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Gombot varrtál
Rongyos álmaid foszladoznak.

Mért vacogsz, mondd csak,
ennyire? 

Nálad volt a tű, a cérna, 
s te gombot varrtál a semmire... 

Illesztgető
Egy törött világ darabjait

illesztgeti a csendem.
A bohóc aki én vagyok 
ma sírva fakadt bennem

Kormányos Sándor

Őstermelői igazolványok érvényesítése!
MÁRCIUS 20-ig kell megtörténjen, melyhez be kell hozni a földek tulajdoni/ földhasználati
lapját és 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! 

Gömöri Gabriella falugazdász 70/48 93 846

Fotó: Görgényi
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HELYTÖRTÉNET

Egy hideg napfényes téli
délelőtt indultunk a meg-
keresésére. Valamikor, még
jó ötven évvel ezelőtt, az
Őszeszéken is átvezető haj-
dani "Kis Pesti út" mellett
volt található, ami már a
jóval később kijelölt, majd
megépített "postaút" /5-ös/
előtt létezett. Nem volt
nagy szerencsénk vele,
mert a régi út, köszönhető-
en a megépült gyorsforgal-
mi útnak, már nem oda
vezetett. A csendes, csak-
nem mozdulatlan, kihaltnak
tűnő táj fagyott földútján
lassan haladó autónkat
többször is őzek keresz-
tezték.  
Eszünkbe jutott, hogy az
utolsó túzokot is 1935-ben
valahol itt lőtték ki.
Amikor már megbizonyo-
sodtunk arról, hogy elté-
vedtünk, a földút mellett lé-
vő első tanyába betértünk
érdeklődni. Fiatal, Szeged-
ről kiköltözött gazda foga-
dott, aki nem is tudott róla,
hogy itt a közelben valaha
iskola is létezett. Nem cso-
da, hiszen az utolsó tanítási
nap több mint 40 évvel eze-
lőtt /1973. júniusa/ véget
ért a régi Őszeszéki iskolá-
ban. Némi kanyarodás után
egy szélesebb útra térve
megláttuk a fehérre meszelt
falú, zöld ablakos, palával
fedett hosszú épületet, a
környék /nem csak Szaty-
maz!/ valaha volt legrégeb-
bi iskoláját. Az azóta ela-
dott iskola, mosolygós fia-
tal tulajdonosai szívesen
fogadtak bennünket és
megmutatták kívül-belül az
épületet, ami még több he-
lyen magán viseli, illetve
hordozza az itt 120 évig tar-
tó tanítás sok-sok nyomát.
Ez az első és régebbi Ősze-
széki iskola 1853 nyarán
elkészült. A tanulók létszá-
ma kezdetben 60-70-ről
indult, de hamarosan, külö-
nösen az 1868-ban megje-
lent kötelező iskolába járást
előíró törvény miatt meg-
haladta a 200-at. Az iskolai
tanterem, és vele együtt a
tanítói lakás egy kis ha-
lasztást követően, bővítésre
szorult. A nagyobb terem
sem boldogult azonban a
lassan már a 300-at is meg-
közelítő gyermeklétszám-
mal. Végre jó ötven év
után, az 1910-es évek vége
felé, egy újabb iskolát épí-

tettek Őszeszékben. A régi
iskolát elnevezték Belső-
Őszeszékinek, az új, téglá-
ból épültet Külső-Őszeszé-
kinek. Az utóbbi fényképe
az elmúlt havi lapunkban
látható volt, az előbbi pedig
a mostani lapszám hátol-
dalán van.
A Szent Márton védelme
alá helyezett Belső-Ősze-
széki iskolában a tanítást
1853. december 1.-én, egy
csütörtöki napon, Ambrus
Ferenc indította el. Már
1861-ben, amikor a tanulói
létszám a 200-at is megha-
ladta, az őszeszéki lakos-
ság, élén Kondász István is-
kola-gondnokkal, azt ter-
vezte, hogy az iskola mellé
kápolnát is építtetnek. /Sze-
gedi Hírlap 1862.május
10./ Ez, ha megvalósul,
alapjaiban változtatta volna
meg a későbbi Szatymaz és
Balástya községek kialaku-
lását. Egyébként nem túl
messze van a tatárok által
lerombolt Őszeszéki temp-
lom maradványai. Ambrus
Ferencről, mielőtt a Tarjáni
iskolába áthelyezték /1866/
így szólt a jellemzés: " jó-
ravaló tanyai tanítót méltán
megilleti az előléptetés"
A Szeged-Felsővároson
született 25 éves Korpás
Ferencet, 1866-tól alkal-
mazták /1883-ig./ az Ősze-
széki iskolába. Tóth Veron
feleségével 8 gyermeket
neveltek fel az akkor még
egyszobás tanítói lakásban.  
1870-ben megalakítja 40
fővel az Őszeszéki-olva-
sókört. Két hírlapot is járat-
nak a 40 krajcáros belépti
díjból. 
Az iskolaszék vezetője Dá-
ni Ferenc is meglátogatja az
iskolát 1870-ben, /jelen van
104 tanuló/ amikor a jelen-
tés arról szól, hogy dicsé-
retes módon folyik a tanítás
és feltűnően gondozott az
iskola kertje. Akkor minden
tanyai iskolához tartozott
egy közel egyholdas isko-
lakert, ahol a tanulók a gya-
korlatban is megismerked-
tek a korszerűbb földmű-
velés alapjaival, a gyü-
mölcs- és szőlőtermeléssel,
a faiskolával, a növények
nemesítésével. 
Ezt írják a kertről: "Az ily
faiskolák a tanítók által ré-
szint magról, részint ültetés
által neveltetnek és a neme-

