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Helytörténet

Csaknem észrevétlenül bú-
jik meg, a szatymazi temp-
lommal szemben, két ha-
talmas platánfa árnyéká-
ban, a több mint 110 éves
vályogból épült öreg Sim-
say iskola elõtt, a sokat lá-
tott és az idõ múlásával
mind kilátástalanabbul
küzdõ szatymazi Zsótér

kereszt. Azóta télen-nyá-
ron ott teljesíti némán, fel-
szentelése óta fontos fela-
datát, csaknem titokban, a
platán fák alatt meghúzód-
va, köszönti a Szatymazra
érkezõket és búcsúztatja az
innen távozókat. Már több
mint 110 éven keresztül
vigyázta az iskolát is, ben-
ne a tanulókat, akik órák
elõtt és az órák közötti
szünetekben gyakran köz-
refogták és ilyenkor hall-
hatta gyermeki csevegé-
süket a szatymazi diákok
által fontosnak tartott ese-
ményekrõl és megismer-
hette rejtett titkaikat. Ami-
kor Zsótér Dezsõ /Szeged,
1865 - Szatymaz, 1913./
felállíttatta, nem gondolta
volna, hogy majd az épít-
mény felett hosszan eljáró
idõ vasfoga, kikezdi a
fémbõl készült feszületét

is. De azóta már nagyon
hiányzik, illetve rozsda
borítja, a téglából rakott
alapra függesztett, és az a-
dományozó nevét megõriz-
ni hívatott ovális vasle-
mezbõl készült táblácska
felirata is. Az iskola meg-
szüntével a szatymazi Zsó-
tér kereszt, talán mégis-

csak legikább, a szatymazi
tanulók hiányát szenvedi,
akik egy évszázadon át oly
hûségesen keresték fel a
tanév során az óraközi szü-
netekben, és ott nevetgél-
tek kergetõztek a tégla a-
lap körül, ott játszották
nagy hangosan, a "ko-
mámasszony, hol az ol-
ló?"-t, és a "sánta-iskolát".
Az 1898-ban átadott épü-
letben 2010-ben, 112 év
után a tanítás végleg meg-
szünt
Az iskola falán a bejárat
mellett, a Felvidékrõl ide-
szakadt hajdani iglói diák,
Simsay István szatymazi
tanító emléktáblája látható.
A "Simsay" név mamár
elválaszthatatlanul kötõdik
az épülethez, hiszen a
családból hatan mégis csak
elvégezték a tanítóképzõt,

vagy a tanárképzõ fõisko-
lát és közülük öten életük
végéig Szatymazon és leg-
többen éppen ebben az
épületben tanították nagy
igyekezettel a helybéli di-
ákokat. Azért van az, hogy
amikor a táblára tekintünk
gondolatban még felidéz-
hetjük a tanító Simsay Ist-
ván /Kormospuszta, Sáros

megye 1888 - Szeged
1962./ családfõ emlékén
túl annak elsõ feleségét, a
korán és váratlanul, éppen
ebben az épületben 1934-
ben elhunyt Weinreich Ka-
talin tanítónõ emlékét, és
akkor már eszünkbe juthat-
nak a szatymaziakat oly
sokáig oktató Katalin
/Rapcsányi Miklósné/, Er-
zsébet /Fodor Józsefné/,
valamint a Dorozsmán ok-
tató Ágnes /Tapodi Zol-
tánné/ leányaik is. De ide
kívánkozik még az, hogy
itt élt és tanított Simsay
István névadó második fe-
lesége. született Tábith
Etelka is.
Tudjuk még néhányan,
hogy az öreg iskola falá-
ról, annak udvar felé nézõ
oldaláról, az utolsó felújí-
táskor eltünt egy tábla,
ami a szatymazi születésû
és az elsõ világháborúban
hõsihalált halt Dóczi Antal
székalji tanítóra emlékez-
tette az utókort. A hõs em-
léktáblájának azonban nem
ez volt az elsõ helye, mert
azt annak idején, amikor
1924. május 25-én felavat-
ták, még a székalji iskola
falára került, ahol Dóczi
Antal, kurtára sikerült rö-
vid életében oly buzgón és
odaadással tanított.. Dóczi
Antal Õszeszékben látta

meg a napvilágot egy sze-
gényebb sorsú család gyer-
mekeként 1891-ben. E-
lõször a régi, õszeszéki,
vályogból épült iskolában
tanult, majd késõbb az
újabb építésû makraszéki-
ben. A Dócziak jó tanulók
lehettek, mert ha megtek-
intjük a ruhával szegélye-
zett szorgalmas diákok

névsorban megmaradt
ke-vés számát,
hamarosan akadunk
közöttük ilyen nevûre.
Dóczi Antal e-
lõmenetele is olyan
volt, hogy tanítói min-
dent megtettek azért,
hogy tovább tanulhas-
son. Amikor azután 19
éves koráben elvégezte
Szegeden a tanítókép-
zõt, /1910-ben/ a szék-
alji iskolába kapott ki-
nevezést.
Az 1914-ben kitört há-
ború óriási örömet és
lelkesedést okozott az
akkori népnek. Min-
denki üdvözölte zászlót
lengetve, szónokolva,
énekelve és lehet hogy

közben már hõsnek is gon-
dolta magát. Dóczi Antal
tanítónkat is elkapta az a
mindent elsöprõ lelkese-
dés elsõ hulláma és azon-
nal, 23 évesen, beállt ön-
ként katonának a szegedi
5. sz. gyalogezred köte-
lékébe. Az egység a Bru-
szilov féle offenziva miatt,
ami átcsapott a Kárpátokon
is, hamarosan indult az o-
rosz frontra és akkor még
a sok fiatal önkéntes biztos
nem gondolta, és köztük
Dóczi Antal sem, hogy ta-
lán soha nem kerül onnan
haza. 1915. márciusában,
amikor a cári csapatok újra
megindultak, Przemyslnél
fogságba esett. A szibériai
vasút mellé felépített ideig-
lenes táborokban /garnizo-
nokban/ egészen a Bajkál-
tóig, sorra raboskodott.
Ott, valahol Csita mellett
soksok fogolytársával e-
gyütt, végleg kiszenvedett.
Az 1924-ben, a tanítók ál-
tal összeadott pénzbõl el-
készített és felavatott táb-
lájánál Bíró János hajdani
tanítója, aki jórészt a tan-
ulását is elindította, mond-
ta el a gyászbeszédet. Az
emléktábla, a székalji isko-
la eladása után került a
Simsay iskola falára.

Pálmai József

A templom melletti régi szatymazi iskola
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Önkormányzati közlemények

OLVASÓI LEVÉL
Tisztelt
Szerkesztõbizottság!
Kedves Pálmai Jóska!
Nem akartam telefonon
mondani el véleményemet
a Mi Lapunk 2011. au-
gusztusi számában talált
bakikról, mivel ez inkább
magát a szerkesztõbizott-
ságot érinti, mivel a nyom-
tatásba küldött anyag a
Szatymaz földje és népe
kötetben van tévesen leír-
va, ahonnan a helytörténet
meríthette az írója, alap-
ként az adatokat.
Elsõnek szemembe ötlött

az "Aranykoszorús Króni-
kásunk" aláírása. Mindjárt
megnéztem ellenõrzésként
a lap tizedik oldala alján az
impresszumot, ahol már
pontos i-vel van írva, az,
ami a cikk alján ipszilon-
nal.
Megállapításaim: - vagy
nevet változtatott a bará-
tom, vagy valaki viccelõ-
dik a szerkesztõségben!
Sajnos a vicc folytatódik,
de itt már nem a krónikás

nevével, hanem, úgymond
Szeged Város volt polgár-
mestere nevével. Valóban
volt polgármester  1934-
1944. között Dr. Pálfy Jó-
zsef, de az Õ neve ipszi-
lonos és nem pontos- i.
Tehát a hiba az antológia
szerkesztõi lelkén szárad!
De hasonló a helyzet az el-
évülhetetlen érdemeket
szerzett mindenki Béla bá-
csija nevénél is hasonló,
de itt a pontos i helyett
már ipszilon szerepel. Ez
viszont már megbocsátha-
tatlan hiba, hiszen ezzel
személyiségi jogot is sér-
tett az a bizottság!
Talán, ha akkor ezek a
széles látókörûnek neve-
zettek megnézték volna az
1944-es év megbízott pol-
gármesterének a nevét, aki
a szatymazi kis parkban ál-
ló kert és a rajta lévõ apró
épület tulajdonosa, haszná-
lója volt, szintén Pálfy, az-
az Dr. Pálfy György volt,
talán nem követnek el i-
lyen szarvashibákat.
Mindezek után is csak kö-
szönetet tudok mondani a

mi krónikus Jóskánknak,
akinek az eddigi munkás-
ságáért illett volna az idei
falunapon /LENNE EZ
MÁR INKÁBB KÖZSÉGI
NAP/ kitüntetést, avagy
dícsérõ oklevelet adni a
végzett helytörténeti mun-
kásságáért!
Végezetül elnézve a négy
oldalon színes nyomással
készült Mi Lapunkat fel-
ötlött bennem: Nyolc év u-
tán, mivel ma már sok a
mindent megváltoztatni kí-
vánó, a világunkban, ne-
hogy eszébe jusson vala-
melyik tótumfaktumnak a
név változtatási kényszer
és annak az lenne az öt-
lete, hogy a jövõben a lap
címe netán a következõ
lenne: "A Ti Lapotok" a-
vagy az "Az Én Újsá-
gom"!

