Gabriella

Búcsúzunk!
Mély fájdalommal és megrendült

szívvel tudatjuk mindazokkal,
akik tisztelték és szerették, hogy

a Gazdakör oszlopos tagja 
Szabó István László

életének 74. évében elhunyt.
Hirtelen halála megrendít ben-
nünket, fájdalommal őrizzük

emlékét.
Szívünkben örökké élni fog!

Gazdakör Vezetősége 

MEGHÍVÓ
2016. április l6-án szombat-

on 10 órakor
ünneplem pappá szentelésem 

50. évfordulóját, és 
mutatom be aranymisémet 
a szatymazi templomban. 
Az eseményre mindenkit

szeretettel meghívok. 
Segítsenek hálát adni a fél

évszázad kegyelméért! 

Dr. Kisházi-Kovács László plébános