sítés, melyre a növendékek
is oktattatnak - az arra al-
kalmas időben eszközöl-
tetik."  
Erről a kertről minden isko-
lalátogatás beszámol, a ta-
nító minősítésének egyik
fontos része volt. Akkori-
ban az Őszeszéki iskola
kertjéről két újság is rész-
letesen írt. Ott volt a tan-
felügyelő akkor is az isko-
lában, amikor a tanító az
1876. január 1-vel beveze-
tett új mértékegységre ok-
tatta az őszeszéki lakossá-
got. 1878-tól vasárnapi is-
kola is működik. 1882-83-
as tanévben újra zsinde-
lyezik a tetőt. Egyben az
iskola és a nevelői lakás
bővítését is kezdeményezik
ekkor.
Az akkor 30 éves ifjú Jab-
lonszky Jánost, a Székalji
iskola tanítójának elsőszü-
lött fiát, nevezik ki 1883-tól
az Őszeszéki iskola tanító-
jának. Előtte 3 évig, mint
központi helyettest alkal-
mazták. A tanyai iskolák-
ban télen rendszeresen fel-
ütötte a fejét a megfázás és
a túlzsúfoltság következté-
ben valamilyen járványos
betegség. Ilyenkor legtöbb-
ször a tanító is elkapta a
fertőzést. Az iskolát gyak-
ran emiatt hetekre bezárták,
különösen már akkor, ami-
kor a kerületi orvos is meg-
jelent és intézkedhetett. A
helyettesítőkre igen nagy
szükség volt, mert a tanyai
iskoláknál nem találtak hir-
telen olyat, aki a tartósan
hiányzó tanító munkáját
folytathatta volna, 
Az iskola és a lakás bővíté-
se 1892. október 5-re elké-
szült. Szerencsére újra zsin-
delyezték, mert a 10 évvel
korábbit gyatrának tartot-
ták. A pala 1940-ben váltot-
ta fel a zsindelyt.
Jablonszky János 1890-ben
elvégezte a mezőgazdasági

tanfolyamot és kezdemé-
nyezte, hogy Őszeszékben
egy ismétlő gazdasági is-
kolát állítsanak fel. A kérést
elutasították.
Az iskolákat, 1907-ben ál-
lamosították. Az iskola-
fenntartást a beíratási pénz,
tanulónként 1 forint, vala-
mint a földre kivetett "isko-
lapénz" támogatta.
1910-re az iskola korábbi
zsúfoltsága megszűnt, mert
megindult a tanítás az új
Külső - Őszeszéki iskolá-
ban is.
Jablonszky Jánost, Jójárt
Béla követi /1911-1919/,
majd Katona György kö-
vetkezett, aki később 1928-
ban a Jánosszállási iskolába
költözött. 
1929-től a sándorfalvi Bíró
Tibor nagyapja, Bíró István
tanít a Belső-Őszeszéki is-
kolában, aki azután 1936-
ban Csengelére távozik
igazgatónak. 
Kertész János a tanító
1936-38-ig, majd Tápai Il-
lés és Szkála Margit követ-
kezik.
Az iskola utolsó tanítója a
Szirtosi iskolától áthelye-
zett Ördögh Ludovika taní-
tónő. 1944-től - 1973-ig, az
iskola bezárásáig. Az itt
bemutatott képen tanítvá-
nyaival látható.
Az iskola eredeti, a kör-
nyék birtokosai által felállí-
tott harangját eltulajdoní-
tották. A Vetró István és ne-
je Zombory Anna által ké-
szíttetett kereszt talán az
Ópusztaszeri Emlékmúze-
umban lévő tanyai iskola
előtt látható. Jó lenne azt az
eredeti helyére visszatenni,
vagy legalább pótolni, hogy
az úton járókat itt az iskola
előtt a régmúltra, a régi
őszeszéki emberekre emlé-
keztesse.

Pálmai József

A régi Őszeszéki iskola
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ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNYEK

1%
SZATYMAZ KÖZSÉGBEN MŰKÖDŐ ALAPÍTVÁNYOK KÖZLEMÉNEYE

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

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

Az év első testületi ülését
január 28.-án tartották a
képviselők. A délután 15
órára meghirdetett ülés pici
csúszással, de mégis csak
elkezdődött. Elég sokan
voltunk a Művelődési Ház
kis termében, mivel a testü-
leti ülés előtt ülésező Gaz-
dasági és Humán Bizottsági
tagok is tanácskozási joggal
részt vettek az ülésen. /Ta-
nácskozási jognak nevezik
azt, amikor a vitában részt
vehet, a témához hozzá-
szólhat a bizottsági tag,
azonban nem szavazhat a
napirendről/
Szóval elkezdődött az ülés,
szépen sorban haladtunk az
anyaggal. Meghallgattuk
Polgármester Úr beszámo-
lóját az elmúlt ülés óta vég-
zett munkájáról, illetve a
decemberi üléseken hozott
döntések végrehajtásáról,
majd következett volna a
2016. évi költségvetés tár-
gyalása. Következett volna,
de nem került rá sor, mivel
a Gazdasági Bizottságnak
az volt a javaslata, hogy a
testület vegye le napirend-

ről a költségvetést, vagyis
most ne tárgyalják meg, mi-
vel több információt szeret-
nének hallani a számada-
tokról. Hirtelen beugrott
egy 90'-es évekbeli képvi-
selőtestületi ülés. A velem
egykorú öregek emlékez-
hetnek rá, hogy bizony volt
már ilyen kis falunkban,
amikor a költségvetést nem
első nekifutásra fogadták el
választottjaink, hanem
többszöri tárgyalás ered-
ményeként szállt fel a fehér
füst a Művelődési Ház ké-
ményéből. Így aztán rögtön
a második napirend tár-
gyalásába fogtunk. Kálmán
János igazgató által össze-
állított rendezvénytervet
fogadták el a képviselők,
majd szintén Jani adta elő a
Művelődési Ház és Könyv-
tár tavalyi évi munkájának
értékelését. A napirend ke-
retében beszéltek még a
nyári falunapokról is és a
repülő napról is. Apropó re-
pülőnap! Szeged az idén
megrendezi saját repülő-
napját, és hát pont szeptem-
berben. Ez azért eléggé fel-
borítja terveinket, mert,

hogy már hosszú évek óta
szeptemberben a szatymazi
repülőtéren találkoznak a
levegő szerelmesei. 
Az előterjesztések napirend
következett. Azt kell tudni
erről, hogy előterjesztés né-
ven „futnak” azok az anya-
gok, amelyek nem a mun-
katervben elfogadott fő
napirendek, vagyis ennek
keretében tárgyalják meg
azt a sokféle anyagot,
amelyben a képviselő-tes-
tületnek kell állást foglal-
nia.
Tehát először a Szatymazi
Értéktár Bizottság számolt
be második féléves munká-
járól. Az Értéktár Bizottsá-
got a testület azért hozta
létre még tavaly, hogy ké-
szítse elő a szatymazi őszi-
barack hungarikummá vá-
lását, valamint gyűjtse ösz-
sze településünk értékeit, és
félévente számoljon be
munkájáról a testületnek. 
Nem tudom, hogy hányan
tudják, de összesen 6 társu-
lásnak is tagjai vagyunk,
szűkebb régiónkban. A tár-
sulásokat az önkormányza-
tok azért hozzák létre, hogy