Ennyi jutott eszembe,
amit csak jobbító szándék-
kal írtam. Aki még így is
megsértõdik, attól nem ké-
rek bocsánatot!
Szatymaz, 2011. aug. 21.

Bálint Imre

Fõszerkesztõ Úr!
Gondoltam mûködik még a
cenzúra egyes helyen, e-
zért nem telefonon küld-
tem el a levelemet. Igazam
lett!
Sehol nem láttam viszont
az írásom a Mi Lapunk-
ban! Úgy látszik mégsem a
mi lapunk már ez az ujság,
talán a fõszerkesztõ úré? -
és csak az jelenik meg
benne, ami jónak lát. Az
enyémet nem tartotta ér-
demesnek a közlésre?
TALÁN A SZERKESZ-
TÕBIZOTTSÁG SEM
LÁTTA EZT AZ ÍRÁST?
Kérem szíveskedjen a kö-
vetkezõ számban mégis
megjelentetni, ha úgy ta-
lálja, mégis hogy nem, ak-
kor ezt írásban kérem kö-
zölni velem.

Bálint Imre

NÉPSZÁMLÁLÁS
Magyarországon 2011. ok-
tóber 1-én népszámlálás
kezdõdik, amely október
31-ig tart. Az összeírásban
a részvételt és a hiteles a-
datközlést törvény teszi
kötelezõvé. A népszámlá-
lás teljeskörû lakás- és sze-
mélyösszeírást jelent, esz-
mei idõpontja 2011. októ-
ber 1. (szombat) 0.00 óra,
a válaszokat ennek az idõ-
pontnak megfelelõen kell
megadni. A népszámlálás
során felvett adatok csak
és kizárólag statisztikai cé-
lokat szolgálnak, felvéte-
lük és feldolgozásuk során
az adatvédelmi törvény
elõírásai érvényesülnek.

Magyarország területén a
népszámlálás során szám-
ba vesznek minden lakást
és minden itt élõ termé-
szetes személyt. Az össze-
írás kiterjed mindazokra a
magyar állampolgárokra,
akik az ország területén é-
letvitelszerûen élnek, vagy
ha külföldön vannak, és
csak 12 hónapnál rövidebb
ideig tartózkodnak ott.
Összeírják még az ország
területén 3 hónapnál hosz-
szabb ideig tartózkodó kül-
földi állampolgárokat és a
hontalan személyeket is.
Az adatfelvétel során
számba vesznek az ország
területén minden lakott ü-
dülõt, egyéb lakóegységet,

illetve közösségi éjszakai
elhelyezést szolgáló intéz-
ményt.
A népszámlálási adatfelvé-
telt megelõzõen a számlá-
lóbiztosok minden címre
eljuttatták az adatfelvételi
csomagot. A csomag tar-
talmazza a lakás- és sze-
mélyi kérdõív egy-egy pél-
dányát, valamint egy tájé-
koztató levelet. 
Ön a válaszadás három
módja közül választhat: a
hazai népszámlálások tör-
ténetében most elõször van
lehetõség a kérdõívek e-
lektronikus kitöltésére,
vagy saját maga is kitölt-
heti a papír kérdõívet önál-

lóan, illetve válaszolhat a
számlálóbiztosnak is. Ön-
kitöltésre 2011. október 1.
és 16. között van lehetõ-
ség.
A számlálóbiztosok kék
színû igazolvánnyal ren-
delkeznek, melyen szere-
pel a számlálóbiztos neve,
azonosítószáma, valamint
a jegyzõ aláírása. 
Akik valami miatt kima-
radtak az összeírásból, no-
vember 1. és 8. között van
lehetõség pótösszeírásra a
Polgármesteri Hivatalban. 
Bõvebb információ a
WWW.nepszamlalas.hu
oldalon található

FELHÍVÁS
A most induló népszámlálás kapcsán újra élesen felmerült az a probléma, hogy nagyon sok házon nem található
házszám. Sokszor még az utcában vagy a környéken lakók sem tudnak felvilágosítást adni a tájékoztatást kérõ

idegennek.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a jogszabály értelmében az épületek falán, jól látható helyen, vagy a külsõ

bejáratnál, az utcanevet és a házszámot elhelyezni szíveskedjenek. Adott esetben, akár a mentõk, tûzoltók, vagy a
rendõrség életmentõ beavatkozását is meghiúsíthatja a házszámok hiánya.

Szatymaz Község Képviselõ-testületének
33/2008. (XII.11.) KT. Sz. rendelete
A közterület elnevezésének szabályairól és a házszá-
mozásról
10.§.

(1) A házszámtábla elkészítése, elhelyezése, karban-
tartása és pótlása az ingatlan tulajdonosának

(használójának) kötelessége.
(2) A külterületi házszámtáblán a településrész nevét

is fel kell tüntetni.
(3) A házszámtáblát az ingatlan közterület felõli

bejáratnál kell elhelyezni. Amennyiben nem közút
felõl nyílik, a közút felõl is meg kell ismételni.
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11.§.
(1) Szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedõ

pénzbírsággal sújtható, aki
a) utcanévtábla elhelyezését megakadályozza,
b) az utcanév- és házszámtáblát gondtalanul

megrongálja, beszennyezi, szövegét megváltoztat-
ja, vagy olvashatatlanná teszi, engedély nélkül
eltávolítja,

c) a házszámtábla elhelyezési, karbantartási és
pótlási kötelezettségének nem tesz eleget.

Tájékoztatjuk a Tisztelt
Lakosságot, hogy 2011.
szeptember 1-tõl átalakult
a lakásfenntartási támoga-
tás. Augusztus 31-ével
megszûnt a szociális alapú
gázár-támogatás és beépült
a lakásfenntartási támoga-
tásba. Lakásfenntartási tá-
mogatást a fûtéstámogatá-
son túl többek között, a
szemétszállítás költségeire,
villanyáram, víz- és gázfo-
gyasztás költségeire lehet
kérni. Újdonság, hogy a-
zok is igénybe vehetik az
új lakásfenntartási támoga-
tást, akik nem gázzal, ha-
nem más módon fûtenek.
A támogatási kérelmeket a
helyi önkormányzathoz
kell benyújtani, amely jö-
vedelem- és vagyonvizsgá-
latot végez. A lakásfenn-
tartási támogatást a Humán
Bizottság állapítja meg.
További információk
Az új támogatási rendszer
lényegesen megemeli a jo-
gosultsági jövedelemha-
tárt, amelyet a törvény
71.250 Ft-ban, az öregségi
nyugdíjminimum 250 szá-
zalékában határoz meg. A
támogatás mértéke függ
továbbá a háztartás tagja-
inak számától, a lakás
nagyságától és az egy fõre
jutó jövedelemtõl.
A lakásfenntartási támoga-
tás rendszerében a jövedel-
mi jogosultsági feltételek
módosítása mellett két új
elem is megjelenik: a fo-
gyasztási egység, valamint
a vagyonvizsgálat.
A jövedelemszámítás alap-
ja, a jelenlegi egy fõre jutó
jövedelem helyett, a fo-
gyasztási egységre jutó

jövedelem lesz.
Mit jelent a vagyonvizs-
gálat?
A vagyon az a hasznosít-
ható ingatlan, jármû, to-
vábbá vagyoni értékû jog,
amelynek
a) külön-külön számított

forgalmi értéke, illetõ-
leg összege az öregségi
nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének
harmincszorosát (2011.
évben a 855.000,- Ft-
ot) vagy

b) együttes forgalmi érté-
ke az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb
összegének nyolcvan-
szorosát (2011. évben a
2.280.000,- Ft-ot)
meghaladja, azzal,
hogy nem minõsül va-
gyonnak az az ingatlan,
amelyben az érintett
személy életvitelszerû-
en lakik, az a vagyoni
értékû jog, amely az
általa lakott ingatlanon
áll fenn, továbbá a
mozgáskorlátozottságra
tekintettel fenntartott
gépjármû

Pénzben és természetben is
nyújtható a támogatás, a-
zonban a törvény értelmé-
ben a lakásfenntartási tá-
mogatást elsõsorban ter-
mészetben kell nyújtani.
A támogatást elsõsorban a-
zokhoz a rendszeres kiadá-
sokhoz kell nyújtani, ame-
lyek megfizetésének elma-
radása a kérelmezõ lakha-
tását a legnagyobb mérték-
ben veszélyezteti. A meg-
állapított támogatást az
önkormányzat a kérel-
mezõ által megjelölt köz-
üzemi szolgáltatóhoz u-

talja, mely elsõsorban
gáz-, villany- és szemét-
szállítási díjra vonatko-
zik.
Amennyiben Ön eddig már
jogosult volt a lakásfenn-
tartási támogatásra, úgy
jelenleg nem kell új igény
benyújtania, azt a megál-
lapító határozatban foglalt
ideig változatlanul meg-
kapja.
Azoknak, akiknek koráb-
ban (augusztus 31-ig vagy
azt megelõzõ idõpontig)
járt a gázártámogatás, nem
jár "automatikusan" a la-
kásfenntartási támogatás,
hiszen több ponton változ-
nak a feltételek.
A támogatást a jogosultsá-
goknak megfelelõ kérelem
benyújtása hónapjának elsõ
napjától havonta folyósít-
juk, illetve a fizetési köte-
lezettség felmerülésének i-
dõpontjában. A már meg-
állapított - és jelenleg is
folyósított - lakásfenntar-
tási támogatások esetében
az új szabályokat a rendes
éves felülvizsgálat során
kell elõször alkalmazni.
A megítélt támogatás egy
évig érvényes.
Milyen igazolásokat,
dokumentumokat kell az
igényléshez benyújtani?
• A háztartásban élõ
személyek jövedelmi vi-
szonyait tanúsító igazolá-
sok, a havonta rendszere-
sen mérhetõ jövedelmek-
nél (pl. munkaviszony,
nyugdíj, családi pótlék,
stb.) a kérelem benyújtását
megelõzõ hónapról.
• A nem havi rendsze-
rességgel szerzett, illetve

