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Elképzelem
Elképzelem, hozzáadok 

egy nyarat, fényt a lombokon, 
rezzenést az ágak között 

s ha kevés, továbbgondolom. 
Borzolódó rét füvére 

szelek sóhaját álmodom, 
ölelésnyi békét talán 

magamnak itt bent... Nem tudom. 
Álmodozom, hozzáadok, 
vagy épp elveszek belőle, 
a képzelet csak játékot űz, 

de vágyak futnak előtte
Kormányos Sándor

Tisztelt Hölgyek, Urak!
Kedves Szatymaziak!
Mozgalmas évet hagytunk
magunk mögött. Volt ré-
szünk sikerekben, kudar-
cokban, örömben és bánat-
ban egyaránt.
Rosszul indult az év.
Nyolcéves polgármesteri
múlttal a háta mögött Kor-
mányos Laci barátunk itt
hagyott minket, fiatal szer-
vezetét legyőzte a betegség.
Sok olyan beruházás feje-
ződött be 2015-ben, amit
még Ő kezdett el. 
Átadásra került a Rehabili-
tációs Központ I. ütemében
– 200 millió Ft-ból – fel-
épült 20 ágyas egészségü-
gyi intézmény, amit már el
is kezdtünk bővíteni. A II.
ütemben egy 10 ágyas
szárnnyal bővül a létesít-
mény.
2015-ben adtuk át és avat-
tuk fel a Sportöltözőt, amit
a vállalkozók társasági adó-
jának felhasználásából fi-
nanszíroztunk. Befejeztük
az Egészségház felújítását,
a Gyógyszertár hőszigete-
lésével és a nyílászárók
cseréjével. 
Utakat is javítottunk. Nem-
csak a külterületi földes
utakat jártuk végig gréder-

rel, hanem a Pálinkafőz-
détől kezdődő aszfaltozott
utat – 1300 métert - is ki-
javítottuk a közmunkások
közreműködésével. A leg-
nagyobb beruházásunk –
több önkormányzati ciklu-
son áthúzódva - a Sándor-
falvával közösen, közel 5
milliárd Ft-ból megvaló-
suló szennyvízcsatorna-
rendszer kiépítése volt.
Szatymaz belterületén 900
ingatlant csatlakoztattunk a
hálózatra. A kivitelezés so-
rán felmerült hibákat folya-
matosan javítottuk és javít-
juk. Ingatlant is vásárol-
tunk, a Vasút utca és Petőfi
utca sarkán lévő régi Báló-
kocsma épületét. A Vasút
utcai épületrészt üzlethely-
iségnek adtuk ki. A sikerek
mellet voltak elutasított pá-
lyázataink is. Forráshiányra
való tekintettel járdafelújí-
tásra illetve az iskolai tor-
naterem vizes blokkjának
felújítására beadott pályá-
zataink nem nyertek. 2015
eseményeit még sokáig so-
rolhatnám, de tekintsünk
inkább a jövőre. Tenniva-
lónk maradt még bőven. A
Közbiztonsági Központ
megépítése a régi vízmű-
telepnél, az ivóvízminőség-
javító program csúszása
miatt várhatóan 2016-ban
valósul meg. Itt szeretnénk
kialakítani a körzeti megbí-
zotti irodát, valamint pol-
gárőreinknek is itt fogunk
megfelelő körülményeket
biztosítani. Hosszú távon
pedig akár rendőrőrs kiala-
kítására is alkalmassá sze-
retnénk tenni az épületet. 
Januárban elindul az isko-
labusz. 2015-ben sikeresen
pályáztunk és nyertünk egy
9 személyes kisbuszt az
Óvoda alapítványával kar-

öltve, amellyel azokat a te-
rületeket célozzuk meg,
ahol a tömegközlekedés rit-
ka, és gondot okoz a szü-
lőknek a gyerekek iskolába
és óvodába való eljuttatása.
Nagyon remélem, hogy a
2016-os esztendő a lehető-
ségek éve lesz. A 2020-ig
tartó uniós tervezési ciklus-
ban a Magyarországra jutó
fejlesztési forrásokat most
kell ügyesen megpályázni
és felhasználni! Vannak ter-
veink, szeretnénk ebből a
forrásból többek között ke-
rékpárutat építeni a templo-
munk és a temető közötti
szakaszon. Kész terveink
vannak a közösségi közle-
kedés fejlesztése kapcsán –
régi ígéretünkhöz híven –
buszmegállók, buszöblök,
buszvárók építésére kül- és
belterületen egyaránt. Jó
eséllyel pályázunk egy be-
mutató-gazdaság létreho-
zására. Az Önkormányzat
tulajdonában lévő közel 3
hektáros területen terve-
zünk szőlőt- és gyümölcsöt
telepíteni, valamint hajtató-
házat építeni. Az itt megter-
melt gyümölcs nagy részét
helyben kívánjuk feldol-
gozni és a közétkeztetésben
felhasználni. Kormányzati
szándék szerint az uniós
források nagy részét főleg
vállalkozás - fejlesztésre
lehet felhasználni, tehát
nemcsak az Önkormányzat-
nak, hanem a helyi vállal-
kozásoknak is érdemes élni
a lehetőségekkel. 2015-ben
a 2014-es évhez képest úgy
emelkedett 15 %-kal az
iparűzési adó bevétele az
Önkormányzatnak, hogy
nem változtattuk a helyi
adók mértékét. 2016-ra sem
új adónem bevezetését, sem
a régiek emelését nem ter-

vezzük. Továbbra is bízunk
a településünkön működő
vállalkozások sikeres és
eredményes munkájában.
A beruházásokon túl a kö-
zösségi rendezvények sze-
repe is egyre nagyobb a fa-
luban. Nemcsak a Faluna-
pon jelentek meg civil szer-
vezeteink, hanem az advent
kapcsán is örömmel tapasz-
taltam, hogy ötleteikkel,
szereplésükkel, szervező
munkájukkal színesítették
az ünnepi készülődést.
Azok a rendezvények, ame-
lyek hagyományosan hoz-
zátartoznak a településünk
életéhez, mint például a
Barackvirág-napok, a Re-
pülőnap vagy a Fűszerpap-
rika-minősítő és borverseny
évről évre színvonalasab-
bak és egyre nagyobb nép-
szerűségnek örvendenek.
Művészeti csoportjaink fel-
ölelik a településünk apra-
ját-nagyját, amelyekbe egy-
re többen kapcsolódnak be.
Jelentős értékközvetítő sze-
repet töltenek be a népi
hangszeresek, a néptánco-
sok, az asszonykórus, a Fi-
cánkák és az egyházi kórus.
Sportolóink is szép sikere-
ket értek el 2015-ben. A rit-
mikus sportgimnasztika, a
foci és a judo szakosztály
egyre több fiatalt mozgat
meg. Tevékenységük ki-
emelten fontos az egész-
séges életmód népszerűsí-
tése kapcsán.  

Tisztelt Szatymaziak!  Ezú-
ton szeretnék Önöknek jó
egészséget és örömteli új
esztendőt kívánni!

Barna Károly
polgármester
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Oláh-Szilágyi János, ének-
lésben és szalmafonásban is
több díjat nyert kiváló taní-
tója a második Neszürj-
hegyi iskolának akkor, ami-
kor egy meleg hétfői na-
pon, Péter- Pál napján,
1874. június 29-én, hivata-
losan is felavatják Kremin-
ger Antal címzetes prépost.
A Szeged-belvárosi rk,
templom plébánosa /Dankó
Pista és Joó Ilonka eskető
papja 1880 július 13-án./
egyházi szertartás szerint
felszenteli a ma is látható,
az akkor új /1872 októbe-
rében elkélszült/ Neszürj-
hegyi iskolát. Az új iskolát
jól megalapozva, mester-
séges dombra építették,
mégpedig Wágner Károly
/nem azonos Wagner
Adolffal,/ terve alapján, a
Schwáb Mórtól megvásá-
rolt 1 hold földön. Az út
melletti mesterséges maga-
slatra felhúzott, fehérre me-
szelt kiemelkedő épület
már messziről jól látható
volt. 
A lila szegéllyel, gombbal
és övvel ellátott fekete re-
verendájában mondta el rö-
vid beszédét a tanyai isko-
lák küldetéséről a meghí-
vott vendégek, /többek kö-
zött az iskolaszék tagjai, dr.
Tóth János kegyesrendi ta-
nár a tanyai iskolák főfelü-
gyelője /és a jelenlévő szü-
lők előtt Kreminger Antal
plébános, majd az egész
épületet, a szokatlanul tá-
gas és magas tantermet, a
nevelői lakást is felszen-
telte, " Boldogságos Szent
László " védelmébe aján-
lotta. Ezután az iskola előtt
felállított állványon lévő,
az előző évben az alsóta-
nyai földből kiszántott ha-
rang szentelése követke-
zett, ami azután minden va-
sárnap megszólalva hívo-
gatta az itt megtartott mi-
sére a szatymazi híveket.
Ez az első harang 1881-ben
a múzeumba került, helyet-
te a Neszürjhegyi iskola a
Móravárosi iskola harang-
ját kapta meg.
Akkor erről az új, a máso-
dik, 1874-ben felszentelt
Neszűrhegyi iskoláról az a
hír járta, hogy "a városban
sok iskola van, amely el-
bújhatik mellette."
Valamikor az 1850-es évek
elején Szeged város köztör-
vényhatósága úgy határo-