valamilyen önkormányzati
feladatot szakszerűbben és
olcsóbban lássanak el. Ezek
a társulások gyakran ülé-
seznek és ezeken az ülése-
ken a polgármesterek kép-
viselik a településüket. Sze-
gény Polgármester Úrnak
néha egyszerre kellene je-
len lenni több helyen, ami
mint tudjuk legfeljebb kló-
nozással lehetne. Erre talál-
ták ki, hogy a képviselők
helyettesíthetik a társulási
ülésen a polgármestert, ha
megfelelő meghatalmazás-
sal rendelkeznek. Szóval a
következő napirend ilyen
meghatalmazások elfoga-
dásáról szólt. 
Döntöttek a képviselők a
III. körzet 182/B szám alat-
ti önkormányzati bérlakás
szerződésének további 1
évvel történő meghosszab-
bításáról, a Ford kisbusz
(gyerekeket hozza-viszi a
suliba) üzemeltetéséről és a
szolgáltató házban bérlő
kijelölésről. Öreg este lett,
mikor a Polgármester Úr
berekesztette a tanácsko-
zást és mindenkinek nyugo-
dalmas jó éjszakát kívánt.

Mákos Istvánné

Ülésezett a képviselő-testület…

Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk, hogy Szatymaz Község képviselő
testületének soron következő ülése: 2016. február 18-án
kerül megtartásra, melynek helye Dankó Pista Műve-
lődési Ház és Könyvtár,  időpontja: 2016. február 18.  15
óra.
Napirendi pontok:

1./ Tájékoztató a falugazdász 2015. évi tevékeny-
ségéről

2./ Tájékoztató a Sándorfalva-Szatymaz Beruházó
Víziközmű Társulattal kapcsolatos aktuális felada-
tokról

3./ Előterjesztések 
Barna Károly
polgármester

Megnyíltak az Erzsébet-program üdülési pályázatai. A
nagycsaládosok, a fogyatékossággal élők és a nyugdí-
jasok 2016. február 29-ig pályázhatnak a www.erzse-
betprogram.hu honlapon.
Az üdülési pályázatokra kizárólag elektronikus úton lehet
jelentkezni, és országosan több mint hétszáz segítőponton
– többek között a kormányablakokban – is beadhatók az
elektronikus jelentkezések. A pályázat benyújtását mege-
lőzően regisztrálni szükséges a www.erzsebetprogram.hu
oldalon. A költségek önrészét március végéig fizethetik be
a nyertesek, márciusban a nyugdíjasok, áprilisban a nagy-
családosok és a fogyatékossággal élők intézhetik szállás-
foglalásukat.
Minden pályázati feltétel részletesen olvasható a
www.erzsebetprogram.hu oldalon.
A pályázatok beadásában a Teleház dolgozói segítséget
nyújtanak.
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Tisztelt Szatymazi
Lakosok!
Megkezdődött és javában
tart a fűtési szezon. Sajná-
lattal tapasztaltuk, hogy
egyes háztartások olyan
dolgokat égetnek el, me-
lyek környezetszennyezést
okoznak. Ilyenkor tömény
és büdös levegő terjeng
Szatymaz utcáin. A kémé-
nyekből furcsa színű, hol
sárga, hol fekete füst száll
fel, beterítve a környéket és
szennyezve a levegőt. Sok
háztartásban vegyes tüzelé-
sű kazánnal fűtenek. Nem
is lenne ezzel semmi prob-
léma, ha nem káros anya-
gokat kibocsátó hulladék-
kal raknák meg. Tapasztal-
ható, hogy néhányan műa-

nyagot, fóliát, gumit, mű-
szálas ruhaneműt és egyéb
dolgokat égetnek el, hogy
az otthon melegét biztosít-
sák, holott ennek fűtőértéke
meglehetősen csekély. Így
rendkívül mérgező és rák-
keltő vegyületek jutnak a
levegőbe. Halálesetek is
előfordultak már a kály-
hából a lakótérbe jutó mű-
anyagégetés füstje okán. 
A műanyagok, háztartási
hulladékok égésekor olyan
anyagok szabadulhatnak
fel, mint az első világhábo-
rúban harci gázként alkal-
mazott foszgén vagy vinil-
klorid, illetve dioxinok, ci-
anidok, melynek következ-
ménye daganatos megbete-
gedések, impotencia, mag-
zatkárosodás, máj- és vese-

károsodás, májrák, légzési
elégtelenség, tüdőgyulla-
dás, vérsejt-károsodás, 
idegrendszeri károsodás,
vagy halál.
A jogszabályok tiltják és
keményen szankcionálják
ezt az illegális tevékeny-
séget. Az első fokon eljáró
levegőtisztaság-védelmi
hatóság bejelentés esetén
köteles eljárni, és a a levegő
védelméről szóló 306/2010.
számú kormányrendelet
alapján akár több százezer
forint összegű bírság is ki-
szabható.
Ezúton szeretnénk felhívni
a Tisztelt Lakosság figyel-
mét arra, hogy környeze-
tünk és levegő-tisztaságunk
védelme érdekében érde-
mes megfogadni néhány jó

tanácsot. Mindent tegyünk
oda, ahová való! A mű-
anyagot, papírt, üveget a
szelektív gyűjtőbe, a káros
anyagokat adjuk le, amikor
a veszélyes hulladékokat
gyűjtik, a többit pedig a
kommunális hulladékok
közé a kukába, de ne a ka-
zánba. Amennyiben a hul-
ladék elhelyezésével kap-
csolatban kérdése merülne
fel, részletes tájékoztatás
található a www.
szkht.hu/hulladekgyujtes
weboldalon. Szatymazi
hulladékudvar nyitvatar-
tása: keddtől csütörtökig
12-18-ig, péntek: 14-18-ig,
szombat: 8-18-ig. (Forrás:
www. minalunk.hu)
Városiné dr. Tihanyi Petra

Műanyagok égetése…

Kedves Helyben Élők!
Készül Szatymaz község
értéktára, amelyben vala-
mennyi helyi értékkel bíró
(szellemi, emberi, tárgyi és
természeti) kincsünket sze-
retnénk összegyűjteni,
rendszerezni és bemutatni.
Ebben a gyűjtőmunkában
az Ön közreműködésére is
számítunk! Kérjük, hogy az
újságban mellékletként ta-
lálható kérdőív kitöltésével
segítse közös értékeink fel-
tárását és megőrzését!
Amennyiben tudomása van
olyan, a válaszhoz kapcso-
lódó dokumentációról (fo-

tó, tárgy, írott anyag, stb.),
amelyről fotót vagy máso-
latot készíthetünk, kérjük,
jelölje az adott kérdések-
nél.
Kérjük, juttassa el ezt a
kérdőívet a Polgármesteri
Hivatalba Aklan Anikóhoz
(Kossuth u. 30.)
Ha bármilyen kérdése van
kérem keresse Burkus And-
rásnét, az Értéktár Bizott-
ság elnökét a 06-20/263-
8494 vagy a 283-470-es
telefonszámokon!
Köszönjük szíves közre-
működését!