vállalkozásból származó
jövedelmek esetén a ké-
relem benyújtásának hó-
napját közvetlenül mege-
lõzõ 12 hónap alatt szer-
zett jövedelem egyhavi át-
lagáról.
• Ha a jövedelem kizá-
rólag alkalmi munkából
származik, annak összegé-
rõl nyilatkozni kell.
• Munkanélküli sze-
mély esetében a munkanél-
küliség ténye az állami
foglalkoztatási szervnél
történt regisztrációról szó-
ló irattal igazolható.
• A lakás nagyságát hi-
telt érdemlõ módon igazo-
ló irat.
• Közüzemi számla,
melyen az azonosító ada-
tok szerepelnek.
• Bérlakásban vagy al-
bérletben élõ személy ese-
tében a bérleti illetve al-
bérleti szerzõdés. 
Lakásfenntartási támogatás
iránti kérelem esetén a
szociális helyzet megisme-
rése céljából, a kérelem-
ben közölt adatok valódi-
ságának ellenõrzése céljá-
ból az ügyintézõ környe-
zettanulmányt  készíthet.
Kérelem az erre a célra
rendszeresített forma-
nyomtatványon nyújtható
be, mely letölthetõ a
www.szatymaz.hu oldal-
ról, illetve az önkormány-
zatnál átvehetõ, ügyfélfo-
gadási napokon
(hétfõ-8-12 óráig, 
szerda: 8-16 óráig, 
péntek: 8-12 óráig) illetve
telefonon is kérhetõ infor-
máció a 62/583-560/19
melléken

Megváltozott a lakásfenntartási támogatás rendszere

MIT TEGYEK HA…?
Nem régen indult rovatunk célja, hogy az önkormányzatnál intézendõ, hétköznapi ügyekkel kapcsolatos,

legtöbbször elõforduló kérdéseire választ adjon.
A gépjármûvel kapcsolatos adóügyi kérdésekrõl, amit tudni kell

A gépjármû adóztatás az
okmányiroda által vezetett
hatósági nyilvántartás a-
lapján történik.  
Amennyiben a jármû tulaj-
donosának (illetve üzem-
bentartójának) személye
változik, errõl mind az el-

adónak, mind a vevõnek
bejelentési kötelezettsége
van az okmányiroda (Sze-
ged, Sándorfalva) felé, a-
mely a változást rögzíti a
nyilvántartásában. Adás-
vétel esetén az adásvételi
szerzõdést, bontásra lead-

ott gépjármû valamint a lí-
zing megszûnése esetén az
errõl szóló dokumentumo-
kat kell bemutatni az ok-
mányirodánál, mely a be-
jelentés tényét bélyegzõ le-
nyomatával és aláírással
igazolja. Az önkormányza-

ti adóhatóság (jegyzõ) a
gépjármû-nyilvántartásból
kap adatokat a gépjármû a-
dóztatáshoz, így az elõbbi-
ekben részletezett iratokat
az adóhatóságnál már nem
kell bemutatni. 
A jármû után a gépjármû-
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adót annak a személynek
kell megfizetnie, aki az év
elsõ napján az okmányiro-
da által vezetett nyilván-
tartás szerint a jármû tulaj-
donosa vagy üzembentar-
tója. 
A gépjármû eladásakor az
adásvétel tényének - ok-
mányiroda felé történõ -
bejelentését követõ évtõl
szûnik meg az adófizetési
kötelezettség. 
Amennyiben a gépjármû-
vet a vevõ nem íratta át
(különös figyelemmel a
decemberben történt adás-
vételekre), és az eladó
kapja meg a gépjármû után

az adó elõírásáról szóló
határozatot, a gépjármûadó
törlése csak akkor tehetõ
meg, ha a tulajdonjog
megszûnés évében az ok-
mányirodánál a tulajdo-
nosváltozásról szóló beje-
lentés megtörtént.
Az újonnan vásárolt, il-
letve az új tulajdonosként
forgalomba helyezett (ko-
rábban forgalomból ki-
vont) gépjármû után a for-
galomba helyezést követõ
hónap 1. napjától kell a
gépjármûadót megfizetni.
A jármû forgalomból kivo-
nása esetén az adókötele-
zettség annak a hónapnak

az utolsó napjával szûnik
meg, amelyben a jármû
forgalomból kivonása
megtörtént.
A gépjármûadó alóli men-
tesség egyik eseteként sza-
bályozza a jogszabály a
súlyos mozgáskorlátozott
személyek kedvezményét.
Gépjármûadó mentességre
a súlyos mozgáskorlátozott
személy, illetve a súlyos
mozgáskorlátozott kiskorú
személyt, gondnokság alatt
álló nagykorú személyt
rendszeresen szállító, vele
közös háztartásban élõ
szülõ jogosult. A gépjár-
mûadó fizetési kötelezett-

ség alól mentesíthetõ egy
darab 100 KW teljesít-
ményt el nem érõ - a nem
személytaxiként üzemelõ -
személygépkocsi legfel-
jebb 13000 Ft erejéig. Ha
az adózónak több gépjár-
mû után áll fenn az adó-
évben az adókötelezettsé-
ge, a mentesség csak egy,
a legkisebb teljesítményû
személygépkocsi után jár.
A mozgáskorlátozottság
tényét az adózó az Orszá-
gos Rehabilitációs és Szo-
ciális Szakértõi Intézet
(ORSZI) által kiállított
szakvélemény bemutatásá-
val tudja igazolni az adó-
hatóságnál.

Pályázati felhívás
Szatymaz Község Képviselõ-testülete pályázatot hirdet az alábbi, tulajdonában levõ önkormányzati költségelvû bérlakásra.

Lakás címe Alapterület m2 Szobák száma Komfortfokozat Bérleti díjFt/hó
Ady E. u. 34/B 74,88 2,5 Összkomfort 31.450
Ady E. u. 34/H. 59,6 2,5 Összkomfort 25.032

1. A pályázaton részt vehetnek:
a. Önálló lakástulajdonnal, lakásbérleti joggal nem ren-

delkezõ, keresõ tevékenységet folytató, 35 év alatti fiatal
házaspárok, élettársi kapcsolatban élõ személyek,
egyedülálló személyek, akik vállalják, hogy:

- A lakásbérleti szerzõdés megkötését követõ 6 éven belül
a községben saját tulajdonú lakást szereznek.

- lakás-elõtakarékossági szerzõdést kötnek valamely pénz-
intézetnél. 

b. Az önkormányzat, vagy intézményeinél alkalmazásban,
vagy azokkal szerzõdéses jogviszonyban állók, akik
önálló lakástulajdonnal nem rendelkeznek és vállalják
bérleti jogviszonyuk határozott idõre, vagy munkavis-
zonyuk fennállásáig történõ létrejöttét. 

2. A pályázatok során elõnyben részesülnek azok, akik:
a. 6 havi bérleti díj egy összegben történõ megfizetését vál-

lalják,
b. lakásbérleti szerzõdés meghatározott idõtartamának

lejárta elõtt saját tulajdonú lakást szereznek, vagy
lakásproblémájukat más módon megoldják,

c. minimum egy 4 éves futamidejû, legalább 10.000 Ft/hó
lakás-elõtakarékossági szerzõdéssel rendelkeznek,

d. állandó lakóhellyel, vagy ideiglenes tartózkodási hellyel
rendelkeznek a községben, vagy életvitelszerûen itt
tartózkodnak,

e. minimum 6 hónap folyamatos munkaviszonyt igazolnak,
f. építési telektulajdonnal rendelkeznek a községben,
g. pénzintézeti igazolás önerõ meglétérõl,
h. gyermeket nevelnek,

3. Pályázni csak a Polgármesteri Hivatalban besz-
erezhetõ pályázati adatlap kitöltésével lehet.

4. A pályázat benyújtásának határideje: 2011. október 17.

5. A pályázat benyújtásának helye: Szatymaz Község
Polgármesteri Hivatala (6763 Szatymaz, Kossuth u. 30.)
- dr. Kormányos László polgármester
A polgármester gondoskodik a Polgármesteri Hivatal
útján a pályázatok nyilvántartásba vételérõl.

6. A pályázat elbírálásának határideje: 2011. október 20.
A pályázókat a pályáztatás eredményérõl a polgármester írás-
ban értesíti.
A nyertes pályázóval, a lakásbérleti szerzõdés megkötése az
értesítés kézhezvételétõl számított 15 napon belül történik
meg.
Amennyiben a szerzõdéskötésre a pályázó hibájából nem
került sor, a bérlõkijelölés hatályát veszti. 

ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ESKÜ
2011. január elsejétõl lehet
kérelmezni a magyar ál-
lampolgárságot egyszerû-
sített honosítási eljárásban,
amelyet az Országgyûlés
az elmúlt év május 26-án
hozott döntése tett lehetõ-
vé.
Az egyszerûsített honosí-
tási eljárás feltétele, hogy
a kérelmezõ igazolja, hogy
maga vagy felmenõje ma-
gyar állampolgár volt va-

lamint igazolja a magyar
nyelvtudását. Feltétele to-
vábbá, hogy, a magyar jog
szerint büntetlen elõéletû
legyen és büntetõeljárás ne
legyen ellene folyamatban,
valamint honosítása ne
sértse Magyarország köz-
biztonságát és nemzetbiz-
tonságát.
A törvény azoknak a ké-
relmezõknek, akik magyar
felmenõt tudnak igazolni,

nem szabja az állampol-
gárság megszerzésének
feltételéül a bejelentett ma-
gyarországi lakóhelyet, a
magyarországi lakhatás és
megélhetés igazolását és az
alkotmányos alapismeretek
vizsgát.
A kérelmeket a települési
anyakönyvvezetõknél, a
Bevándorlási és Állampol-
gársági Hivatalokban, va-
lamint külföldön a magyar

külképviseletek konzuli
tisztviselõinél lehet be-
nyújtani. Az állampolgár-
sági kérelemhez mellékelni
kell a kérelmezõ születési
anyakönyvi kivonatát és a
családi állapotát igazoló
okiratokat hiteles fordítás-
ban. Mellékelni kell még a
magyar nyelven, saját kéz-
zel írt önéletrajzot és két
darab arcfényképet (külföl-
dön élõnek egyet), vala-
mint a már magyarországi
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lakóhellyel rendelkezõ ké-
relmezõnek személyazono-
sító igazolvány kiadásához
szükséges adatlapot is.
A közigazgatási és igaz-
ságügyi miniszter elõter-
jesztése alapján a kérelem-
rõl a köztársasági elnök
dönt.
A kérelem benyújtását kö-
vetõ 4-5 hónap múlva
lehet választ várni.
Szatymazon eddig 31 db
kérelmet nyújtottak be és
24 fõ tette le az állampol-
gársági esküt. 

Legutoljára szeptemberben
került sor egy kis házi ün-
nepség keretében ünnepé-
lyes eskütételre.
Ezúttal az iskola harmadik
emeleti magyar termében
hangzott el a fogadalom.
Ezúton köszönjük a két ta-
nulónak, Varga Dorottyá-
nak, és Szurmai Bettina
Lujzának akik szépen el-
mondott szavalatukkal
még ünnepélyesebbé tették
a eseményt.
Fotó hátul

„Egy hosszú élet munkája,
eredményei elismerést és
tiszteletet érdemelnek,
melynek meg kell nyil-
vánulnia a társadalom tag-
jai, közösségei, intézmé-
nyei részérõl.“ A Magyar
Köztársaság Kormánya az
Idõsügyi Tanács kezdemé-
nyezésére, a szépkorúak i-
ránti társadalmi megbe-
csülés kifejezéseképpen,
rendeletet alkotott a szép-
korúak jubileumi köszön-
tésérõl. A 90, 95 és 100
éveseket köszönti a kor-
mány, a jubileumi köszön-
téssel okirat és jubileumi

juttatás jár.
90. éves születésnapján
köszöntötte Seres Márton-
né született Sipka Rozáliát
Szatymaz Község Önkor-
mányzata nevében Kormá-
nyos László polgármester.
Seres Mártonné egy cso-
kor virágot, édességet és
egy emléklapot kapott
Orbán Viktor aláírásával a
90. születésnapja alkal-
mából. Az ajándékokat dr.
Kormányos László pol-
gármester adta át.
FOTÓ hátul

Szépkorú szatymazi állampolgár köszöntése

Pályázati felhívás a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójára

Szatymaz Község Képvise-
lõtestülete 2011. szeptem-
ber 30. napján döntött ar-
ról, hogy csatlakozik a
Bursa Hungarica Felsõok-
tatási Ösztöndíjpályázat-
hoz. 
A Bursa Hungarica Ösz-
töndíjban kizárólag a tele-
pülési önkormányzat terü-
letén állandó lakóhellyel
(a továbbiakban: lakóhely)
rendelkezõk részesülhet-
nek. [A Rendelet  "állandó
lakóhely" fogalma a pol-
gárok személyi adatainak
és lakcímének nyilván-
tartásáról szóló 1992. évi
LXVI. törvény "lakóhely"
fogalmának feleltethetõ
meg, amelyet a pályázó a
lakcímkártyájával tud iga-
zolni.] A pályázatot a te-
lepülési önkormányzatnál
írásban, a pályázó által
aláírva, egy példányban
kell benyújtani. A be-
nyújtott pályázatról az ön-
kormányzat átvételi elis-
mervényt ad a pályázónak. 
A pályázati ûrlap csak a
kötelezõ mezõk kitöltésé-
vel és a pályázati kiírásban
meghatározott csatolandó
mellékletekkel együttesen
érvényes. A pályázati ki-
írásban meghatározott va-
lamely melléklet hiányá-
ban a pályázat formai hi-
básnak minõsül. Az önkor-
mányzat ebben az esetben
hiánypótlást rendelhet el,
vagy a pályázatot a bírálat-
ból kizárhatja, és kizárását
írásban indokolja.
Az ösztöndíj idõtartama:
"A" típusú pályázat: 10
hónap, azaz két egymást
követõ tanulmányi félév (a
2011/2012. tanév második
féléve és a 2012/2013. tan-

év elsõ féléve);
"B" típusú pályázat: 3x10
hónap, azaz hat egymást
követõ tanulmányi félév (a
2012/2013. tanév, a
2013/2014. tanév, és a
2014/2015. tanév).
A pályázók köre:
Az "A" típusú pályázatra
azok az önkormányzat te-
rületén lakóhellyel ren-
delkezõ, hátrányos szoci-
ális helyzetû pályázók je-
lentkezhetnek, akik felsõ-
oktatási intézményben (fel-
sõoktatási hallgatói jogvi-
szony keretében) teljes i-
dejû (nappali tagozatos),
alapfokozatot és szakkép-
zettséget eredményezõ a-
lapképzésben, mesterfoko-
zatot és szakképzettséget
eredményezõ mesterkép-
zésben, egységes, osztat-
lan képzésben, vagy felsõ-
fokú szakképzésben, a
képzésre vonatkozó ke-
retidõn belül folytatják
tanulmányaikat. 
A képzésre vonatkozó ke-
retidõ ezen pályázat vonat-
kozásában: államilag tá-
mogatott képzésben részt
vevõ hallgató esetében a
támogatási idõ, azaz a
megkezdett 12 félév (a fo-
gyatékossággal élõ hall-
gató támogatási ideje to-
vábbi 4 félévvel megnövel-
hetõ); költségtérítéses kép-
zésben részt vevõ hallgató
esetében a megkezdett 16
félév (amennyiben a fel-
sõoktatási intézmény sza-
bályzatában a képzési ke-
retidõt ennél rövidebben
nem határozza meg).
[2005. évi CXXXIX.
törvény a felsõoktatásról,
55. § (2) valamint 56. §
(2) bekezdés]

A "B" típusú pályázatra
azok az önkormányzat te-
rületén lakóhellyel ren-
delkezõ, hátrányos szo-
ciális helyzetû (a
2011/2012. tanévben utol-
só éves, érettségi elõtt álló
középiskolás, illetve felsõ-
fokú diplomával nem ren-
delkezõ, felsõoktatási in-
tézménybe felvételt még
nem nyert, érettségizett)
pályázók jelentkezhetnek,
akik a 2012/2013. tanév-
tõl kezdõdõen felsõokta-
tási intézményben teljes i-
dejû (nappali tagozatos)
alapfokozatot és szakkép-
zettséget eredményezõ a-
lapképzésben, egységes,
osztatlan képzésben vagy
felsõfokú szakképzésben
kívánnak részt venni.
A "B" típusú pályázatra
jelentkezõk közül csak
azok részesülhetnek ösz-
töndíjban, akik 2012-ben
elõször nyernek felvételt
felsõoktatási intézménybe
és tanulmányaikat a
2012/2013. tanévben
ténylegesen megkezdik.
Nem részesülhet támo-
gatásban az a pályázó, aki:
- középiskolai akkreditált

iskolarendszerû felsõfo-
kú szakképzésben vesz
részt 

- katonai illetve rendvé-
delmi felsõoktatási in-
tézmény katonai illetve
rendvédelmi képzésében
vesz részt

- doktori (PhD) képzés-
ben vesz részt 

- külföldi intézménnyel
áll hallgatói jogviszony-
ban.