zott, hogy az Alsó- és Fel-
sőtanyán élő mintegy 24-25
ezer fős lakosságának, az
írástudatlanság mielőbbi
felszámolása érdekében 2o
tanyai iskolát létesít. A ha-
tározatot tett követte, a
húsz megépítendő és a vá-
ros által támogatott, mű-
ködtetett iskolából 4 a mai
Szatymaz területére esett.
Ez a négy iskola a követ-
kező volt: Neszűrjhegyi,
Győriszéki, Őszeszéki és a
Szatymazoldali, amit 1880-
tól Székaljinak neveztek el.
Az építkezés 3 helyen,
Győriszéken, Őszeszékben
és a Szatymazoldalon, ki-
sebb – nagyobb csúszással,
azonnal megindult. A város
az építkezéshez szükséges
faanyagot álta, a helyben
lakók pedig a vályogot biz-
tosították. Az iskolák közül
az Őszeszéki már 1853 de-
cember 1-re elkészült, a
Győriszéki 1854-re, a
Székalji iskola azonban
1855-re átcsúszott, ami mi-
att a tanítás csak bérelt he-
lyen indult el ott 1854-ben.
A negyedik iskolát, a Ne-
szürjhegyit nem kellett
megépíteni, mert az már
korábban létezett. 
A /régi/ Neszűrjhegyi isko-
lát a városnak csak át kel-
lett venni, mivel az már ko-
rábban 1851-ben megépült
és önállóan működött a
szatymazi lakosság össze-
fogásából. Ennek az "önál-
ló", vagy "mozgó" iskolá-
nak nemcsak a felépítését
kellett a helybéli tanyai
népnek korábban állnia, ha-
nem a tanító díjazását is
össze kellett adni, ami jó-
részt terményekből állt.
Ezt a régi Neszűrjhegyi is-
kolát a város 1854 novem-
berében vette át és akkor,
az elejétől fogva ott tanító
Kecskés Jánost pedig váro-
si megbízással tovább al-
kalmazta.
Az első Neszürjhegyi isko-
la az úttól beljebb, a szőlők
között épült, természetesen
terv és alap nélkül a ho-
mokra, az úttól távolabb, a
mai iskolaépülettől Szeged
felé haladva kb. 500 méter-
re. A helyét, a vele együtt
megvett 1 hold földdel a
szatymaziak sokáig "isko-
laföldnek" is nevezték.
A régi Neszürhegyi iskolá-
val a Városnak alaposan
meggyűlt a baja. A homok-

ra épített falak nem egyen-
letesen, de állandóan sűly-
lyedtek majd másfél "láb-
nyit". A tető gyakran beá-
zott, a tapasztott menyezet
sok veszélyt jelentett. A
tanítói lakás olyan kicsi
volt benne, hogy a tanító
holmijainak egy része is a
tanterembe lett elhelyezve.
Maga a tanterem is alkal-
matlan volt a tanításra az
évente vizsgálódó bizottság
szerint. Alacsony, kicsi és
sötét volt. Nyáron, még
csak valahogy befértek a
megjelent tanulók, a lét-
szám olyankor 30 körül
mozgott, de télen, amikor
elérte a 70-et, már csak áll-
va fértek be. Az álló tanu-
lók is palatáblával a kézben
írták a betűket, számoltak.
A vizsgálódó bizottság
évente látva a tarthatatlan
állapotokat, a roskadozó
épületet, folyamatosan ja-
vasolta új iskola építését.
Az 1869-70-es tanévben,
amikor az évente vizsgá-
lódó bizottság, már azt írta
a jelentésében: "Inkább ser-
tésólnak, mint iskolának
mondható ez a tanterem,
mielőbb el kell adni és egy
újat kell építeni." Az új Ne-
szürjhegyi iskola felépülté-
ig, 1870-től - 1872 végéig
bérelt helyen kellett az is-
kolába járó 26 fiút és 26 le-
ányt tanítani. Az első, régi
Neszűrjhegyi iskolát elár-
verezték egy hold földjével
együtt. Idős Kis József  vet-
te meg 250 forintért. A be-
folyt pénzt az új iskola épí-
tésekor felhasználták. Az itt
bemutatott képen az új is-
kola látható. Az épületetben
lévő tanitói lakást, az elő-
írásnak megfelelően, Zsák
Lajos tanító kérésére, az
1800-as évek végén egy
szobával kibővítették és ak-
kor nyerte el mai formáját.

Az akkor felépült négy is-
kola közül a Győriszéki is-
kolában a tanítás 1854. ok-
tóber 1-vel indult. Avatás-

kor Szent Antal védnöksége
alá ajánlották. Az iskola
építésére az 1 hold földet
Vetró József és felesége
Terhes Anna adományozta
a városnak. Az első tanító,
évi 200 forintos fizetésével,
aminek egyrésze termé-
nyekből állt, a szegedi, ak-
kor 2 éves tanítóképzőt
végzett, friss diplomás Ul-
manek Endre volt. Az isko-
la felszerelése, a többi ta-
nyai iskolához hasonlóan
alakult, folyamatosan bő-
vült és 20 évvel később már
egy asztalból, 1 szekrény-
ből, fali ingaórából, egy
írófalitáblából, 20 olvasó-
táblából, Magyarország és
Szeged térképéből és egy
számológépből állt. A vá-
rosnak az iskolával nem
volt nagy szerencséje, mert
a tetőzetet alkotó zsindely,
az azt tartó gerendák, vala-
mi miatt mindíg korán
tönkrementek, gyakran cse-
rélni kellett. Végül az 1920-
as évek második felében
/1928-ban/ új iskolát kellett
itt is építeni.
A Székalji-, illetve 1880-ig
Szatymaz-oldali iskolánál a
tanítás bérelt helyen indult
el 
1854. augusztus 27-én. A
ma is látható átépített isko-
la, csak másfél évvel ké-
sőbb készült el, amit fel-
szenteléskor Szent Anna
védnöksége alá helyeztek.
Az új iskola első tanítója a
szegedi tanítóképzőt akkor
végző, az Árva megyei Jab-
lonkáról származó 22-éves
Jablonszky János volt. Itt
meg kell állni, mert addig,
amíg a többi tanyai isko-
lánál oly sok tanító váltotta
egymást, mindíg a jobb
megélhetés reményében, itt
Székaljon, Jablonszky Já-
nos, a szegedi tanítóképez-

déből kikerülve, 1854-től -
nyugdíjazásáig, 1897-ig,
43 éven keresztül oktatta:
"odaadó buzgalommal, jó-

Az oktatás kezdete Szatymazon
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kedvvel és szép sikerrel" a
szülők nagy megelégedésé-
re, a tanyai gyerekeket.
Sok küzdelem, lemondás,
olykor nélkülözés mellett,
feleségével a szegedi szü-
letésű Stokbauer Máriával
hat fiúgyermeket neveltek
fel. A legidősebb János, az
Őszeszéki- iskolában taní-
tott később hosszú ideig.
A ma is látható és az erede-
ti 1853-as építési formát
legjobban megőrző Ősze-
széki iskolában 1853. de-
cember 1-én kezdődött meg
a tanítás. Az iskola védő-
szentje Szent Márton volt.
Kezdetben a tanulói lét-
szám mindíg magas volt,
legtöbbször a 100-at is
meghaladta. Első tanítója a
szegedi születésű Ambrus
Ferenc, 1853-tól - 1866-ig.
A gyakori látogatók látva
eredményes munkáját ké-
sőbb előléptették a Szeged

Tarján iskolába. Az Ősze-
széki iskolában is mint a
többi tanyaiban, télen több-
szörös volt a tanulói lét-
szám. A fűtést, a teremben
épített kemencékkel biz-
tosították. Még Erlicz kör-
zeti orvos az 1800-as évek

végén is írásban szorgal-
mazta, hogy a kemencéket
"vaskemencékkel"/ kályhá-
val/ váltsák fel. A fűtésre
évente 50 forintot kaptak.
Fásszínt minden iskolához
építeni kellett. Az Őszeszé-
ki iskolánál lévő állóke-

resztet Vetró István és neje
Zombory Anna készíttette,
a harangot a kerületi bir-
tokosság szerezte be.
A tanyai iskoláknál időn-
ként, ha elég beíratkozó
akadt, vasárnapi iskolák is
működtek. A már végzett
tanulók itt ismételték a ta-
nultakat nyáron 2, télen 4
órában. Az olvasókönyvük,
amin az olvasást gyakorol-
ták, sok hasznos ismeretet
nyújtott.
És ezekután érdekes az,
hogy itt Szatymaz körze-
tében az első felméréskor
százalékban kevesebb volt
az analfabéta, mint Szege-
den. És ebben az ered-
ményben benne van az első
időszakban itt tanító neve-
lők sokszor kilátástalannak
tűnő erőfeszítése is.