„Kövesd! Szeresd!” Ezzel a
jelmondattal indult el 2015
októberében az Él a vidék –
Csongrád Megyei Videós
Híroldal. A megye kulturá-
lis és közösségi életével
foglalkozó honlap nem tit-
koltan azzal a céllal jött lét-
re, hogy a korábban elérhe-
tőnél átfogóbb, hitelesebb,
közérthetőbb tájékoztatást
nyújtson bárki számára, aki
érdeklődik a kistelepülések
mindennapjai iránt. Mutas-
suk meg, hogy él a vidék,
vannak eredményeink,
hasznos társadalmi, és ha-
gyományőrző munkát vég-
ző közösségeink! Nálunk
mindennek helye van, ami
hozzájárul Csongrád me-
gye fejlődéséhez, értéke-
inek megerősítéséhez, és

megtartásához. Nálunk
mindennek helye van, ami
célt, motivációt ad a fiata-
lok, és idősek számára ah-
hoz, hogy szabadidejüket
hasznosan, a közösségek
érdekében töltsék el. Nap,
mint nap számos dolog tör-
ténik a kistelepüléseken,
amelyről kevesen tudnak.
Hírértéke mindennek van, a
jó példák bemutatásából
soha nem lehet elég. Segít-
se ön is munkánkat, hogy
megmutathassuk: Él a vi-
dék! Elérhetőségeinken
forduljon hozzánk bizalom-
mal, kövessük, és szeressük
a vidék történéseit. Várjuk
ötleteit, javaslatait az
info@elavidek.hu címre. A
www.elavidek.hu kiadója a
ZsupArt Egyesület.

Tisztelt Szatymazi ingat-
lan tulajdonosok!
Köszönjük a lakosságnak a
szíves közreműködést,
hogy előző felhívásunkat
követően oly sokan felker-
esték Hivatalunkat és
egyeztetni tudtuk a helyi
adójukat érintő ügyekben. 
Továbbra is kérjük, hogy
amennyiben bármilyen kér-
désük, esetleges elmaradá-
suk lenne, úgy bizalommal
keressék fel Hivatalunkat.
Korábbi cikkünk lényege
az volt, hogy felhívjuk az
ingatlan tulajdonosok fi-
gyelmét arra, hogy Szaty-
maz Községben 2002. év-
ben bevezetésre került a
Magánszemélyek kommu-
nális adója, amelyet a
szatymazi ingatlanok után
kell megfizetni. Ennek a
bevallása és bejelentése az
ingatlan tulajdonos kötele-
zettsége.
Belterületen minden ingat-
lan (felépítményes telek és
üres telek is egyaránt) adó-
zik, egységesen 10.000,- Ft
/helyrajzi szám/ év összeg-
ben, amíg külterületen csak
azon ingatlanok adókötele-

sek, amelyeken bármilyen
épület van, illetve mester-
ségesen létrehozott vagy
kihelyezett, helyhez kötött
mobil építmény található,
ennek összege 7.000,- Ft /
helyrajzi szám / év.
Osztályunk 2015-ös évben
egy átfogó ellenőrzést indí-
tott el, mely során elkezd-
tük feltárni azokat a szaty-
mazi helyrajzi számú adó-
köteles ingatlanokat, ame-
lyek ez eddig valamilyen
okból kifolyólag nem ke-
rültek rögzítésre a rendsze-
rünkben, vagyis nem adóz-
tak eddig.
Ismételten kérjük a Tisztelt
lakosság közreműködését
abban, hogy amennyiben
nincs az ingatlanuk rögzít-
ve a rendszerünkben, eset-
leg nem tudtak eddig az
adófizetési kötelezettsé-
gükről, kérjük keressék fel
Hivatalunk Adó Osztályát
egyeztetés céljából. Hiva-
talunk célja az, hogy el tud-
juk kerülni az esetleges ké-
sőbbi kellemetlenségeket,
bírságolásokat az adó meg
nem fizetése okán.

Horváth Tamás
(adó csoport)

Magánszemélyek Kommunális Adója

Él a vidék – Csongrád Megyei Videós Híroldal
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TÁJÉKOZTATÁS PÁLYÁZATOKRÓL
Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével

https://www.palyazat.gov.hu/node/57513
A támogatási kérelmek benyújtására 2016. 03.09. napjától 2018.03.08. napjáig van lehetőség

Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése
https://www.palyazat.gov.hu/node/57517

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. 03.03. napjától 2018. 03.02. napjáig van lehetőség.
Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése

https://www.palyazat.gov.hu/node/57529
A pályázatok benyújtására 2016.03.21-től - 2018. 03. 20-ig van lehetőség