Az ösztöndíj elbírálása
kizárólag szociális rászo-

rultság alapján, a pályá-
zó tanulmányi eredmé-
nyétõl függetlenül tör-
ténik.
A pályázók a következõ
személyi és egyéb adata-
ikat kötelesek a pályázat-
ban megadni: 
"A" típusú pályázat: név,
anyja születési (leánykori)
neve; születési helye és
ideje; lakóhelye (lakcím-
kártyával igazolhatóan); a-
dóazonosító jel, felsõokta-
tási intézmény, kar,
szak/szakpár megnevezé-
se, telefonszám, e-mail
cím. A pályázó az intéz-
mény, kar és szak/szakpár
teljes nevét a felsõoktatási
intézménynél nyilvántar-
tott hivatalos formában
köteles megadni. 
"B" típusú pályázat: név;
anyja születési (leánykori)
neve; születési helye és
ideje; lakóhelye (lakcím-
kártyával igazolhatóan);
adóazonosító jel; telefon-
szám, e-mail cím.
A pályázó szociális rászo-
rultsága igazolására köte-
les megadni a vele egy
háztartásban élõk (a pá-
lyázó lakóhelye szerinti la-
kásban életvitelszerûen e-
gyütt lakó, ott bejelentett
lakóhellyel vagy tartózko-
dási hellyel rendelkezõ
személyek) egy fõre jutó
havi nettó jövedelmének
forint összegét (szociális
igazgatásról és szociális
ellátásról szóló 1993. évi
III. törvény 4.§. (1) bekez-
dés a) pontja), mely nem
haladhatja meg a
nyugdíj-minimum 150 %-
át, jelen esetben a 42.750
Ft-ot.
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DANKÓ PISTA MÛVELÕDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

A pályázat személyesen,
meghatalmazott útján,
vagy postai úton nyújtható
be. A határidõn túl benyúj-
tott, vagy formailag nem
megfelelõ pályázatokat az
önkormányzat a bírálatból
kizárja. 

A pályázat benyújtásá-
nak határideje: 2011.
november 14.
A pályázati kiírás megte-
kinthetõ a Polgármesteri
Hivatal hirdetõtábláján
2011. október 3. napjától. 

A kérelem a jövedelemiga-
zolás és a pályázati adatlap
átvehetõ ügyfélfogadási i-
dõben (hétfõ: 8-12 óráig,
szerda: 8-16 óráig, pén-
tek: 8-12 óráig) a Pol-
gármesteri Hivatalban, il-
letve a (jövedelemigazolás

kivételével) letölthetõ a
www.bursa.hu honlapról. 
Részletes információt kap-
hatnak a 62/583-560/19 te-
lefonszámon, illetve sze-
mélyesen is állunk rendel-
kezésükre. 

A déli harangszóig min-
denképpen ki akartam tar-
tani, ezért nagy ívben, tu-
datosan elkerültem a
Szatymazi Vadásztársaság
otthonosan berendezett sát-
rát, sõt, igyekeztem még
arrafelé sem nézni…
Reggel kilenc óra után már
dolgunk sem igen akadt,
minden készen állt a sike-
res lebonyolításra. A tágas
parkoló, a vásározók sát-
rai, a pörköltfõzõ verseny
kitelepült résztvevõi és a
nyári napsütéses idõ fesz-
tiválhangulatot teremtett a
szatymazi reptéren. A ven-
dégek nem szállingóztak,
hanem szinte egyszerre
lepték el a terepet. A Csi-
pet csapat Nagycsaládosok
Egyesülete sátra is meg-

telt, és percnyi szünet nél-
kül délután négyig végez-
ték színvonalas munkáju-
kat az önkormányzat és a
mûvház dolgozóival e-
gyütt, rengeteg gyerek fi-
gyelmét lekötve. A sátor
mellett épp a középkorba
lehetett visszacsöppenni,
Krisztin Szúnyog Róbert
szegedi komédiásai és ze-
nészei segítségével.
Aki valamelyest bennfen-
tes a szatymazi társasági é-
letben és innen, a játszó-
ház felõl veszi célba magát
a repülõteret, nagy nehéz-
ségnek néz elébe: a pör-
költfõzõk között kell átjut-
nia! Magyar népmesébe
illõ, embert próbáló fela-
dat ez, hisz' alig gyõzi a
kedves látogató kapkodni a

fejét a minden irányból ér-
kezõ "ezt kóstold csak
meg!"-re…  És bizony,
mint már sejtitek is, nem-
csak a pörköltbe való ne-
mes paprika ízérõl kellett
véleményt formálni, ha-
nem egy folyékonyabb, e-
rõsebb, szintén nemes, de
annál veszedelmesebb a-
nyagról is, amit úgy hív-
nak, hogy házipálinka…
No de néhány komoly és
edzett embernek csak sike-
rült és figyelhette a fõ lát-
ványosságot, a repülõk és
egyéb repülõ eszközök
mutatványait. Láthattunk

transzparenst felkapó repü-
lõt, sugármeghajtásút, ej-
tõernyõsöket és tandemug-
rókat, sárkányrepülõket,
profi modelleket és Veres
Zoltán világbajnok mûre-
pülõ világszínvonalú be-
mutatóját - minden meg
volt hozzá, hogy kis idõre
beleéljük magunkat a repü-
lõtér, a repülés világába. 
Egy szó, mint száz, igen
jól sikerült rendezvény
volt, jövõre várjuk a foly-
tatást!
FOTÓ CIMLAPON

Görgényi Gábor

Egy év kihagyással idén újra megrendeztük!
SZATYMAZI REPÜLÕNAP és FÕZÕVERSENY

Köszönetnyilvánítás
Az elmúlt évekhez hasonlóan tisztelettel köszönjük meg Palágyi Norbert tüzépesnek a sátrak ingyenes fuvarozását.
Köszönet továbbá Guelminó Erzsébetnek, Zacsok Csabának, Huszár Pálnak, dr. Miklós Ferencnek a parkolóknak
fenntartott területek használatba adásáért, Zacsok Istvánnak, Kopasz Mihálynak azok kaszálásért, az elõkészítésben
és a lebonyolításban részt vevõ dolgozóknak és közmunkásoknak a Polgármesteri Hivatalból, továbbá a mûvelõdési
ház és a SZEMP-AIR Kft. dolgozóinak és az Alföldi Repülõklub tagjainak. Farkas Tibornak a húsbeszerzésért, a
Távõr Monitoring Kft és Szabó Sándor ügyvezetõnek a reklámért, a deszki és az újszentiváni önkormányzatoknak,
valamint Fekete Pálnak a kedvezményes sátorbérlésért, Sándorfalvi Rendõrörsnek, valamint a Szatymazi Polgárõr
Egyesület tagjainak a rend fenntartásáért, a forgalomirányításért. A SZAFT-nak, a Csipet csapat Nagycsaládosok E-
gyesületének, Bérczi Tamásnénak, Marótiné Balogh Zitának, Hegedûsné Posta Máriának, a Szatymazi Kerámiakör-
nek.

Képviselõ-testület

"Kicsit-nagyot szeretettel várunk a 
KERÁMIA SZAKKÖRre a mûvelõdési házba

minden csütörtökön 14 órától 17 óráig!"

Láttam már, hogy minden
sínen van, gyülekeznek is
a fiatalok, így az egész na-
pi lótás-futás, szervezés,
intézkedés után átsétáltam
a Ligetbõl a Pölös-boltba.
Gyönyörû lányt leltem a
pultnál, így finoman udva-
rolni kezdtem neki. Azon-
ban hiába velem született
intelligenciám és vadonatúj
fickós bajuszom látványa,
egyáltalán nem vette a la-
pot a kedves, sõt kissé in-
gerültnek is tûnt. Gyorsan
kértem egy sört, erre sem
lett jobbkedvû, sõt…A ve-
reség tudtában azért még
megpróbáltam megtuda-
kolni rosszkedve okát: ki-
derült, nagyon unja már,

hogy kétpercenként állíta-
nak be hozzá harsány legé-
nyek, üres üvegeiket telire
cserélni, folyamatosan
bombázva õt jópofasága-
ikkal, vicceikkel, amiken
indokolatlanul sokat és
hangosan röhögnek.
Két okból is jobb kedvre
derültem: egyik, hogy a
szíp lány csupán a kedve-
zõtlen körülmények miatt
nem vette észre bennem az
igazi férfit, a másik, hogy
igazi fesztiválhangulat kez-
di jellemezni a rendez-
vényt. Ugyanis egy vala-
mire való rockfesztivál jel-
lemzõje, hogy a környéken
lévõ kocsmákat és kis-
boltokat megszállják a

résztvevõk.
Így történt hát itt is, attól
függetlenül, hogy a Fasza-
már is üzemeltetett kocs-
mát a helyszínen. A Liget
nagyon jó választás volt,
végre ismét felfedezték a
szatymaziak, az idén már
több rendezvényt tartva a
termetes, szép, hûst adó
fák között. A templom kö-
zelsége sem jelentet gon-
dot, a helyi, környékbeli
és szegedi fiatalok is ren-
desen viselkedtek. (Gond
csak a szabadkai Gyuri ba-
rátommal volt, aki a négy
biztonsági õrbõl négyet le-
foglalt a táncával, no de
rock koncerten voltunk
nem lekvárfõzésen…)
A muzsikára sem volt pa-
nasz, jól nyomta a Szaty-

mazon már ismert Skatch,
a helyi Eight String High,
a Quatro-X, a Mad Hatter,
a Rage Against the Mac-
hine Tribute és külön kö-
szönet a vásárhelyi Scream
of the Temple-nek, akik az
utolsó pillanatban vállalták
a fellépést - igaz, hogy a
koncert után kicsit furcsán
néztünk Csülökre, aki úgy
ajánlotta a vaddisznó ban-
dát, hogy "közönségbarát
zenekar"…
Végére hagyom az utolsó-
nak fellépõ Rammschwein
Cover Band-et, akik nem
középiskolás fokon idézték
fel a világhírû õrületet, a
német Rammsteint. Géza
szokás szerint kõkemény
volt, fiatal zenészei pon-
tosak és feszesek, volt lát-
vány, tûz, magyar zászló. 