Pálmai József

Az ülés legfontosabb napi-
rendje volt a belterület köz-
lekedésbiztonsági koncep-
ciója, melyet a Makadám
2000 Kft készített. Az
anyag térképekkel és fény-
képekkel támasztotta alá a
három kategóriába sorolt
tennivalókat. Az első és
legfontosabb feladat a Pető-
fi utca egyirányúsitása,
mely egyre inkább sürge-
tővé válik, főleg mióta a
megépült járda miatt két
autó nem fér el egymással
szemben. A második helyre
került a Neszürjhegyi út
sebesség szabályozása. Er-
re az a javaslat született,
hogy a lakott terület határát
ki kell tolni a Gulyás sarok
déli oldalára, illetve a Hu-
nyadi utca csatlakozásának
északi oldalára. A harmadik
sürgető feladat a Jánosszál-
lási vasúti átjáró előtti
egyenrangú útk-
eresztező-dés. (Az előtte
levő nagy kanyar pad-
kázása is fontos lenne már)
Ere a szakemberek azt a
javaslatot tették, hogy vagy
a Szegedi utca elsőbbségét
kell biztosítani, vagy az
egyenrangú útke-
reszteződésre kell nyomaté-
kosabban fölhívni a figyel-
met. 
A sürgős feladatok közül az
autópályára való feljutás ki-
került, és a rövid távú fela-
datok közé került. Szintén a

rövid távú fejlesztési lehe-
tőségek közé kerültek - a
kerékpárutak kiépítése, 
földutak kiépítése, gyalo-
gos átkelőhelyek létesítése,
az autóbusz megállóhelyek
kiépítése, a vasúti közleke-
dés javítása, a parkolók lé-
tesítése, településkapu léte-
sítése, csomópontok kiépí-
tése is. A hosszú távú fej-
lesztésről szinte már nem is
merek írni (állítólag csak
merni kell nagyot álmod-
ni…) Szóval VASÚTI
ALULJÁRÓ építése is sze-
repel az anyagban. Elkép-
zelem, ahogy 20 év múlva a
Kossuth utcán már nem kell
megvárni a sorompót ha az
Öregek Napközi otthonába
akarok menni ebédért. Ki-
csit hihetetlennek tűnik az
anyagnak ezen része, de hát
ez egy koncepció, és mint
tudjuk, már sok mindenféle
csoda megtörtént ebben a
kis faluban.
E napirend után a rideg
hétköznapok következtek a
2016-os munkatervben. Jö-
vőre megtárgyalják a kép-
viselők a költségvetéssel
kapcsolatos kötelező fela-
datokat is úgy, mint a tárgy-
évi költségvetés elfogadá-
sát, számadást az első és a
három negyedéves teljesí-
tésekről, illetve a 2015. évi
zárszámadásról. 
Vannak azért olyan témák
is, melyek alapján tájéko-

zódni tudnak a képviselők
arról, hogy szükséges-e va-
lamilyen intézkedés az
adott tárgykörben. A tel-
jesség igénye nélkül emel-
ném ki a falugazdász tevé-
kenységéről szóló tájékoz-
tatót, a „Mi lapunk” szer-
kesztőbizottságának mun-
kájáról szóló beszámolót, a
csatornahálózat üzemelte-
tési tapasztalatairól szóló
tájékoztatót, illetve a kül-
területi hulladékszállítás ta-
pasztalatairól szóló beszá-
molót. 
Fontos döntést hoztak a
képviselők a lakbérekről,
illetve az önkormányzat tu-
lajdonában levő helyiségek
bérletéről. Január elsejétől
átlagosan 5 százalékkal
emelték ezen díjakat, mivel
utoljára 2014. január else-
jével emelkedtek.
De azért történt ezen az ülé-
sen jó is, mint például,
hogy nem emelték a közte-
rület használat díját illetve
a sírhely használat is ma-
radt a régi áron. 
Módosult a helyi iparűzési
adóról szóló rendelet, mivel
a háziorvosok számára adó-
mentességet biztosított a
képviselő-testület, azonban
ezt összhangba kellett hoz-
ni az EU jogszabályaival.
Elnapolta a testület a dön-
tést a Dózsa utcában lévő
régi vízmű építésének áta-
lakításáról, mivel a saját
forrás kiegészítéséhez álla-
mi segítséget szeretnének

igényelni. Ha sikerül, akkor
az épület új külső és belső
átalakuláson megy keresz-
tül, illetve funkcióját te-
kintve megváltozik. Itt ke-
rül kialakításra egy Közbiz-
tonsági Központ, ahol a
körzeti megbízott rendőrök
és polgárőrök kerülnek el-
helyezésre.
Több kisebb ügyben is dön-
töttek a képviselők, misz-
erint bérleti jogviszony
folytatásáról, útcseréről,
zártkerti területrész eladá-
sáról, belterületi területrész
vásárlásáról is. 
Mire besötétedett, a képvi-
selők is végeztek az év
utolsó ülésére tervezett fe-
ladatok megvitatásával. 
Azt gondoltam, hogy erre
az évre be is fejeztük az
ülésezéseket, jön a kará-
csony meg a töltött káposz-
ta és majd januárban újra
indul minden. Sajnos ez
csak álom maradt, mert a
két ünnep között két testü-
leti ülést is tartottunk. Ko-
moly dolgok miatt kellett
összehívni a képviselőket,
mert a forráskúti út melletti
volt szélmalom sorsáról
kellett dönteni. Egy kicsit
úgy érzem, hogy meg kell
magyaráznom ezt az előző
mondatomat. Tehát a követ-
kezőket kell erről tudni :
tavalyi évben pályázatot
adtunk be az un. „ Norvég
Alap”-ra a szélmalom újra
hasznosítására. Szép nagy
ívű pályázat volt, ötletes,

Ülésezett a képviselő-testület…
A képviselő-testület december 10-én tartotta utolsó ülését
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profi elképzelésekkel, a tu-
risztikai vonzerőtől kezdve
a táborozáson át egészen a
malom eredeti állapotba
történő helyre állításáig. A
pályázat költségvetésére is
ugyanezeket a jelzőket le-
hetett volna használni, de
azt hiszem, hogy leginkább
tényleg a nagyívű kifejezés

volt rá a legtalálóbb. Szóval
beadtuk a pályázatot, de
nem történt semmi, mert a
Norvég Alap körül bonyo-
dalmak támadtak. Igen ám,
de a malom megvásárlására
2015. december 31-ig volt
opciós (elővásárlási) jo-
gunk. Ez még nem lett vol-
na probléma, azonban az

eladónak más vevője is
akadt, ezért kötöttek egy
előszerződést, amely most
január 4-én lépett hatályba.
Így december 31-ig dönt-
hettek a képviselők arról,
hogy megveszik-e a mal-
mot pályázati hozzájárulás
nélkül, vagy nem mernek
kockáztatni. A helyszíni

megtekintés után a testület
két ellenszavazattal úgy ha-
tározott, hogy pályázati
pénz nélkül, tisztán önkor-
mányzati önerőből nem vá-
sárolja meg az ingatlant. A
képviselő-testület ezek után
megkezdte karácsonyi szü-
netét.

Mákos Istvánné

Az újesztendő érkezése egy
kicsit az új lehetőségeket is
megcsillantja az emberek
előtt. Vezetőink ilyenkor
fogalmazzák meg átfogó
évértékelőiket, ahol ösz-
szegzik az elmúlt év során
felgyülemlett gondolatai-
kat. Számomra ennek a
csillogásnak a helyi lehető-
sége a múlt év december
30-án veszett a szatymazi
félhomályba.
E jeltelen napon tartott
rendkívüli testületi ülésen,
a képviselők többsége nem
támogatta azt a gondolatot,
hogy a sokunknak oly ked-
ves, és Szatymazon csak
Enyinginek nevezett szél-
malom valóban a miénk le-
gyen. 2015 év végéig volt
rá módja az Önkormányzat-
nak, hogy éljen a korábban
kialkudott elővásárlási le-
hetőséggel és közkinccsé
tegye ezt a páratlan kultúr-
történeti értéket. 
Nem olyan régen már volt
egy szavazás, ahol döntöt-
tünk arról, hogy fenntartjuk
a korábbi ciklusban beadott

pályázatunkat, ami a Szél-
malom megvásárlásával
egyidejűleg, egy nagysza-
bású felújítási program ke-
retében, ezen a helyen egy
százmilliós nagyságrendű
fejlesztést célzott elő. Kor-
mányos László polgármes-
ter és csapata által megál-
modott, valamint sokak
egyetértésével létrejött ter-
vek most szertefoszlottak.
Egy működőképes szélma-
lom mellett számtalan kul-
turális lehetőség is benne
rejlett a pályázatban. A
jobbnál-jobb ötleteknek
csak a pénzügyi lehető-
ségek szabtak volna határt.
Lehetett volna itt akár egy
népszerű kirándulóhely,
vagy az ifjúság számára
mértékadó hagyományőr-
zési központ, de a nyári
estéken feledhetetlen él-
ményt nyújtó szabadtéri
színházat is sokan képzel-
tek ide.
Arra kérném a tisztelt ol-
vasót, akinek van internet
hozzáférése, hogy legalább
egyszer nézzen rá Szaty-

maz község honlapjára,
aminek az elején rögvest a
jelképeink tűnnek elő. Ezen
jelképek közt központi
helyen a Szélmalom áll,
amiről MI ezennel lemond-
tunk. 
Remélem, hogy a Szélma-
lom új gazdája sok örömét
leli majd patinás szerze-
ményében! Azt kívánom
neki,hogy sikerüljön meg-
valósítani elképzeléseit,
amivel mi is gazdagabbak
leszünk, mert minden egyes
ilyen értékmentő vállalko-
zás egyúttal a közösséget is
szolgálja. Még ránézni is
jobb egy olyan míves tele-
pülésre, ahol az emberek
tisztelve a múltjuk meg-
mentett értékeit, felújítják
régi épületeiket, és ezzel
falujuk egyedi arculatát is
megteremtik.
Köszönöm Bércziné Klári
és Pölös Laci képviselőtár-
saim kitartását, de a Testü-
letben most még kevesen
voltunk, akik nem csak a
problémát, de a lehetőséget
is láttuk a Szélmalomban,
illetve egy nagyszabású