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

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

Számtalan tudományos ta-
nulmány és felmérés bizo-
nyítja a kutyák pozitív hatá-
sait a fejlesztő foglalkozá-
sok folyamán.
A foglalkozások célja, hogy
mindenki jól érezze magát.
Az állat – jelen esetben a
kutya – a játékos foglalko-
zások során jelenlétével
motivál, enyhíti a szoron-
gásokat. A terápiás kutya
agressziómentes, engedel-
mes, jól képzett, barátságos
mindenkivel. Minden terá-
piás kutya rendelkezik egy
komoly vizsgával és szigo-
rú állatorvosi ellenőrzés
alatt áll. (Oltások, külső-
belső féregtelenítés, szőr-
bőr vizsgálata)
Amiben segíteni tudnak a
kutyás foglakozások:
- K a p c s o l a t t e r e m t é s

képességének fejlesztése
- Szociális képességek fej-

lesztése
- Érzelmi, beleélő képes-

ség, empátia fejlesztése
- Kommunikáció fejlesz-

tése
- Orientációs képességek

és téri tájékozódás fej-
lesztése

- Kognitív funkciók, me-
mória fejlesztése

- Nagymozgások, finom-
motorika fejlesztése

- Önállóságra nevelés
- Figyelem, kitartás, céltu-

datosság, felelősségérzet,

kötelességtudat kiala-
kítása

A foglalkozásokat vezeti:
Náday Erika (gyógypeda-
gógiai asszisztens, terápiás
állat felvezető, habilitációs
kutyakiképző)
Elérhetőség: 0620 3615671,
nadayerika@gmail.com
A 60 perces csoportos fog-
lalkozásokat szombaton
tartom, a szatymazi Falu-
házban, délelőtt 10 órától.
A foglalkozások ára 3000
Ft/hó
Szeretettel várok minden
érdeklődőt 4-12 éves korig!
B E M U T A T Ó
F O G L A K O Z Á S :
2016.03.12. de. 10 óra,
Faluház

Integrált kutyás fejlesztő foglalkozások
KUTYÁSTERÁPIA

KÖNYVTÁRI HÍREK
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CIVIL EGYESÜLETEK HÍREI
JUDO
2016. január 16-án a Szaty-
mazi SE Judo Szakosztá-
lyának versenyzői a Molnár
Franciska Emlékversenyen
léptek tatamira Mórahal-
mon. A 11 egyesület és kö-
zel 200 kis judós részvéte-
lével zajló versenyen a 17
versenyzőnk mindegyike
remekül küzdött és érem-
mel térhetett haza.
Gratulálunk!
U10 korosztály:
Nagygyörgy Levente 1.,
Kiss Bence 1., 
Szántó Lajos 2.

Diák „C”:
Pölös Milán 1. 
Túri Alex 1. 
Andódi Bálint 3.
Kónya Ádám 3.
Kőhegyi Fanni 3.
Diák „B”:
Farkas Ramóna 1.
Makoviczka Máté 1.
Andódi Marcell 3.
Csala Dávid 3.

Diák „A”:
Árva Krisztián 1.
Gyöngyi László 1.
Pölös Nándor 1.
Tetlák Abigél 1.
Tetlák Áron 3.
A felkészítést köszönjük
Szabó Csaba edzőnek és a
munkáját segítő Vesze-
lovszki Kevinnek és Guba
Leventének.

Január 23-án az Ifjúsági
Országos Rangsorverseny

63 kg-os súlycsoportjában
Balogh Sára (képünkön)
III. lett az UTE-ban, Buda-
pesten. 
Január 30-án a Novi Sad-
ban megrendezett Szent
Szávó Judo Kupán I. he-
lyezést ért el Micziz Nóra
(képünkön), II. helyezést
Farkas Ramóna, Nagy Fru-
zsina és Tetlák Abigél, III.

helyezést Lénárt Benedek,
Nagy Dániel, Pölös Milán
és Sándor Péter. A pont-

szerző 5. helyen végzett Pö-
lös Nándor, Árva Krisztián
és Kónya Ádám pedig 7.
helyezettek lettek.
Edző Szabó Csaba, segítői
Veszelovszki Kevin és
Guba Levente
Köszönjük a lehetőségek
megteremtését Barna Ká-
roly polgármesternek, az
Önkormányzatnak és az Ál-
talános Iskolának, valamint
Túri Sándornak!

Kosárlabda.
01. 16.,  Szeged:

Szegedi Kisdózsa -
Szatymazi Törpeharcsák
18 : 44
Szedeák Skorpiók -
Szatymazi Törpeharcsák
33 : 43Micziz Nóra a dobogó tetején

Lénárt Benedek, Micziz
Nóra, Árva Krisztián,

Szabó Csaba edző, Sándor
Péter

A  N Ő E G Y L E T  H Í R E I

A Nőegylet január elején
megtartotta idei első közgyű-
lését. Több fontos kérdésben,
tervekben is döntés született.
Az összejövetelen új tag is ér-
kezett, akinek szívből örülünk
és továbbra is várjuk a hoz-
zánk társulni vágyókat. A
csatlakozáshoz reméljük a
lentebb említett programjaink
ösztönzésként fognak hatni.
A tisztújítás is napirendi pon-
ton szerepelt mely hozzánk

méltóan egyhangú és egyér-
telmű volt. A szavazásokat
követően a szatymazi Nőegy-
let vezetője Gulyás Zsuzsan-
na, elnökségi tagok Csillag-
vári Gusztávné és Ürmös
Márta.
A csapat több döntést is ho-
zott. Az idei községi rendez-
vényeken ismét lelkesen ott
leszünk, de szeretnénk saját
tervezésben közösségi progra-
mokat is szervezni főként
nyári estékre. A tavalyi évhez
hasonlóan "mindenkinek van
egy álma", na jó, terve, mely
során minden hónapra elője-
gyeztük ki, mit, hol… Na-
gyon jó kis ötletek kerülnek
megvalósításra, szokás szerint
batyus jelleggel mindenki fi-
zeti a részét. Kedvcsináló-

képpen pár ötlet, melyhez ter-
mészetesem bárki csatlakoz-
hat: lazítás Tibeti hangtálak
segítségével, más kultúrák
ételei étterem látogatással, tú-
ra útvonalak Szatymazon -
könnyű délutáni séta, falunk
kincsei - kerékpár körút, nyári
este a Faluház előtt, és a szín-

házas estéink is porondon ma-
radtak. Az első közös önkölt-
séges programunk: támoga-
tási céllal részt veszünk csap-
atostul az "ovis" bálon.
Aki kedvet kapott csatlakoz-
zon, töltsük együtt a követ-
kező évet, éveket!
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Január 26-án ismertettem a
2016 évi pénzügyi terveket.
Ebben az esztendőben is
megnyertük a NEA-KK-
IG-M (Eper) pályázatot!
E havi gyűlés február 24-én
du. 4 órakor lesz, be lehet
fizetni a tagdíjakat, ami
továbbra is 2000 forint.
Kirándulás tervek:
Hajdúszoboszló. Június 27-
július 2-ig, a fürdő utcájá-
ban lévő apartmanokban.
Két lehetőségünk van:
- 5 éjszaka, 2-4 ágyas
apartman, saját fürdőszobá-
val, 4 napi menüválaszté-
kos vacsorával, 4 kezelési
nap napi négy TB által
támogatott kezeléssel és
thermálfürdő belépővel:
24000.-/fő