"ZENE A ZÖLDBEN"
ROCKDÉLUTÁN A LIGETBEN
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Óvodai hírek

A végére már nem men-
tünk a Pölös-boltba, a
színpad mögött a back-
stage-en kezdtünk pálinká-
zásba, kellemes hangulat-
ban zárva a jól sikerült
rendezvényt, s szívünket
örömmel töltötte el, hogy
Géza barátunk, bár hár-
man emelték be az autóba
a százhúsz kilós családapa

f r o n t emb e r t ,
biztosított róla,
hogy imádja
Szatymazt! 
Köszönetünket
fejezzük ki tá-
mogatóinknak,
s e g í t õ i n k n e k
akik Nógrádi
Nándi, Hegedûs
Csabi, Bérczi

Béla, Szani (Szanka Ist-
ván), Márta Ferenc, Fe-
kete Pali bácsi, Jámbor
Zoltán, a szatymazi köz-
munkás brigád, a Távõr
Monitoring és a Faszamár
Borozó voltak.
Külön köszönet a kör-
nyéken lakóknak…

Görgényi Gábor

"A rovásírás a magyar
nemzet egyik legértéke-
sebb kincse. Bizonyítéka
múltunknak, õrzõje egy-
ségünknek a kezdetektõl
napjainkig. Az elmúlt évti-
zedek elhallgatása után
most a mi feladatunk,
hogy megõrizzük és elér-
hetõvé, érthetõvé tegyük a
jövõ nemzedékek számára.
A szervezõk, segítõk, tá-
mogatók magánemberként,
a fenti gondolat jegyében
járultak hozzá a Szatymaz
község határát jelzõ ro-
vásírásos tábla felállítá-
sához."
E mondatok voltak olvas-
hatók a meghívón. Majd
negyvenen lehettünk a
Postakocsi Csárdától befe-
lé vezetõ út mentén, ahol
az ünnepség a magyar
Himnusz eléneklésével
kezdõdött, verset mondott
Varga Dorottya és Kor-

mányos Viktor, népdalokat
énekelt Kopasz Gyöngyi
óvónéni, beszédet mondott
Kormányos László polgár-
mester. A tábla leleplezése
után a Báló kocsmában
folytatódott az összejöve-
tel, a vásárhelyi Ördögfû
zenekarral. 
Ennyit tömören az ese-
ményrõl. Azonban a törté-
net igényel még némi hoz-
záfûzni valót, hisz' akad-
nak a községben olyanok,
akik nem tartották jó ötlet-
nek a rovásírásos tábla fel-
állítását. Õk is itt laknak,
látják a táblát nap mint
nap, véleményüket meg
kell hallgatni és várom is
itt, a Mi Lapunk hasábja-
in. Elõtte viszont szeretnék
néhány szót szólni hozzá-
juk - bár ezt nem kéne
megtennem, ha ott vannak
és meghallgatják Kormá-
nyos Laci beszédét. Beval-

lom, nem számítottam rá,
hogy olyan színvonalú elõ-
adást tart, mint amit pél-
dául a most elhunyt kiváló
embertõl, Makovecz Imré-
tõl vártunk volna el. Rö-
vidnadrágban, lazán, 
könnyedén és érthetõen el-
mondta, mi a lényeg, ezzel
kisimítva a rovásírás körü-
li gondolatokat. Mert való-
ban, ez a mi kultúrkin-
csünk a mi értékeinket
hordozta évszázadokon át,
és most, itt Szatymazon is
láthatja gyerek, felnõtt s
annyin biztos elgondol-
kodik, hogy balról jobbra,
vagy jobbról balra? 
No de az írás olvasására
gondoltam, nem a politiká-
ra. Világos, hogy a szaty-
mazi rovástáblának sem-
milyen politikai szervezõ-
déshez nincs köze, mert
gondolom, sokakat ez za-
var. A politika száguldozik

fölöttünk, mindenféle ér-
dekeket kiszolgálva - az el-
múlt hosszú évtizedekben
pedig az alapvetõ magyar
értékeket silányította le, s
ennek következtében lépett
mûködésbe a nemzet önvé-
delmi ösztöne. S emiatt
kelt életre az elhallgatott
rovásírás is, ami már itt
Szatymazon is azt üzeni
nekünk, hogy itt voltunk,
itt szeretünk és itt is sze-
retnénk élni, úgy, ahogy
Wass Albert verselte, mint
"ember és magyar".
Köszöntet a támogatóknak!
Ágoston István, Báló kocs-
ma, Csányi András,  Ho-
dács pékség, Kovács ter-
ménybolt, Kónya István és
fiai, Mûvelõdési ház,  Sza-
bó Ödön, Szatymazi Va-
Dásztársaság, Tanyavilág
újság
FOTÓ a hátoldalon

Rovásírásos helységnév-tábla avatás Szatymazon

Nagy örömmel mondhat-
juk el, hogy a gyermeke-
inknek sok fejlesztõ foglal-
kozásban, játékban lehet
részük október-november
hónaptól az óvodában.
Nagy könnyebség ez a
szülõk számára, hogy nem
kell a kicsiket szegedre be-
hordozni, hanem a meg-
szokott kis közösségükben
vehetnek részt a fejlesztés-
ben.
Csütörtökönként Juhász-
Szélpál Rita tart gyógytor-
nát, a logopédiai foglalko-
zásokat pedig továbbra is
Tarnoczkiné Fogas Etelka
tartja.
Továbbra is Gáspárné Mé-
száros Évához járhatnak
azok akiknek gyógypeda-
gógiai foglalkozásra van
szükségük.
A mackó csoport kapott
egy gyógypedagógiai asz-
szisztenst, Várkonyi Anita
személyében, aki segíti az
óvonénik munkáját délelõt-
tönként.
A hittan foglalkozás is

megmaradt az óvodában,
amit Dr. Kónyáné Dinnyés
Kamilla Judit tart a gyer-
mekeknek.

Október 11.-én a Katica
csoport a Kövér Béla báb-
szinházba megy, a három
kismalac bábelõadást meg-
nézni. (Alapítványi pénz-
bõl vásárolt bérletes elõa-
dás).
November 1-tõl szeretnénk
elindítani a "mozgáskotta
délutánt", amelyrõl bõveb-
ben a cikk végén.

November 10.-én tervez-
zük megrendezni a Márton
napi lúd és tökfesztivált!
A hagyományokhoz híven
délután 15.30 órai kezdet-
tel lenne csoportonként
kézmûves összejövetel, a-
hol együtt alkothatnak
majd a gyerekek és a
szülõk.
Az elkészült munkákból
kiállítást rendeznénk, majd
a kiállított tárgyakat haza
is lehetne vinni.

Az óvónénik ez alkalom-
mal is meglepetés elõadás-
sal készülnek majd, a mese
címe addig is maradjon ti-
tok.
Novembertõl szeretnénk
délutánonként beindítani a
gyermekek számára a nép-
tánc foglalkozást, amit
Bánfi Lajosné fog tanítani.
(A kezdés idõpontja még
tervezés alatt.)
A kézmûves foglalkozáso-
kat pedig Bérczi Tamásné
tartja majd az érdeklõdõk
számára.
Októberben a Kisrigó Fé-
szek Alapítvány „Hathen-
geres“ pályázatot írt ki az
óvodák között. Elõre meg-
határozott közlekedési esz-
közök felhasználásával kell
kitalálni fejlesztõ játéko-
kat.
Szárazföldi, vízi, és légi
jármûvek kaptunk a játé-
kokhoz.
Az óvodából négy csoport
pályázott, a Katica, a Mac-
kó, a Méhecske és a Mó-

kus. Sok fényképet is ké-
szítettek az óvónénik a ki-
talált, megtervezett játé-
kokról, amelyeket csato-
lunk a játék leírások mellé.
Ízelítõül bemutatunk néhá-
nyat ezekbõl.

Mozgáskotta az óvodában
A 2011/2012-es tanév ki-
emelt fontosságú feladata a
mozgás megszerettetése, a
természetes mozgáskedv
fenntartása, a gyermekek
mozgásigényének kielégí-
tése és a mozgásformák
fejlesztése. Minél több,
gyakorlati tevékenységbe
ágyazott, lehetõség biz-
tosításával testi képessége-
ik fejlesztése. A mozgás-
ban rejlõ sokrétû fejlesz-
tési lehetõség felhasználá-
sával, a gyermekek komp-
lex fejlesztése a célunk, já-
tékos formában, nem csak
a mozgásos napok kereté-
ben, hanem délutáni fog-
lalkozások alkalmával is.
Közel tíz éve használjuk a
mozgásos tevékenységek
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FALUGAZDÁSZ HÍREK

során a Mozgáskottát. Pe-
dagógusaink több éves ta-
pasztalattal rendelkeznek
már e módszer használatá-
ban. Igyekszünk egyre na-
gyobb hangsúlyt helyezni
használatára, a széles
spektrumú fejlesztés lehe-
tõségét szem elõtt tartva,
melyet a Mozgáskotta biz-

tosítani tud. Ezért döntöt-
tünk úgy, hogy nagyobb
gyakorisággal, intenzíveb-
ben használjuk. 
Minden csoportnak lehetõ-
sége nyílik heti rendsze-
rességgel egy-egy délután
külön foglalkozás kereté-
ben használni a Magyar

Gábor által kidolgozott
Mozgáskotta módszer és
eszközrendszert. A Moz-
gáskotta a mozgásos tevé-
kenység alakítása mellett a
teljes személyiség fejlõdé-
sére pozitív hatással van,
az értelmi-érzelmi-akarati
élet alakulását is befolyá-
solja. A használt eszközök

segítik a gyermekek szín-,
forma- és alakfelismerésé-
nek, az oldaliságnak (jobb-
bal), a számolási készség-
nek, a ritmus- és ütem ala-
kulásának, valamint a
mozgások pontosabb kivi-
telezésének alakulását.
Fotók a címlapon

Élelmiszer-termelõk figyelem!
A 64/2011 VM rendelettel módosított 68/2007 FVM-EÜM-SZMM együttes rendelet 6.§ szerint, a viszonteladó-
nak (nagybani piac, felvásárló telep, TÉSZ, szb.) történõ értékesítés esetén a termelõnek, a Csongrád Megyei

Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságánál regisztrálnia kell magát. 
További információ (regisztrációs adatlap) a falugazdásznál, ügyfélfogadási idõben 

(hétfõ-kedd 8-16 -ig) illetve a 06-30 3380162-es számon.