szatymazi kulturális fej-
lesztés bevállalásában. A
többieknek ismételten csak
azt tudom mondani, hogy
alaposabban vegyék fonto-
lóra döntéseiket, mert rit-
kán kapunk elődeinktől és a
sorstól hasonló lehetőséget.
A kultúrát pedig nem lehet
forintra-fillérre kiszámí-
tani, vagy centire és kilóra
átváltani. Az igazi értékét
valószínűleg csak generá-
ciók múlva tudjuk lemérni,
de mindenféle számítástól
függetlenül a mi generáci-
ónk dolga menteni a ment-
hetőt.
Az események ismeretében
joggal mondhatják rólunk,
hogy a Testület megijedt az
árnyékától, mivel megfuta-
modtunk a lehetőség kapu-
jában. A kiemelkedő egyé-
niségekről viszont állítják,
hogy az illető képes arra,
hogy átlépje a saját árnyé-
kát. Sajnos nekünk a döntés
napján még árnyékunk sem
volt.

Novák Pál 
önkormányzati képviselő

Újévi gondolatok a Szatymazi Szélmalom körül

2016.január 1-jétől az egy-
személyes háztartásoknak
lehetőségük van 60 literes
kuka, vagy külterületen en-
nek megfelelő zsák haszná-
latára, ami nem lehet több
20 kg-nál. A kedvezmény
igénybevételére az ingat-
lanban lakó csak akkor jo-
gosult, ha igazolja, hogy a
lakóingatlant egyedül és
életvitelszerűen használja.
Az igazolásokat a Polgár-
mesteri Hivatal szociális
irodájában lehet beszerez-
ni, ügyfélfogadási időben.
A 60 literes kuka ,illetve
zsák ürítési díja: nettó
135,28,- Ft/ hét. Külterü-
leten továbbra is kétheti
szállítás van , tehát két het-
ente kell számolni ezzel az
összeggel.
Kivételes esetben -ha az
egyszemélyes háztartásnak

sok szemete keletkezne –
lehetőség van 80 literes
kukára kötni a szerződést.
Ennek ürítési díja : 180,37,-
Ft/ hét. 
A kuka beszerzéséről az
ingatlanban lakónak kell
gondoskodnia.
A Polgármesteri Hivatal
által kiadott igazolásokat,-
ha az érintettek igénylik-
továbbítjuk szerződésmó-
dosítás céljából a szolgál-
tató felé. A 2016. január
31.-ig továbbított szerződés
módosítási kérelmeket
2016. január 1. kezdő dá-
tummal veszi figyelembe a
szolgáltató.
A korábban kiállított iga-
zolások helyett újat kell
kérni az ingatlan használó-
nak, mivel azokat csak 30
napig lehetett felhasználni.

Tájékoztatom a Tisztelt La-
kosságot a jövedéki adóról
és a jövedéki termékek for-
galmazásának különös sza-
bályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény 2016. ja-
nuár 1. napján hatályba lé-
pő változásairól. 
2016. január 1. napjától
kezdődően a főzés meg-
kezdése előtt párlat adóje-
gyet kell beszerezni a vám-
hatóságtól. A párlat adó-
jegy a beszerző magánfőzőt
egy liter magánfőzött párlat
tárgyévi előállítására jogo-
sítja. Egy párlat adójegy
700 forint/liter 42 térfogat
százalékos párlat esetén. 
Első alkalommal legalább 5
párlat adójegyet kell be-
szerezni. A maximális 
mennyiség 86 darab. Ha a
magánfőző a párlat adó-
jeggyel megfizetett adójú
párlatmennyiségnél több

párlatot állít elő, akkor a
tárgyév végéig be kell sze-
reznie a többletmennyiség
utáni párlat adójegyeket a
vámhatóságtól azzal, hogy
az éves mennyiségi korlátot
ilyen esetben sem lehet túl-
lépni.
Csak az a magánfőző jogo-
sult az adójegy beszerzésé-
re, aki az önkormányzati
adóhatóságnál regisztrált
magánfőző. Tehát ha a ké-
sőbbiek során kíván be-
szerezni desztillálóberen-
dezést továbbra is az ön-
kormányzatnál köteles a
beszerzés tényét bevallani. 
Ha kérdés merülne fel a 06-
62-583-560/14. számon, il-
letve személyesen a Polgár-
mesteri Hivatal 3. sz. irodá-
jában bővebb felvilágosí-
tást kérhet.

Döméné Szabó Andrea
adóügyi ügyintéző

Változik az egyszemélyes háztartások 
szemétdíj fizetése...

Pálinkafőzés szabályainak változása 2016. január 1-től
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Tájékoztatás szennyvízcsatorna szolgáltatás díjáról
Szatymaz településen 2015. november 05-től alkalmazható szennyvízelvezetésre és
tisztításra vonatkozó átmeneti díjak.

Tisztelt Lakosság!

Az elmúlt hónapban szá-
mos megkeresés érkezett
Hivatalunk felé a szenny-
vízcsatorna díjak meg-
fizetésével összefüggés-
ben. Többen panaszkodtak
arra, hogy az Alföldvíz
Zrt-től nem érkezett csa-
tornadíj megfizetésére
számla. Ezúton felhívom a
Tisztelt Lakosság figyel-
mét, hogy ezen tárgyban az
Alföldvíz Zrt. ügyfélszol-
gálatán a 06-40-922-334-
es vagy műszaki hiba
esetén a 06-80-922-333-as
telefonszámon tájékozód-
hatnak.

Tisztelt Szatymazi ingat-
lan tulajdonosok!
Szatymaz Községben 2002.
évben került bevezetésre a
Magánszemélyek kommu-
nális adója, amelyet a
szatymazi ingatlanok
után kell megfizetni. Az
adóköteles ingatlan beval-
lása és bejelentése a tulaj-
donos kötelezettsége.
Belterületen minden ingat-
lan (felépítményes telek és
üres telek is egyaránt)
adózik, egységesen
10.000,- Ft /helyrajzi
szám/év összegben,
amíg külterületen csak
azon ingatlanok adóköte-
lesek, amelyeken bármi-
lyen épület van, illetve
mesterségesen létrehozott
vagy kihelyezett, helyhez
kötött mobil építmény
található, ennek összege
7.000,- Ft / helyrajzi szám /

év.
A 2015-ös évben egy átfo-
gó ellenőrzést indítottunk
el, mely során elkezdtük
feltárni azokat a szaty-
mazi helyrajzi számú in-
gatlanokat, amelyek ez
eddig valamilyen okból
kifolyólag nem kerültek
rögzítésre a rendszerünk-
ben, vagyis nem adóztak
eddig.
Kérjük a Tisztelt lakosság
közreműködését abban,
hogy amennyiben nincs az
ingatlanuk rögzítve a rend-
szerünkben, esetleg nem
tudtak eddig az adófizetési
kötelezettségükről, kérjük
keressék fel Hivatalunk
Adó Osztályát egyeztetés
céljából. Hivatalunk célja
az, hogy el tudjuk kerülni
az esetleges későbbi kel-
lemetlenségeket, bírságolá-
sokat az adó meg nem fize-
tése okán.

Magánszemélyek Kommunális Adója TÁJÉKOZTATÓ
FORGALMI REND VÁLTOZÁSRÓL

Tájékoztatom Szatymaz
község lakosságát, hogy a
várhatóan 2016. január
közepétől a Petőfi utcában
forgalmi rend változásra
kerül sor.
Mivel a Petőfi utca Dózsa
Gy. utca felőli kijáratának
keskeny burkolata nem te-
szi lehetővé az egymással
szemben közlekedő jár-
művek kitérését egymás
elől, ezért a Petőfi utca
keskeny szakaszának egy-
irányúsítása szükséges. Az
új forgalmi rend szerint a
Dózsa Gy. utca felől a Pe-

tőfi utca 26. számú ingat-
lanig (Hodács Pékségig)
egyirányúsítás történik.
Az utca további Ady E.
közig tartó szakasza kéti-
rányú forgalmú marad, an-
nak érdekében, hogy a la-
kóingatlanokhoz be lehes-
sen közlekedni a Vasút
utca felől is.
Köszönöm a lakosság szí-
ves megértését, a szabá-
lyok mihamarabbi betartá-
sát.
Szatymaz, 2016. január 05.