- 5 éjszaka, 3 hálószobás
turista lakosztály egy für-
dőszobával, 4 napi menü-
választékos vacsorával, 4
kezelési nap napi négy TB
által támogatott kezeléssel
és thermálfürdő belépővel:
22000.-/fő
A reggeliről és ebédről
mindkét esetben mindenki-
nek magának kell gondos-
kodni!
Utazás úgy, mint tavaly:
busz, vonat, saját jármű.
Jelentkezni 10000.- forint
előleg egyidejű befizeté-
sével az alábbi telefon-
számokon lehet:
0620 2139534 Horváth
Istvánné, 0620 9608875
Tóth Tamásné Klárika
Tisztelettel, Horváth Istvánné

NYUGDÍJAS EGYESÜLET HÍREI FŐNIX EGYESÜLET közleményei
**Feladatunk elsősorban

elősegíteni a mozgásko-
rlátozottak, fogyatékkal
élők érdekvédelmét.

**Az érdekvédelemre nagy
hangsúlyt fektetünk: a
tagok részére a törvé-
nyek által biztosított le-
hetőségek feltárása és
megismertetése.

**Szolgáltatás nyújtása kí-
vülálló személyek részé-
re.

**Tanácsadás, segítség a
betegség, baleset, egyéb
ok következtében tartó-
san fogyatékossá váló
emberek számára. 

**Egészségügyi szolgál-
tatások érdekérvényesítő
képviselete, bonyolult
nyomtatványok kitölté-

se, egészségügyi és
egyéb életvitelt segítő
szolgáltatások nyújtása,
illetve ilyen szolgáltatá-
sokhoz való hozzáférés
elősegítése.

FOGADÓ ÓRA: Telefonos
időpont egyeztetéssel.
Telefonszám: 06-30/433-
6119.
Tagdíjbefizetés: A rendes,
évi tagdíjbefizetés határide-
je tárgyév március. 31.
(2000.-Ft) egy összegben
az alapszabályban leírtak
szerint.

FŐNIX EGYESÜLET,
SZATYMAZ, 

DÓZSA GYÖRGY 42.

REFORMÁTUS EGYHÁZ HÍREI

KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI

„A vakokat oly úton veze-
tem, amelyet nem ismer-
nek, járatom őket oly ösvé-
nyeken, amelyeket nem is-
mernek; előttük a sötétséget
világossággá teszem és az
egyenetlen földet egyenes-
sé; ezeket cselekszem ve-
lük, és őket el nem hagy-
om.” (Ézsaiás próféta
könyve 42 rész 16-os vers)
142 évvel ezelőtt ezzel az
igéjével szólította meg az
Úr Wellesley C. Bailey-t.
Elhívtakövetésébe és szol-
gálatába állította. Az isten-
félő férfiú létrehozta a
Nemzetközi Lepramissziót,
amely szervezet 142 éve 32
tagországban szenvedők
millióinak nyújt lelki, fizi-
kai, anyagi segítséget.
Mindez azért történhetett
meg általa, mert annak ide-
jén hittel ráhagyatkozott Is-
ten vezetésére. Számos
ilyen és hasonló csodát tu-
dunk az elmúlt évszázadok-
ban, évezredekben. 
Isten ígérete ma is szól
mindnyájunkhoz. A meg-
váltás Jézus Krisztus áldo-
zatával már megtörtént. Aki
hisz Jézusban, s rábízza
magát, az ma is megtapasz-
talhatja, hogy Jézus biztos

kézzel vezetni fogja az élet
ismeretlen, sötét és rögös,
veszélyes útjain. Ő gondos-
kodik arról, hogy minden
testi-lelki gyengesége, erőt-
lensége, nyomorúsága elle-
nére békességgel járhassa
élete útjait – élhesse életét
családjában, munkahelyé,
közösségében. Jézus az Ő
Szent Lelke s a Biblia sza-
vai által vezeti a Benne bí-
zókat napról-napra helyes-
nek bizonyuló döntésekre.
Sőt, Ő vezeti híveit a halá-
lon túl is - egészen a boldog
végcélba: az örök életre.
Ha hittel elfogadjuk Jézust
Megváltó Urunknak, és en-
gedünk szavának az élet
minden hétköznapi, hitbeli
és erkölcsi kérdésében és
hozzá igazodunk döntése-
inkben és teteinkben - ak-
kor meg fogjuk tapasztalni
a fentebbi idézetben rejlő
hatalmas isteni ígéretet:

„… és őket el nem ha-
gyom.” Ennél drágább,
csodálatosabb, mindenek-
felett való isteni ajándékot
el sem lehet képzelni, amit
a mindenség minket szerető
Teremtője, hatalmas fenn-
tartója és szentséges Ura,
Istenünk ígér a benne bí-
zóknak: Ő marad velünk és

lépésről-lépésre hordoz
minket, előttünk ködbe ve-
sző életútunkon - egészen a
végcélig! Jézus ugyanezt
ígérte tanítványainak:
„…tiveletek vagyok min-
den napon a világ vége-
zetéig!”
Ő pedig betartja ígéretét!
Saját életemben is megta-
pasztalom ezt a kegyelmet,
és nem is tudom szavakkal
kifejezni azt a boldogságot,
amit érzek miatta. Hagy
idézzem ehhez kapcsoló-
dóan a neves keresztyén
költőnőt, Lukátsi Vilmát:
Eben Háézer
Életünkben észrevétlenül
kitartóan kúszik az idő,
szakadatlan spirálvonala
fordulóit nem jegyzi elő…
Önmagamnak, ahogy nőttem,
éveket raktam- emlékoszlopul,
a fordulókat úgy jelöltem:
„megsegített mindeddig az Úr”
Eszmélésem oda vezetett,
Vele vándoroltam a hegytetőn,
minden léptemen éreztem:
szeret!
Visszarántott a szakadék előtt!
A bálványai összetörte,
még ha sírtam is keservesen,
azzal, hogy lelkem összetörte,
látóvá tette elvakult szemem!
Múltra nézni csak így
érdemes,
mert a jelen bárhogy alakul,

emlékezésnek annyi elég, hogy
„megsegített mindeddig az
Úr!”