Halászné Ács Éva falugazdász

Ismét kiemelkedõen szere-
peltek lovasaink a 2011. a-
ugusztus 25.-28. között
Kiskunhalason megrende-
zett országos díjugrató baj-
nokságon. Óriási érdeklõ-
dés kísérte a Fiat díjugrató
magyar bajnokság második
napjának záró versenyszá-
mát, a felnõtt középdöntõt
és a felnõtt csapatbajnoki
döntõt a KÉSZ Kft. díjá-
ért. A versenyszám kétfor-
dulós kihívást jelentett, és
csaknem négy órán át tar-
tott. A négyfõs csapatver-
senyben a legjobb három
teljesítményt összegezték.
A 2010-es végeredmény
ismétlõdött meg a kiskun-
halasi Lovas-arénában,
mert a tavalyihoz hasonló-
an ismét a csongrád me-
gyei együttes volt a leg-
jobb. Hatalmas siker ez ré-
giónknak!
DÍJUGRATÓ ORSZÁGOS

BAJNOKSÁG, 
KISKUNHALAS

Csapatbajnokság, döntõ

1. Csongrád megye (Ko-
vács Henri, Czékus Zol-
tán, Kovács Kaarlo, Réti
Dávid) 
2. Fejér megye csapata
(Bogár István, Solti Oresz-
tész, Varga Balázs, Zárug
Gyula)
3. Mezõhegyesi Ménes SE
(Piroska Zoltán, Szász At-
tila, Krucsó Szabolcs, Jo-
ván Richárd)
Gratulálunk a csapatnak
a címvédéshez!
A felnõtt magyar bajnoki
cím - Az ország legjobb
20 díjugratójára a kétfor-
dulós döntõbe, 150 cm
magas akadályok vártak a
Fiat díjáért. A nagy nehéz-
ségû pályán az utolsó elõt-
tiként induló Técsy Attila
Peronnal fantasztikus, hi-
bátlan pályát ment és az
addigi legjobb idõvel értek
célba, õ a bajnok. Ezüstér-
mes Kovács Kaarlo balás-
tyai lovas.

DÍJUGRATÓ OB,

KISKUNHALAS
- Felnõtt bajnokság, döntõ

1. Técsy Attila, Peron
(Nyíregyházi Fõiskola SE)
össz: 13.26 hp
2. Kovács Kaarlo, Agro-
point Cassius (Morris
Lovas Klub, Balástya)
össz: 17.11 hp
3. Zárug Gyula, Centus

(Pákózdi SE) 6 hp, 68.70
mp, össz: 19.69 hp
Kezdõ lovasok versenye -
A kezdõ lovasok stílusver-
senyében Lehotai Máté re-
mekül szerepelt. Az ifjú
szatymazi lovas júniusban
szerezte meg a rajtenge-
dély vizsgát és máris az
Országos Bajnokságon vi-
tézkedett. A 3 napos ver-
senysorozatban elért ered-
ményei: 2., 4. és 4. he-
lyezés! Klubja a zsombói
Equitania LC, edzõ: Réti
Gábor, lova: Final Desti-
nation Z. 
Továbbá Lehotai Máté a
gyermek országos bajnok-

ságban, mely két, 3 napos
fordulóban dõlt el (Nyír-
egyháza, Tápiószentmár-
ton), remekül szerepelve
összesítésben a 4.-ik he-
lyen végzett!
Megyei ifjúsági csapatbaj-
nokság
2011-es évben megrende-
zésre kerülõ 7 fordulóból
álló ifjúsági díjugrató csa-
patbajnokságon szintén ki-
válón szerepelnek lovasa-
ink. Az eddigi 5 forduló e-
redményei alapján az
Equitania LC három fiatal
lovasa, Ódor Enikõ, Siko-
vanyecz Zsófia, Lehotai
Máté alkotta csapat vezet a
bajnokságban. Az 5 for-
dulóból eddig 4-et hiba-
pont nélkül megnyertek.
Így a hátralévõ 2 forduló
eredményétõl függetlenül
már õk a megyei bajno-
kok! Edzõ: Váczi Erika
Gratulálunk lovasaink-
nak és felkészítõiknek!
Fotó a hátsó oldalon

Országos bajnoki címvédés!
Megvédte országos csapatbajnoki címét Csongrád megye válogatottja!

Május 27-29 napján a
Tápai falunapok keretében
ping pong csapatverseny
és ezzel együtt vándorku-
pa verseny lett meghirdet-
ve. A versenyen részt vett
a 2010-2011 ACSB III.
osztályát megnyerõ TE-
AM EXPERTE Szatymaz
ping pong csapata is. A
versenyt és ezzel együtt a

vándorkupát a szatymazi
csapat nyerte meg a házi-
gazdák 36-13 arányú le-
gyõzésével.
A csapat tagjai voltak: Áb-
rahám László, Szélpál Gá-
bor, Tóth Péter, Ludányi
Zoltán, Havellant László,
Marosvölgyi László, Ár-
pási Csaba.

Ping Pong hírek

A felnõtt és ifjúsági mara-
ton válogatóversenyen
Gyõrben 2011. október 1-
2. A K-2 férfi ifjúsági 21
kilométeren Durkó Gábor
és Havas Balázs Gábor
1:29:16 idõvel  elnyerték a
részvvétel lehetõségét a
Szingapúri Világbajnok-
ságra. Október 17-én in-

dulnak repülõvel és 23-án
lesz a Szingapúri VB.

Minden szatymazi ne-
vében, szülei és barátai
nevében is gratulálunk, és
eredményes V.B. szerep-
lést kívánunk.
FOTÓ a hátoldalon

A Szatymazi  DURKÓ GÁBOR megint
nagy sikert ért el!
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Redõnyök
reluxák, szunyoghálók, har-
monikaajtók. Hagyományos

és új típusú redõnyök 
szerelése, javítása.

Fa nyílászárók javítása, szigetelése.
Minõség, megbízhatóság, garancia.

Költõ József 
06-70/503-97-09

Pillangó Szalon
Kéz- és lábápolás, mûköröm

építés, hennafestés

Káló Ibojka
Idõpont egyeztetés: 
06-20-462-1233

Szatymaz, Dózsa Gy. u. 49.
Szolgáltatóház

Üvegezés
Szilágyi László

Szatymaz, 
Dózsa Gy. u. 13.

06-20-447-7779
Biztosító felé számlát adok!

Németh Melinda Gyógymasszõr

MASSZÁZS SZATYMAZON!
Izomlazító masszázs, nyak, hát,

gerinctáji panaszok kezelése.

Fogyasztó, méregtelenítõ

nyirokmasszázs.

Bejelentkezés telefonon:

20/33-14-072

TEGYE BIZTONSÁGBA

ÉS ÉRTÉKÁLLÓVÁ

PÉNZÉT!

GONDOLJON A JÖVÕJÉRE!

KÉPEZZEN SAJÁT
ARANYTARTALÉKOT!

CÉGÜNK 17 ÉVE A LAKOSSÁG

SZOLGÁLATÁBAN

FÖLDI ZSUZSA  TEL:20/9287-791

ANGOL, HORVÁT,
SZERB NYELVOKTATAS

EGYÉNI ÉS /KIS/ CSOPORTOS
ANGOL, HORVÁT ÉS SZERB

NYELVOKTATÁS SZATYMAZON
ÉS KÖRNYÉKÉN- IGÉNY ESETÉN
INTERNETEN KERESZTÜL- MIN-

DEN SZINTEN, EGYÉNRE
SZABOTT MÓDSZERTAN ÉS

HALADÁSI TEMPÓ. FELKÉSZÍTÉS
FELVÉTELIRE, ÁLLAMI ÉS

NEMZETKÖZI NYELVVIZSGÁRA
OKTATÁSBAN TAPASZTALT

NYELVTANÁRRAL.
GUELMINO ERZSÉBET

www.egida.hu; egida1@invitel.hu
+3630/5359063; +3662/283295

Nõi-férfi, gyermek fodrászat

HOSSZABBÍTOTT 
NYITVA TARTÁS

H-P-ig 7 -1630-ig; 

Szo. 7 - 12 ig

06-30-255-55-93
Kasza Ibolya

Szatymaz Petõfi u.3

ETKA JÓGA 
SZATYMAZON

2011 szeptember 8-tól minden
csütörtökön este 6-tól fél 8-ig cso-
portban, egyéni igény esetén tele-

fonos egyeztetés után: 
36/30/555-8562

Helyszín: 
Szatymaz, Jókai utca 44.
A foglalkozásokat Bendéné Bán
Gyöngyi, gyakorló ETKA-JÓGA

oktató tartja.