Barna Károly
polgármester

2016. január 1-től jelentő-
sen változnak a családi adó-
kedvezmény szabályai. A
családi adókedvezményt
azok után a gyermekek után
lehet igénybe venni, akikre
nézve az igénylő családi
pótlékban részesül, és akik
egyben kedvezményezett
eltartottnak számítanak. Az
igénylő felé feltétel, hogy
rendelkezzen adó és járu-
lékköteles jövedelemmel. A
családi kedvezményt érvé-
nyesítő magánszemély az

összevont adóalapját a csa-
ládi kedvezménnyel csök-
kenti. A családi kedvez-
mény ugyanazon kedvez-
ményezett eltartott után
egyszeresen vehető igény-
be.
A családi kedvezmény - az
eltartottak lélekszámától
függően - kedvezményezett
eltartottanként és jogosult-
sági hónaponként változik: 
-egy eltartott esetén 66 670
forint,

-kettő eltartott esetén
-2016-ban 83 330 forint,
-2017-ben 100 000 forint,
-2018-ban 116 670 forint,
-2019-ben és az azt követő
években 133 330 forint,
-három és minden további
eltartott esetén 220 000

forint.
A családi kedvezmény
érvényesítésére jogosult:
- az a magánszemély, aki

gyermekére tekintettel
családi pótlékra jogosult, 

- a jogosulttal közös ház-
tartásban élő, családi pót-
lékra nem jogosult házas-

Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk, hogy
Szatymaz Község képvi-
selő testületének soron kö-
vetkező ülése: 2016. ja-
nuár 28-án kerül meg-
tartásra, melynek helye
Dankó Pista Művelődési
Ház és Könyvtár, időpont-
ja: 2016. január 28. 15 óra.
Napirendi pontok:
1./A 2016. évi költségveté-

si rendelet elfogadása
2./Az Önkormányzat és in-

tézményeinek 2016. évi
rendezvényeinek meg-
tárgyalása

3./Dankó Pista Művelődési
Ház és Könyvtár 2015.
évi munkájáról beszá-
moló 

4./Egyéb
Barna Károly

Családi kedvezmény változása 2016. évben
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DANKÓ PISTA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Faluház + kondi terem
Szatymaz, 
Dózsa Gy. u. 42.
Tel/fax: 62/583-520
Igazgató: Kálmán János
Hétfő: 8:00-19:00

Kedd: 8:00-19:00
Szerda: 8:00-19:00
Csütörtök: 8:00-19:00
Péntek: 8:00-19:00
Szombat: rendezvénytől függően
Vasárnap: zárva

Könyvtár:
Hétfő: szünnap
Kedd: 9:00-17:30
Szerda: 13:00-17:30
Csütörtök: 9:00-17:30
Péntek: 13:00-17:30

Szombat: 9:00-13:00
Vasárnap: zárva
Könyvtáros:
Börcsök Erzsébet

társa. 
A családi kedvezmény
érvényesítésére nem jogo-
sult:
- az a magánszemély, aki a

családi pótlékot gyer-
mekotthon vezetőjeként a
gyermekotthonban nevelt
gyermekre (személyre)
tekintettel,

- szociális intézmény veze-
tőjeként a szociális intéz-
ményben elhelyezett
gyermekre (személyre)
tekintettel,

- javítóintézet igazgatója-
ként, illetve büntetés-
végrehajtási intézet pa-
rancsnokaként a javítóin-
tézetben nevelt vagy bün-
tetés-végrehajtási inté-
zetben lévő, és gyermek-
védelmi gondoskodás

alatt álló gyermekre (sze-
mélyre) tekintettel kapja,

- a várandós nő és a vele
közös háztartásban élő
házastársa;

- a családi pótlékra saját
jogán jogosult gyermek
(személy);

- a rokkantsági járadékban
részesülő magánszemély.

Az utolsó két esetben az ott
említett jogosult és a vele
közös háztartásban élő hoz-
zátartozói közül –a dön-
tésük szerinti – minősül
jogosultnak.
Kedvezményezett eltartott
- az, akire tekintettel a ma-

gánszemély családi pót-
lékra jogosult,

- a magzat a várandósság
időszakában (fogantatá-

sának 91. napjától meg-
születéséig),

- az, aki a családi pótlékra
saját jogán jogosult,

- a rokkantsági járadékban
részesülő magánszemély.

Eltartott
- a kedvezményezett eltar-

tott,
- az, aki a családi pótlék

összegének megállapítá-
sa szempontjából figye-
lembe vehető.

Az adókedvezmény igény-
lése továbbra is a munka-
vállaló munkáltatója vagy
könyvelője irányába be-
nyújtandó adóelőleg nyi-
latkozattal (családi adóked-
vezmény nyomtatvány) tör-
ténik, mely a www.nav.hu
honlapon elérhető. A nyom-

tatvány célja, hogy a mun-
kavállaló 2016-ban nyilat-
kozzon a családi adóked-
vezmény jogosultságáról,
ezen belül is a gyermekek
számáról, koráról és egyéb
személyes adataikról. A
nyomtatvány tartalmazza,
hogy a kedvezményt ki ve-
szi igénybe. A munkáltató
végzi a bérszámfejtést
majd, így fontos, hogy nem
a hatóság felé kell leadni a
kérelmet. Az elbírálás után
a munkavállaló már 2016
februárjában számíthat a
megemelt nettó havi bérre.
Amennyiben a családi ked-
vezmény érvényesítése tár-
gyában kérdése merülne
fel, forduljon munkáltatója
felé.

Városiné Tihanyi Petra

December 19-én zajlott le
az év vége már hagyomá-
nyosan kedves rendezvé-
nye, az Idősek karácsonya.
Az ÖNO és a Faluház dol-
gozóinak két napos munká-
ja előzte meg a pillanatot,

mikor időseink megtöltve a
nagytermet, elfoglalták he-
lyüket a megterített aszta-
loknál. A Farsang András,
Nacsa Zoltán Bácsika és
Rózsa Zoltán egy mázsa
halból készített halászléje

annyira tökéletes volt, hogy
nem volt ember, akinek
eszébe ne jutott volna: bár
lenne minden nap kará-
csony!

Köszöntötték községünk
legidősebbjeit, Kopasz Fe-
rencnét és Jenei Gábort,
életük 92. illetve 101. évé-
ben – gratulálunk és továb-
bi jó egészséget kívánunk!

Újévi Köszöntő
Köszöntőt mond: Barna Károly polgármester

Időpont: 2016. január 26. 17.30
Program: 

Slama Zsófia zongora koncertje
Kiállítás szatymazi alkotók munkáiból.

Döméné Szabó Andrea könyvbemutatója

Helyszín: Dankó Pista Faluház
A rendezvény ingyenes

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

Falugazdász minden hétfőn és kedden 
08-16-ig a Faluházban

Időpont egyeztetés: 0670 4893846
Gömöri Gabriella

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

IDŐSEK KARÁCSONYA
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KÖNYVTÁRI HÍREK

ÓVODAI HÍREK

Véget ért egy év, idén is várjuk Önöket könyvtárunkba, és
Titeket is, kedves Gyerekek! 
Januárban a következő könyvtári programok lesznek.
Január 19-én szeretettel várjuk a kedves olvasókat Pálmai
József következő helytörténeti előadására. Ismét újabb
érdekességeket tár fel Szatymaz múltjából. Január 21-én
pedig Kölcsey-kvízt szervezek a 7. osztályos tanulóknak.
Várjuk kedves Olvasóinkat szeretettel!

Börcsök Erzsébet, könyvtáros

Pancza István könyvbemutatóján

Iskolánk tanulói az elmúlt
időszakban több versenyen
is próbára tehették az angol

tudásukat. A Weöres
Sándor Általános Iskola
által szervezett II. BRICAN

internetes verseny 29
indulója közül Zajcsek
Odett (7. osztály) az I.,
Bozsics Tímea (8. osztály)
a II. és Keleti Ágnes (8.
osztály) a III. helyen
végzett. Sokan vettek részt
eredményesen a kétfor-
dulós ON-LION internetes
versenyen is, melyet az
MM Publications Kiadó
rendezett.Keleti Ágnes az
Eötvös József
Gimnáziumban megren-
dezésre került William
Blake szépkiejtési
versenyen képviselte
iskolánkat, de a rendkívül
népes és erős mezőnyben
sajnos nem sikerült
helyezést elérnie, pedig
kiemelkedően ügyes volt.

December 10-én Dócon járt
a Darázs Dominik - Kura
Domonkos – Keleti Ágnes
(valamennyien 8. osztá-
lyosok) alkotta csapatunk,
ahol a Szent Ágoston
Katolikus Általános Iskola
és Óvoda hagyományos
Területi Tematikus Angol
Versenyén az I. helyen
végeztek. Kiemelnénk
Veres Ádám (7. osztály) és
Pölös Helga (8. osztály)
tanulók segítő munkáját is,
hiszen az előzetes projekt-
feladat megvalósításában
ők is a csapat segítségére
voltak. Gratulálunk és csak
így tovább!

Doszpot Endréné és
Pölösné Hudák Dóra

felkészítő angol tanárok

Az iskola angol munkaközösségének hírei

CIVIL EGYESÜLETEK HÍREI

Nőegyleti meghitt "rande-
vúink" november elejétől
az évekkel ezelőtt általunk
életre keltett Adventi ké-
szülődés jegyében teltek.
Azért, hogy az Adventi va-
sárnapokra kijövők újdon-
ságokkal, finomságokkal
találják szembe magukat
asztalunknál sok- sok asz-
szony dolgos keze kellett.
Az immár sok éve hagyo-
mánnyá vált mikulás cso-

mag készítése is rendkívül
olajozottan működött. Tag-
jaink hálás szível gondol-
nak azokra akiket megke-
restünk és akik kivétel nél-
kül örömmel nyújtottak se-
gítő szándékot a csomagok
elkészítéséhez. Nagyon na-
gyon jó érzés mennyi jó-
lelkű segítő szándékú üzlet,
vállalkozó, cég, magánem-
ber él velünk itt a mi kis
falunkban!!!