Köszönöm Istenem minden
kegyelmi ajándékodat, azt
is köszönöm, ha most esz-
köz lehettem a Te ügyed
szolgálatába, és kérlek: ígé-
reted szerint, akaratodnak
megfelelően minél több
embertársunknak Te adj
Beléd vetett bizalmat, ve-
zesd az igazán helyes életú-
ton, boldogságban és bé-
kességben - nagy neved di-
csőségéért. Ámen.

Ács Sándor

Szeretettel várjuk reformá-
tus istentiszteleteinkre a
Szeged-Újszegedi Refor-
mátus Egyházközségbe!
Istentiszteletünk időpontja:
vasárnap 09.oo óra.
Ugyanebben 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

Melyik a helyes út, kire bízzuk rá magunkat?

Az Irgalmasság Évében
nyissuk meg szívünk, gya-
koroljuk az irgalmasságot,
sajátítsuk el a krisztusi lá-
tásmódot, és lássuk meg Is-

ten kegyelmét abban és ott
is, ahol eddig nem láttuk!
Vizsgáljuk meg magunkat,
hogy a mi életünkben men-
nyire van jelen Isten ke-

gyelme! A Házasság Heté-
hez kapcsolódva dr. Görföl
Tibor előadásából*  idézek
gondolatokat a házasságról.

A XX. századra rámuta-
tott a katolikus egyház és a

teológusok arra, hogy a há-
zasság, mint szentség egy
dinamikus valóság, két em-
bernek és a hozzájuk kap-
csolódó embereknek a kö-
zös útját jelenti. Nem egy

Kereszténység és házasság
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statikus állapot, amelybe
egyszer valaki belekerül, és
aztán abban ücsöröghet né-
hány évtizedig - ezt jó vagy
rossz néven veszi, ez már
ízlés kérdése -, hanem egy
közös folyamat, amelynek
során valahonnan valahová
el kell jutni. Ez nem ma-
gától értetődő, és nem volt
mindig így. 

A kereszténységet is - azt
mondják a XX.-XXI. szá-
zad nagyjai -, akkor lehet
érthetővé tenni, ha egy áta-
lakulási folyamatként tud-
juk bemutatni. Az ember-
nek valamiből valamivé
válnia kell. Senki sem
olyan, aminek lennie kell,
senki sem nyugodhat meg
abban a tudatban, hogy
olyan aminek lennie kell. 

Ha valaki úgy kel föl egy
reggel az ágyából, hogy ma
nem akar megváltozni, ak-
kor valamit rosszul értett a
kereszténységből. A keresz-
ténység egy olyan projekt,
ahol változnia kell az em-
bernek folyamatosan. Pál
azt írta a filippiekhez írt le-
velében, hogy azt az érzü-
letet tápláljátok magatok-
ban, ami Jézus Krisztusban
volt. Ki az közülünk, aki el
tudja mondani magáról,
hogy úgy látja a dolgokat,
ahogy Jézus Krisztus? Ő
egészen egyedülálló módon
látott mindent, számunkra
csodálatos módon. Akinek
nem az a legelementárisabb
igénye az életében, hogy
azt a látásmódot alakítsa ki
magában, amely Jézus
Krisztusban volt, az vala-
mit tévesen fogott fel a ke-
reszténységből. A házasság
ebben az értelemben két
vagy több embernek a kö-
zös útja, amelynek során a
tagok elsajátíthatják a jé-
zusi szemléletmódot.

A középkori filozófusok,
teológusok tudták, hogy ha
az ember valamit megis-
mer, magáévá tesz, befogad
magába, akkor az csak úgy
lehetséges, ha hasonul ah-
hoz, amit befogad. Ha vala-
ki befogadja Jézus Krisz-
tusnak a szemléletmódját,
gondolkodásmódját, akkor
ezzel párhuzamosan óha-
tatlanul átalakul azzá és
abba, ami Jézus Krisztus-
ban volt. Ez az átalakulás
folyamata a keresztény élet
projektje.

Katolikus felfogás szerint
intézmények nélkül nem
megy a keresztény élet. (A
bort üvegben lehet átadni.)
A probléma az, hogy intéz-

ményekkel sem. A katoli-
kus egyházban minden
azért van, hogy az emberek
Istenhez fűződő kapcsola-
tukat ápolják, tudatosítsák
és kibontakoztassák. Intéz-
ményi struktúrákban lehet
átadni Istennek az életét
(szentségek kellenek hozzá,
plébánia, stb.). De ez csak
az üveg... 

Így van ez a házassággal
kapcsolatban is. Ha két ka-
tolikus ember házassága jo-
gi szempontból rendben
van, templomba járnak, a
gyerekeik keresztény isko-
lába járnak, akkor velük
minden rendben van. De at-
tól, ha külsőleg a házassá-
gukkal nincs probléma,
még semmit nem tudunk
két ember életéről. Azt vi-
szont tudjuk, hogy az egy-
házi intézményrendszeren
kívül is működik Isten ke-
gyelme. Mi van akkor, ha
azt mondjuk, hogy egy egy-
házilag rendezett házasság
lehet, hogy kegyelmi szem-
pontból üres, halott; s hogy
egy egyházi szempontból
nem rendezett viszony ke-
gyelmi szempontból nem
halott, hanem “élő”. Nincs
intézményi vonatkozása,
viszont Istennek a jelenléte
felismerhető két ember éle-
tében. 

Minden téren van egy
félelem az intézményesség-
től a mai világban. Más-
részt a katolikus egyháznak
az az állítása, hogy a fala-
kon kívül is Isten élete zaj-
lik az emberekben, annyira
megrémiszt nagyon sok
mindenkit az egyházon be-
lül, hogy elkezdenek visz-
szamenekülni a struktúrák
felé. Ez a menekülés figyel-
hető meg, amikor a két há-
ború közötti világot emle-
getik, mikor mindenki egy-
házilag rendezett polgári
házasságban élt. Hogy azon
belül mi történt, milyen
volt a két világháború kö-
zötti katolikus házasságnak
az igazi valósága, azt jobb,
ha nem tudjuk, és valószí-
nűleg jobb, ha nem is akar-
juk tudni. A német katoli-
kus püspöki konferencia el-
nöke, Marx bíboros azt
mondta: “Nem lehet vissza-
sírni a dicső régmúltat,
mert az elmúlt, és nem biz-
tos, hogy olyan jó volt, mint
amilyen jónak most azt ret-
rospektíve látnánk.”