A Kormányos Autósiskola
tanfolyamot indít

személy, tehergk és busz kategóriában
2011.október 18-án. kedden

Személyszállítást is vállalunk 19, 36 és
55 fõs buszokkal

Érdeklõdni a 20/220-24-74 vagy a
20/220-33-35 mobiltelefonon lehet

KONDÁSZ KÁLMÁN
SZOBAFESTÕ

Szatymaz Rózsa u. 38.
62/283-549; 06-70/355-5838

Vállalok:
Lakásfelújítást, szobafestést, mázolást,

tapétázást, hõszigetelést, burkolást,
szeletelt tégla ragasztást, tetõjavítást,
kõmûves átalakítást, fürdõkád zomán-

cozást, cipõ sarkalást 
és egyéb munkákat.

Egyedi kályhacsempék gyártása:
-hagyományos kézi készítésû precíz

öntött csempék
-gazdag színválaszték, egyedi mázak

készítése
-cserépkemence, cserépkandalló,

cserépkályha építése
-épület és díszkerámia, falikutak,
szökõkutak tervezése és készítése

-szinte minden, ami kerámia
MEGRENDELHETÕ itt:

KONCSIK ANDOR, 06-20-926-18-91

Víz, központifûtés,
klíma szerelés

- Családi házak épületgépészeti
kivitelezése 

- Meglévõ rendszerek javítása, 
átalakítása 

- Lakás klímák telepítése,
beüzemelése, beszerzése 

- Hidroforos vízellátás kialakítása 
Gyors, pontos munka, anyagbeszerzés

Szûcs Attila Szatymaz 
06-30/263-90-30
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Orvosok rendelése:
Dr. Lengyel Dezsõ
(telefon: 283-130) 
Hétköznap: 800- 1100.
Szatymaz, Kossuth u. 6.
Egészségház: 
Szatymaz, Ady E. u. 32
Dr. Lengyel Andrea
(telefon: 283-101/13) 
Hétköznap: 800-1100. 
Csak rendelési idõben
hívható mobil telefon: 
06-20-214-15-45
Gyermekorvos rendelése:
Dr. Szilágyi Katalin
(tel. rendelési idõ alatt: 
283-101/14) 
H, K, Cs, P: 800-1100,
Szerda:800-1000. 
Mobil: 06-20/941-07-24. 

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

Csecsemõ- és gyermek
tanácsadás:
Szerdánként: 1200-1400.
Terhes tanácsadás:
Csütörtökönként: 1200-1400.
Fogorvosi rendelés:
Dr. Bandl Erzsébet (tel.:
283-101/12) 
Hétfõ, szerda: 1400-1900,
kedd (Iskola fogászat)
csütörtök: 830-1400, 
péntek: 830-1230

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

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

Állatorvosi rendelés:
Dr. Martinek Vilmos 
(tel.: 06-30-9451-386)
Szatymaz, Rákóczi u. 50. 
Hétköznap: 800- 900, 
Állatorvosi ügyelet:
Október
8..-9. Dr. Szigeti Gábor
06-30-2974-435
15.-16. Dr. Huszár Péter
06-30-487-4030
22.-23. Dr. Kunstár Pál
06-30-488-0267
29.-30.-31-01 
Dr. Martinek vilmos
06-30-9451-386
November
5.-6. Dr. Kunstár Pál
06-30-488-0267
12..-13. Dr. Sikter András
06-20-936-4208

Polgármesteri Hivatal
Szatymaz, Kossuth u. 30.
(tel: 583-560) 
Ügyfélfogadás: 
Hétfõ, péntek: 800-1200, 
szerda: 800-1600. 
Polgármester:
Dr. Kormányos László 
tel.: 06/20-9571-128
Jegyzõ: Mákos Istvánné
telefonszám: 06-30-9670-850
Elsõfokú építési hatóság:
szerda: 800-1600, 
péntek: 800-1200

Rendõrség:
Szatymaz, Kossuth u. 30.
Andódi Tamás: 

06-20/209-5307
Csóti József:

06-20-209-5302

Polgárõrség:
Telefonszáma: 

06-30-6234-262
Falugazdász fogadóideje:
Halászné Ács Éva 
tel.: 583-520, 30-6189-788
mûvelõdési ház, Dózsa u. 42.
Szerda: 730-1600, 
péntek: 730-1330

Kábel-TV hibabejelentés:
Szélmalom Kábeltévé Rt.
Tel.: 463-444/101
Sertésfelvásárlás
fogadóideje:
Kiss István (tel.: 583-520)
mûvelõdési ház, Dózsa u. 42.
Csütörtökönként: 1330-tól.
Mozgáskorlátozottak
Egyesülete.
Fogadóóra: kedd, csütörtök,
péntek: 800-1200

Tel.: 06-20-235-70-26
Tanya gondnokok:
Rózsa Zoltán 

tel.: 06-20-260-0750
Karácsonyi Gergely 

tel.: 06-30-5000-532
Csányi András:

tel.: 06-20/497-0040
Vidácsné Lukucza Éva

tel.: 06-30/229-7123
Kapcsolat Integrált Szociális
Alapszolgáltatási Központ
Tel.: 283-169
Makra Sándorné
Tel.: 06-30- 3034-487
Családsegítõ Szolgálat
Tel.: 06-62/283-169
Radeczkiné Draskovics Márta 
Ügyfélfogadási idõ
Hétfõ: 900-1300

Kedd: 1300-1600

Szerda: 1300-1600

Csütörtök: 900-1300

Péntek: szünnap
Ügyeleti idõ  kedd: 1600-1800

Gyermekjóléti Szolgáltatás
Tel. 06-62/283-169
Makai-Szüts Gabriella
Ügyfélfogadási idõ
Hétfõ: 1200-1600

Kedd: 900-1300

Szerda: 900-1300

Csütörtök: 1200-1600

Péntek: szünnap
Vízmû hibabejelentés
Csúri István: 
Tel.: 06-70-270-0552

Temetéssel kapcsolatos 
teljes körû ügyintézés:
Patak János
Tel.: 06-30-278-0017
Teleház
Nyitva tartás
Hétfõtõl péntekig  900-1900

Szombat 1000-1530

Vasárnap zárva
Tel.: 283-115
Közvilágítási hiba bejelentés a:
mozesr@demasz.hu

Felelõs kiadó: Dankó Pista Mûvelõdés Ház és Könyvtár. Fõszerkesztõ: Bérczi Tamás. Szerkesztõbizottság tagjai: Barna
Károlyné, Kasza Ágnes, Pálmai József. A szerkesztõség címe: Dankó Pista Mûvelõdési Ház és Könyvtár Szatymaz, Dózsa
György utca 42. E-mail:milapunk@szatymaz.hu  Következõ lapzárta: november 1.
Nyomdai elõkészítés: RRD Kereskedelmi és Marketing Vállalkozás. Nyomtatás: Tiszapress nyomda

SÜRGÕSSÉGI ORVOSI ÜGYELET
FELNÕTT:

Hétköznap: 1100-1600 helyi háziorvosok közremûködésével a
06-30-383-0237 telefonszámon
1600-730 a 104-es telefonszámon
Szombaton, vasárnap, valamint munkaszüneti napokon: 
0730-0730

Elérhetõségi telefonszám/lakásra hívás: 104-es ingyenes
telefonszámon
Rendelõ helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. szám alatti
felnõtt ügyeleti rendelõben /bejárat a Szilágyi utca felõl/.

GYERMEK:
Hétköznap: 1100-1600 helyi gyermekorvos közremûködésével
sürgõsségi ügyelet a 06-30/905-3546-os telefonszámon 
1600-730 mentõállomáson.
Szombaton, vasárnap, valamint munkaszüneti napokon: 
0730-0730

Elérhetõségi telefonszám /lakásra hívás: 104 ingyenes telefon-
számon
Rendelõ helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. szám alat-
ti felnõtt ügyeleti rendelõben /bejárat a Szilágyi utca felõl/.

Búcsúzunk tõlük

Nagymihály Imre 
(II. körzet 75)
Horváth Béla 

(Rákóczi u. 29.)
Tóth István Antalné 
(III. körzet 204.)
Kulácska István 
(I. körzet 1269.)

Kailinger Mihály József
(I. körzet 50.)
Répás Ferenc 

(IV. körzet 17.)
Becsei József
IV. ker. 101.

Közérdekû információk

FÖLDMÉRÉS!
Megosztások, telekhatár kitûzések,

épületfeltüntetés,
szolgalmi jog bejegyzés, mûvelési

ág változás.

Elérhetõségünk:
személyesen: Szeged, Pál u. 8/a 

(egyeztetett idõpontban!)
tel.: 06-30-218-8953 
fax: 62-424-404
weboldal: www.infogeobt.hu
e-mail: infogeo@vnet.hu
levélcím: INFOGEO Földmérõ Iroda,

6724 Szeged, Pál u. 8/a
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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 szülõk!
Amennyiben szeretnék, hogy újszülöttjük fotója megjelenjen a "Mi Lapunkban"

Kérjük az adatokat küldjék el e-mailben a 
milapunk@szatymaz.hu címre, 

vagy személyesen hozzák el a szerkesztõségbe.

Állampolgári eskü Köszöntés

Táblaavatás

Durkó Gábor Lovas csapat a dobogón