KÖSZÖNJÜK SZÉPEN!  
Új dolgokat is csempész-
tünk a "megszokott" vasár-
napokba. December 6-án
kakaós csigával, december
13-án Luca napján tombo-
lát rejtő Luca pogácsával
találkozhattak standunknál
a már megszokott forralt
bor, tea és zsíros kenyér
mellett. A Káló Ibolyka
vezetésével készült csigák
majd pogácsák rekord idő

alatt elfogytak. A nyeremé-
nyek gyorsan boldog arcok
tulajdonosává váltak. A po-
gácsa bevételét visszafor-
gatjuk és várhatóan a majá-
lison is lesz tombolás meg-
lepi.
A felajánlott adományok
megmaradt darabjait /sza-
loncukor, csokik, nyalókák,
zizi, Mikulás csomag stb/
felajánlottuk a Szatymazi
Gyermkekért Közhasznú

A  N Ő E G Y L E T  H Í R E I
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S P O R T

Egyesületnek akik az arra
rászorulóknak adták át.
Az év vége számunkra is
számadással telt. Nagyon
tartalmas éven vagyunk túl.
Minden községi rendezvé-
nyen résztvettünk, ahol le-
hetőségünk volt segítséget,
támogatást nyújtottunk.
Ilyen volt pl. 2014-ben
amikor az Önkormányzat
segítségével a Nőegylet ne-
vében beadott pályázatból
felújításra került a régi
"Teleház". A kapott
4.500.000,- Ft felhasználá-
sával sor került a nyílászá-
rók cseréjére, fűtés korsze-
rüsítésre, az épület külső
vakolására, homlokzat fes-
tésére.
Tagjaink több esetben is
vendégül látták egymást
melynek megvalósítása ön-

költségen alapult, összead-
tuk az elkészítendő étel
hozzávalóinak árát. Ugyan-
így tettünk kirándulásaink
során is mindig magunk
fizetjük a program költ-
ségét. Nem volt olyan hó-
nap, hogy ne üljünk össze
és ne tervezzünk a közös-
ségért valami megvalósí-
tandót. Így lett majálison
limonádé, süti, falunapon
baracklekvár kínálás, több
nyári délutánon volt limo-
nádé és házi sütemény, ad-
venteken kakaós csiga, po-
gácsa és mikuláscsomag.
Lelkes kis csapatunk vált
vetve veszi ki részét a kö-
zösségi élet színesebbé té-
telében. Több éve az Egylet
tagjai a Hungarikum fesz-
tiválon népszerüsítik a
szatymazi barackot. 

Többször voltak "külsős"
résztvevői programjaink-
nak, bármikor bárkit szíve-
sen látunk ott is és tagjaink
között is.
Végezetül szeretnénk Na-
gyon Boldog Békés Új Esz-
tendőt kívánni Mindenki-
nek! És a következő sorok
azoké akik támogatták az
adventeni programjainkat!
“Mi Óvodánk Alapítvány
Szatymaz”, Antares H.Kft.,
Bálint Olga, Báló Bertalan,
Báló István, Báló Ferencné,
Becsei József, Bihari Tibor,
Borbola Mihályné, CBA
Szatymaz, CE Glass, Csá-
nyi István, Dr. Bereczki Ág-
nes, Erdélyi család, Fami-
lia ABC, Frank László,
Goods Market Szatymaz,
Gyuris Ágnes, Gyuris Zsu-
zsanna, Hegedűs Vince,

Hentes Bolt Szatymaz,  Ilo-
na Bt. és dolgozói, Jámbor-
né Bérczi Timea, Káló Iboj-
ka, Káló Sándor, Kínai Üz-
let Szatymaz, Kónya Fe-
renc, Kónya István, Kónya
László, Kothencz István,
Kovács Sándor, Lippai Jó-
zsef, Maróti Ágnes, Masa
László, Molnár Géza, Név-
telen, Palotás János, Papri-
kakert, Polgár Attila, Pos-
takocsi Csárda., Pölös
László, Sajtár Imre, Sport
Büfé, Szabó Ákos, Szabó
Ödön, Szabó Péter, Szaty-
mazi Gazdakör, Szatymaz
Községi Önkormányzat,
Szatymazi Vadásztársaság,
Szél József, Takács Tibor,
TAKSZÖV, Tápai Szilvia,
Tardi Zsolt, Törpi Bolt,
Ürmös Márta, Vrec-Co Kft.

Judo.
Országos Felnőtt III. o.
Csapatbajnokság, 2015. 12.
06., Kecskemét
Szatymazi SE III. hely
Csapattagok: Guba Leven-
te, Micziz Zoltán, Dorn Ba-
lázs, Veszelovszky Kevin,
Ábel István. Edző Szabó
Csaba

Mikulás Kupa, 2015.12.05.,
Szeged
A mini-versenyzők első
versenye volt, a díjakat
Barna Károly, községünk
polgármestere adta át.

1. helyezettek
Nemes-Nagy Anna, Szabó
Ádám, Balázs Kevin, Bez-
dán Balázs, Szabó Lili, Ma-
kovicka Gergő, Maróti Le-
vente, Farkas Ramóna, Pö-
lös Milán, Makovicka Má-
té, Travány Kata Balogh
Sára, Árva Krisztián
2. helyezettek

Nemes-Nagy Dóra, Kál-
mán Kinga, Sisák Szabolcs,
Szalma Gréta, Menyhárt
Lili, Borbás Bence, Gargya
Róbert, Tetlák Abigél, Kó-

nya Ádám, Túri Alex,
Gyöngyi László, Micziz
Nóra 

3. helyezettek
Nagygyörgy Natália, Ta-
kács Dorina, Farkas Fanni,
Nemes-Nagy János, Hor-
váth Zsolt, Radnai Lilla,
Kovács Ádám, Farkas Ba-
lázs, Sípos-Fülöp Anna,
Kőhegyi Fanni Andódi
Bálint
4.helyezettek
Túri Alexandra, Szúnyog
Máté, Andódi Marcell,
Szántó Lajos
A Mikulás a szatymazi mini
judosoknál… köszönet

Márta Ferencnek! (Törpi
Diszkont és Termelői Piac)

Évértékelő.
Díjazottak: Tetlák Abigél,
Lénárt Benedek, Micziz
Nóra, Travány Kata
Az év utánpótlás verseny-
zője: Árva Krisztián
Az év női versenyzője:
Balogh Sára
Az év férfi versenyzője:
Sándor Péter
Augusztus 23-tól Szabó
Csaba és Veszelovszky
Kevin edzők vezetésével
22 versenyen indultak a
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CSIPET CSAPAT közleményeFŐNIX EGYESÜLET közleményei

Szatymazi Gyermekekért Közhasznú Egyesület

Szatymazi SE judosai,
178 helyezést értek el, 143
érmet szereztek.
Gratulálunk!

FUTAJUDO.
December 31. Hagyomány-
teremtő szándékkal jöttek
össze a Szatymazi SE
sportolói, a szülők, a támo-
gatók, mozogni, futni egy
jó egészségeset az év utolsó
napján.
Az Egyesület 2016-ban is
várja a sportolni vágyókat,

és ezúton kíván erőt,
egészséget, boldog új évet

községünk lakóinak.
Köszönet a lehetőségek

megteremtéséért Barna
Károly polgármesternek,
Az Önkormányzatnak és az
Általános iskolának!
Hajrá Szatymaz!
Kosárlabda. 
December 12-én  Vásárhe-
lyen két győztes meccset
vívtunk helyi csapatokkal:
Harcsák- Denevérek 52-28
Harcsák- Kenguruk 48-23
Edző Zsoldi Ernő
Gratulálunk, Hajrá!

Mély fájdalommal búcsú-
zunk szeretett tagtársunktól
BÁRKÁNYI GYÖRGY-
NÉ ICUKÁTÓL

“Búcsú nélkül eltávoztál tőlünk
Nem hallottuk utolsó sóhajod

Fáradságos életeden át
Miénk volt minden gondolatod

Mindent megtettél értünk
Halál lett a vége

Kérjük az Úr Jézust vegyen
kegyelmébe”

Összejövetelt tartunk 2016.
január 29-én, pénteken 13
órától a Teleházban (Falu-
ház)

Engedjék meg, hogy első-
sorban mindenkinek ered-
ményekben gazdag boldog
új évet kívánjak. A nehéz
gazdasági helyzet, nem
csak a nehéz sorban lévő
családokat sújtja, hanem
már a vállalkozok körében
is érezteti hatását. Minde-
zek ellenére a segítség most
sem maradt el. Szatymaz
Község Önkormányzata
80.000,- Ft-tal támogatta a
szatymazi rászoruló gyer-
mekek karácsonyát, így a
2015-ös évben 149.000,- Ft
gyűlt össze. Az adomá-
nyokból harmic gyermek-
nek, és tizenkilenc család-
nak tudtunk ajándékot vin-
ni. A gyermekek nevében
köszönöm, a vállalkozók-
nak, a Szatymazi Nőegylet-
nek és segítőinknek a támo-

gatásukat.
A nehéz helyzetben lévő
gyermekek karácsonyát
pénzadománnyal segítette:
Báló István Koccintó ivó
Szatymaz, Ady E. u 20.,
Becsei József Avto Lada
Kft. Szatymaz, Rózsa u. 14.,
Csúri Gábor és családja,
Hodács Zoltán  Hodács Pék
Kft. Szatymaz, Petőfi u. 17.,
Kovács Sándor Termény-
bolt Szatymaz, II. körzet
113., Márta Ferenc Törpi
diszkont és termelői piac
Szatymaz, Kossuth L. u.
68., Műszaki Verdabázis
Kft. www.muszakiverdaba-
zis.hu, Netchannal Plusz
Kft.www.netchannel.hu,
Zacsok Csaba Autó-és Gu-
miszervíz  Szatymaz, II. ker
57.

Csipetnyi Hírek!
Egyesületünk vezetője és
minden tagja nevében kívá-
nunk mindenkinek Nagyon
Boldog Egészségben, Sze-
retetben Gazdag Sikeres Új
Évet!!Visszatekintés a tava-
lyi évre: egyesületünk részt
vett az adventi közösségi
rendezvényeken. Az álta-
lunk készített mézeskalá-
csok és saját kezünkkel ön-
tött gyertyáink kelendőek
voltak. A második vasár-
napra pillanatképeink is el-
készültek, köszönet érte
Bakos Briginek. A képeken
látható torták elkészítése
Kovács Matild keze mun-
káját dicséri. Aki látta, biz-
tosan megkóstolná! Erre
előreláthatólag februári far-
sangunkon lesz lehetőség,
hisz Matild’ csodás tortái
évek óta megnyerhetők
tombolánkon. A harmadik

Luca napi hétvégén a jós-
lásban is a mi kezünk il-
letve "kártyalapunk " volt.
Nagyon készültünk műso-
runkra, a "Hogyan Kará-
csonyoznak a nagyvilág-
ban?" címmel. A jelenlé-
vőket "elvittük" Francia-,
Olasz-, és Lengyelországba
valamint Ausztráliába.
Megmutattuk, hogyan ün-
nepelnek, milyen ételeket
esznek és milyen más ha-
gyományaik vannak, mint
nekünk, magyaroknak. Az
est fénypontjaként csoki
szökőkutunkat helyeztük
üzembe a gyerekek nagyon
nagy örömére. Készülünk
már, tervezgetjük a követ-
kező évünket. Szeretnénk
nagyobb összegre pályázni,
melynek egy részével tag-
jainknak szeretnénk segít-
séget nyújtani. Várjuk a
csatlakozni vágyókat!
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KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI

REFORMÁTUS EGYHÁZ HÍREI

Segítőink voltak: Bódis
Margit, Csúri Gáborné,
Csúri Istvánné, Csúri Lili-
ána, Gulyás Zsuzsanna,
Igazné Herkó Mária, Kor-
mányos Éva, Marótiné Ba-
logh Zita, Mezeiné Bérczy

Sarolta.
Külön szeretném megkö-
szönni azoknak a támo-
gatóknak, akik évről-évre
segítik kezdeményezésün-
ket!
Kérem önöket, amennyiben

egyetértenek működésünk
fontosságával, segítsék
munkánkat az adójuk1%-
ának felajánlásával. Önnek
egy nemes gesztus, egy
szatymazi gyermeknek
mérhetetlen öröm. A fela-

jánlásokat teljes egészében
csak is a gyerekekre fordít-
juk. Segítsen, hogy segít-
hessünk!
Adószámunk: 18479548-1-06

Csúri Gábor
elnök

Aggódás helyett imádkozás
Semmiért se aggódjatok,
hanem imádságban és kö-
nyörgésben mindenkor há-
laadással tárjátok fel kéré-
seiteket Isten előtt (Pál
apostol Filippibeliek-hez
irott levél 4,6)
Istentől kapott új évi pro-
gramunk: ne aggódjatok,
hanem imádkozzatok! Nem
tudjuk, mit hoz a jövő, és
olyan sok rosszat kellett
már tapasztalnunk. Ez kön-
nyen aggodalmaskodóvá
tesz. Erre gyógyszer a hittel
elmondott imádság.
Az aggodalmaskodás gyö-
kere a hitetlenség, az imád-
kozás tápláló gyökere az
Istenbe vetett bizalom. Az
aggodalmaskodás elszívja
az energiáinkat, az imád-
kozás megsokszorozza és

mozgósítja azt. Az aggodal-
maskodó ember csőlátás-
ban szenved: csak a lehet-
séges bajokat, nehézsége-
ket látja. Az imádkozónak
tágas a horizontja: a látha-
tatlanokat is komolyan  ve-
szi.A aggodalmaskodó úgy
véli, van oka félni. Az
imádkozó meg van győződ-
ve arról, hogy van oka nem
félni. Az aggodalmaskodó
csak az ellenségre és ön-
magára szokott nézni, ezért
gyakran eleve lemond a
győzelemről. A imádkozó
Istenre figyel, és szent ki-
váncsisággal várja: ebben a
helyzetben hogyan mutatja
meg majd hatalmát és sze-
retetét.Az aggodalmaskodó
a holnap gondját is hor-
dozni akarja. Az imádkozó
a ma terheit viszi, és azokat
sem egyedül.

Nem az aggodalmaskodó
áll a valóság talaján, mert ő
az elképzelt bajok világá-
ban él, ahol egyedül érzi
magát. Az imádkozó ember
áll a valóság talaján, mert
miközben számol a látható
tényekkel, számol a min-
denség Urával is, és számít
rá.
Mit jelent imádkozni? Jé-
zus tanítása szerint: kiönte-
ni a szívünket Istennek,
ahogy egy kisgyermek az
apjának, akiről  tudja, hogy
szereti és bármit képes
megtenni érte.
Szánjunk időt erre minden-
nap ebben az évben!

Istennel járni, lakozni,
Szent élettel illatozni,

Igaz hitben nem habozni: 

Jézus Krisztus, taníts,
Taníts imádkozni!

(Református énekeskönyv)
Cseri Kálmán 

református lelkipásztor

Szeretettel várjuk reformá-
tus istentiszteleteinkre a
Szeged-Újszegedi Refor-
mátus Egyházközségbe!
Istentiszteletünk időpontja:
vasárnap 09.oo óra. Ugyan-
ebben az időpontban a
gyermekeknek is tartunk
istentiszteletet! 
Az istentiszteletek honla-
punkon is meghallgathatók! 
Cím: 6726 Szeged, Szent-
Györgyi Albert utca 6-8.
Telefon: 62/ 430-807
Honlap: www.ujszeged.ref.hu

2016 -  Irgalmasság Éve
“Az irgalmasság mindig felül-
múl minden bűnt, és senki sem
állíthat korlátokat a megbocsátó
Isten szeretete elé.” (Ferenc
pápa)

Ferenc pápa a 2016-os évet az
Irgalmasság Évének nyilvánítot-
ta. Volt szerencsém meghallgat-
ni, majd megköszönni László
püspökünk beszédét a Szegedi
Dómban, az Irgalmasság Évének
megnyitó szentmiséjén. 

Egy jó beszédnek, tanórának,
beszélgetésnek legfőbb és leg-
fontosabb értéke mindig az a fel-
emelő érzés, amely megérint
minket akkor, amikor és aho-
gyan az érzést hordozó szavakat
kimondták, és amelyet szívünk-
ben hordozunk még akkor is,
amikor a mondatokat, vagy a
szavakat is már régen elfelejtet-
tük. Ebből a szívemben maradt
érzésbol születtek gondolataim
az irgalmasságról. 

“Először is legyünk emberek!
Tegyük rendbe az alapokat!”
Püspökünk beszélt az alapvető
emberi értékekrol, az embersé-
gről, mint alapról. Hisz, hogy
akarunk mi felépíteni bármi
Istennek tetsző dolgot magunk-
ban, vagy körülöttünk, ha annak
alapja már enyészetnek indult?!
Kezdjük saját magunkban, saját
közösségünkben! Először is le-

gyünk emberek! Sokszor látom,
és láthatja bárki, aki a világban
nyitott szívvel jár, hogy erényes
és emberséges emberek léteznek
a mi közösségünkön kívül is, sőt
még a magukat vallástalannak
mondó emberek körében is… és
sokszor tapasztalok nagyobb
emberséget kívül, mint belül.
Hogyan ítélkezhetünk mi bárki
felett, csak mert nem ismeri
Istent?! Elgondolkodtunk mi
azon, hogy erről lehet, hogy
éppen mi tehetünk, mi akik úgy
gondoljuk, hogy ismerjük Őt?!
Saját viselkedésünkkel, szava-
inkkal, gondolatainkkal… Hi-
szen sokszor már akkor véle-
ményt alkotunk a másikról, mi-
kor még szót sem váltottunk ve-
le, pedig a megértés alapja a
meghallgatás. Hogyan érthet-
nénk meg egymást, ha a szívün-
ket nem nyitjuk meg a másik
felé vagy előtt, még ha ez olykor
fájdalommal is jár?!

Istennek olyan “temploma”
legyünk, amelynek alapjai rend-
ben vannak! Emberségünk a
templom falain kívül is meg
kell, hogy látszódjék…  Nem a
rítusok és szokások ismeretében
kell kiemelkednünk, hanem az
emberségünkben! Sokkal inkább
van szüksége valamennyiünk-
nek arra, hogy megtaláljuk a kö-
zös értéket, amely mindenkiben
jelen van! 

Embert az emberhez az eré-
nyek egyetemes szívbéli értékei
kapcsolják. 

Még egy európai színvonalú
katedrálisnak is szüksége van
arra, hogy az alapjait megújít-
sák, hát még nekünk, kik lehet,
hogy kevesebb szakértelemmel
rendelkező alapokat építettünk.
Ha magunkba néznénk, meglát-
hatnánk, hogy Isten irgalma nél-
kül mindannyian elvesznénk.
Olyan “templomot” építsünk
magunkban és körülöttünk, ahol
ha összegyulünk, mindenki ott-
hon érezheti magát!

Végül a mindenható Isten ir-
galmáról egy jelképes gondola-
tot idézek P. Eloi Leclerc
O.F.M.: Egy szegény ember
bölcsessége c. könyvéből. 
Klára Ferenchez, amikor nem
látta a fényt a sűrű sötétségben:

“Isten nem osztja félelmein-
ket, se büszkeségünket, se türel-
metlenségünket. Úgy tud várni,
ahogy csak egyedül Isten képes
várni, ahogyan az egyetlen, vég-
telenül jó atya tud várni. Ő
nagyirgalmú és hosszantűrő. Ő
mindig remél, mindvégig. Nem
zavarja, hogy szántóföldjén trá-
gyadombok tornyosulnak és
hogy ez nem szép látvány, ha
végül is több búzát gyűjthet be,
mint amennyi a konkoly. Mi má-
sok vagyunk, nekünk nehéz el-

képzelnünk, hogy egy nap a kon-
koly búzává alakul és szép, rozs-
daszínű, aranyló szemeket te-
rem. A parasztok megmondhat-
ják, hogy soha nem láttak hason-
ló átalakulást földjeiken. De
Isten, aki nem a felszínt nézi,
tudja, hogy idővel irgalma révén
megváltozhatnak az emberi szí-
vek…. Isten szíve nem a mi szí-
vünk ritmusára dobog. Megvan
a saját dobogása. S ez az Ő örök
irgalmáé, mely nemzedékről
nemzedékre száll és soha nem
öregszik. Nagyon nehéz nekünk
belépni Isten idejébe. És mégis,
egyedül csak ott találhatjuk meg
a békét.” 
Áldott, irgalmas szívű új esz-
tendőt kívánok mindannyi-
unknak! 

Szeretettel: Szunyogné Icu

A szentmisék rendje:
Vasárnap reggel fél 9-kor orgo-
nás szentmise
Vasárnap délután 17 órakor gi-
táros szentmise
Minden hónap 4. vasárnapján
este ovis mise, melyre szeretettel
várjuk a kisgyermekeket. 
A plébánia telefonszáma: 

283-170. 
A plébános mobilszáma: 

06/20 93 90 325
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Orvosok rendelése:
Szatymaz, Kossuth u. 6.
Dr. Lengyel Dezső
(tel.: 62/283-130) 
Hétköznap: 800- 1100.
Egészségház: 

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

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

Védőnők fogadóideje:
Igazné Herkó Mária

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

Csecsemő-és kisgyermek
tanácsadás:
SZERDA: 1000-1200

SZERDA: 1200-1400

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

Csecsemő-és kisgyermek
tanácsadás:
HÉTFŐ: 1400-1600

SZERDA: 1200-1400

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

Gyógyszertár:

tel.: 62/283-110 
Hétköznap: 730-1530

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

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

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

Tanyagondnokok:
Csányi Imre

tel.: 20/404-2024
Bérczi Tamás

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

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

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

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

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

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

Tel.: 62/283-169
Révész Andrea
Ügyfélfogadási idő 

Hétfő, csütörtök: 0900-1300

Kedd: 1300-1800

Szerda: 1300-1500

Tanyagondnokok:
Rózsa Zoltán

tel.: 20/260-0750
Karácsonyi Gergely

tel.: 30/5000-532
Sarapka Irén Katalin

tel.: 30/567-1006
Vidácsné Lukucza Éva

tel.: 30/229-7123
Gyermekjóléti Szolgálat

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

Kedd: 1300-1800

Szerda: 1300-1500

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

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

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

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

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

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

szombat: 1000-1530

vasárnap: zárva
Főnix Egyesület.

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

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

Csipet csapat nagycsalá-
dosok Egyesülete.

Vezető: Tóth Józsefné

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

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

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

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

Sertésfelvásárlás:
Kiss István 30/974-8232 

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

Temetéssel kapcsolatos 
teljes körű ügyintézés:

-Patak János
Csongrád Megyei Kegyeleti
Kft. ügyintézője

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

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

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

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

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

Szerda: 1300-1700

Csütörtök:0800-1200 és 1300-1530

Péntek: Szünetel
Démász hibabejelentés:

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

Felelős kiadó: Dankó Pista Művelődés Ház és Könyvtár. Főszerkesztő: Kálmán János Szerkesztőbizottság tagjai: Barna Károlyné, Kasza Ágnes,
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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
Lindholm Reino Erik (1949)
Szatymaz, Kamenszky B. u. 9

Túri Józsefné (1948)
Szatymaz, Jókai u. 46.

Közérdekű információk



a Mi Lapunk 2016/01.12

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!

HÓÜGYELET
I. körzet és belterület: Önkormányzat
II. körzet: Zacsok János és Kálmán László
III. körzet, zsombói határúttól a forráskúti

útig: Kopasz László
a forráskúti úttól a vasútig és a vasúttól az
5-ös útig: Balogh Lászlóné

IV. körzet: Finn-Magyar úttól 5-ös útig:
Balogh László
Finn-Magyar úttól Sándorfalva határútig:
Juhász János

Indokolt esetben a következő telefonszámo-
kat hívhatják:

0620 9568786 (Barna Károly)
0620 4042024 (Csányi Imre)

Tisztelt Gazdák!
Az őstermelői igazolványok

érvényesítése MÁRCIUS 20-ig kell
megtörténjen, melyhez be kell hozni

a földek tulajdoni/ földhasználati
lapját! Illetve be kell írni azt is,
hogy milyen terméket, mekkora

területen termelnek, és hány kilót
értékesítenek belőle egy évben! Az

ügyintézés gyorsítása érdekében
kérem, felkészülve jöjjenek! Most is
3 évre adjuk ki az igazolványokat!
Keressenek továbbra is bizalommal

és BUÉK!
Gömöri Gabriella falugazdász 

70/48 93 846 
Halászlé az idősek kará-

csonyán

JÓTÉKONYSÁGI ÓVODÁS BÁL
A Szatymazi Óvoda jótékonysági óvodás bált rendez 

2016. FEBRUÁR 6 –án, 19 órai kezdettel 
a FALUHÁZBAN (Dózsa u. 42.)

A bevételt a Szatymazi Óvoda javára fordítjuk.

Három lépés a bálhoz:
1. Nagymamának szólni, hogy a

gyerek nagyon szeretne ott aludni
nála

2. Ruha kiválasztása a szekrényből 
3. Sminket felrakni, pálinkát felhör-

pinteni, INDULÁS!

Színvonalas műsorral, finom vacsorával, értékes
tombolanyereményekkel várjuk Kedves Vendégeinket!

A vacsorát a zsombói Jóbarát Vendéglő biztosítja.
Tombola a helyszínen vásárolható.

Jegyeket az óvoda főépületében vásárolhatnak 
2016. január 11. és 22. között (H-P; 15:30-17:00)
Ára élő zenével, vacsorával, meglepetés műsorral: 

3500 Ft/fő 
Pártolójegy: 1000 Ft/fő

Mindenkit szeretettel várunk!
A Mi Óvodánk Alapítvány és a szülői munkaközösség

Törpi Termelői Piac Szatymazon
December 27-én a „TörpiDiszkont” udvarában termelői piacot nyitottunk, mely a jövőben

pénteken 15-19-ig és vasárnap 7-11-ig
várja látogatóit. A téli időszak nem éppen a legmegfelelőbb idő a piacozáshoz, ennek ellenére szépen alakult az első
nap. A hideg, ködös idő ellenére helyi termelők 4 asztalt töltöttek meg termékeikkel, így a vásárlók kedvükre válogat-
hattak a helyben termelt, kiváló minőségű termékekből. Többek között krumplit, tojást, kelbimbót, almát, répát, gyöke-
ret,savanyított káposztát, zöldségzöldet, száraz babot, káposztát, zeller gumót, dióbelet, őrölt paprikát tudott beszerezni
a kedves vásárló.
Természetesen a fagyok beálltával egyre nehezebb lesz az árusítás, de a sándorfalvi Anti bácsi megígérte, hogy vasár-
naponként a hideg ellenére is, rendszeresen árulni fogja a friss házi tejet, túrót, sajtot. Tavasztól viszont bízom abban,
hogy egyre több termelő és vásárló látogatja majd a piacunkat.
Ezúton is köszönöm a termelőknek, hogy a hideg ellenére állták a sarat és megtiszteltek jelenlétükkel, s remélem a
vásárlók is örömmel csemegézhettek a felkínált portékákból.

Tisztelettel:Márta Ferenc (piac üzemeltető)

KÖNYVBEMUTATÓ
Ultrabalaton, a magyar El camino

A magyar kultúra napja alkalmából a szatymazi Döméné
Szabó Andrea mutatja be nemrég megjelent kötetét a
Faluházban, január 26-én, este 17:30-tól.