Ferenc pápa encik-
likájából idézek egy mon-
datot, melyet ha valaki ko-
molyan vesz, akkor az nem

magától értetődő következ-
ményekkel járhat. “Egy
nagy emberi korlátok kö-
zött megtett apró lépés ked-
vesebb lehet Istennek, mint
annak külsőleg korrekt
élete, aki a napjait úgy tölti
hogy nem kell jelentős ne-
hézségekkel szembenéz-
nie.”  

Ha azt mondjuk, hogy
ami intézményileg rendben
van, az nem biztos, hogy
valójában rendben van, és
ami intézményesen nincsen
rendben, az lehet, hogy va-
lójában Istennek kedves,
akkor azt érezzük, hogy el-
veszítjük a támpontokat.
Mert lehet, hogy ami jónak
látszik az nem jó, és ami
nem látszik jónak, az jó.
Sajnos azt kell mondanom,
hogy ez egy normális do-
log. Ez egy jézusi dolog.
Jézus egy olyan valaki volt,
aki azzal döbbentette meg
az embereket, hogy ami
magától értetődőnek, jónak,
bevettnek, megbízhatónak,
kiszámíthatónak tűnt, azzal
kapcsolatban rámutatott ar-
ra, hogy semmit sem ér. S
amiről mindenki azt hitte,
hogy szemét, azt össze-
gyűjtötte, és azt mondta,
hogy ott Istennek a ke-
gyelme csillog. Jézus az
összes “emberi szemetet”
összegyűjtötte maga körül
(házasságtörők, prostituál-
tak,…) Amikor azt érezzük,
hogy elbizonytalanodunk
abban, hogy most mi a jó és
mi a nem jó, akkor egysz-
erűen csak Jézus útjára té-
rünk rá, amely azért a leg-
nehezebb emberi út. Tehát
nem egy kényelmes út,
amely arra vonatkozik,
hogy vasárnap ott kell ül-
nünk a templomban, gyere-
keinket katolikus iskolába
kell küldenünk és akkor
minden rendben van. Mert
azzal még el sem kezdődött
a dolog…

Aki az intézményes
struktúrákat nem becsüli,
annak nem sok köze van a

kereszténységhez. De aki
csak az intézményes struk-
túrákba veti a bizalmát, az
állandóan kívülről nyalo-
gatja a mézesüveget, ahogy
Fila Béla emlegette. A méz
belül van, és ahhoz hogy
elérjük, ki kell nyitni az
üveget… (folyt.)

Jézus Krisztus látásmód-
jának magunkévá tétele az
alapja annak, hogy valóban
keresztények legyünk.

Szeretettel: Szunyogné Icu
(egyházközségi médiareferens)

*Szegedi CsaládEgyetem:
Elváltak és újraházasodot-
tak az egyházban a szinó-
dus tükrében. (Dr. Görföl
Tibor) 

A szentmisék rendje:
Vasárnap reggel fél 9-kor
orgonás szentmise
Vasárnap délután 17 óra-
kor gitáros szentmise
Minden hónap 4. vasárnap-
ján a délutáni szentmisére
különösen hívjuk a kis-
gyerekeket, ahol aktívan
részt vehetnek (énekkel,
mozgással) Isten dicsőíté-
sében.
A plébánia telefonszáma:
283-170. A plébános mobil-
száma: 06/20 93 90 325

Egyéb hirdetések
A Vitalitás programsorozat
keretében 2016. február 20-
án interaktív műhelyt szer-
vezünk, “Kommunikáció a
családban” témakörben,
melyre szeretettel várunk
mindenkit! Előadó: Kasz-
per Pál (tréner, hitoktató, 4
gyermekes édesapa)
A résztvevők száma korlá-
tozott, és előzetes jelent-
kezéshez kötött! További
információ és jelentkezés
Szunyogné Icunál
20/9972657, ill.
30/6455932 telefonon vagy
icu.szunyog@gmail.com e-
mail-címen.
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Görgényi Gábor jegyzete
Két Katika
A dűlőutak szerelmese va-
gyok. Régiek, tanyasiak
tudják, mire gondolok. A
télen szikár-kemény, nyá-
ron poros-édes dűlők lá-
gyan haladnak pusztán, ná-
das zegzugán, erdőn át
messzi vidékekre, elvíve
baráthoz, rokonhoz, dol-
gomra, hordozva hol bol-
dogságot, hol bánatot, hol
áldást, hol átkot. Útközben
a dűlő, dacolva az idő kö-
nyörtelen araszolásával, be-
tekint életekbe, visszaránt a
múltba – sosem törődve a
jövővel. 
Boldog időkben még, sok
dűlő állandó vendége vol-
tam, Siposmalomtól Cso-
morkányig éltek barátaim,
ismerőseim, kiknél nem
volt gond, hogy bár csak rá-
juk néztem, de egy hétig
maradtam. Volt valami kö-
zös életérzés akkoriban a
tanyán lakókban, független
attól, honnan érkeztek, mi
lódította odáig őket. Sze-
rették a tanyát, a tanyai élet
időtlenségét, el sem tudták

máshol képzelni életüket –
maga az élettér feledtette
velük az anyagi szegény-
séget, ami pont ezért látha-
tatlan volt. Igazából meg
sem érintette őket. 
Eltűnőben van ez a fajta, jó
ideje tudom már. Megette a
mobiltelefon, az autó, a
megélhetés ridegsége, a tör-
vényi szigor. Elporladt az
akáckerítés, acél szabályok
vágják keresztül a tanyaud-
vart, berekesztenek, kire-
kesztenek. Üresen kanya-
rog már a dűlő s kérdezi:
hol vagytok ti, kik szerettek
engem?
Ezért volt nagy boldogság
számomra a felfedezés,
hogy mindössze kétezerkét-
száz méterre tőlem, lakik
két manó. Akik két kedves,
szép érett asszonyok, szí-
nésznő és szobrász, akik
művész és érző lelkükkel
úgy fölmelegítik otthonu-
kat, hogy derűsen, gond
nélkül kitelelnek a kis ta-
nyán. Öröm hozzájuk be-
térni: a nyáron kitapasztott
búboskemence melege mel-
lett nem pálinka, hanem

gyömbéres kávé és jó szó
fogad. Balra a falon ke-
reszt, jobbra Krsna, béké-
ben megvannak, nem a po-
litikai korrektség miatt… s
ha majd valakiknek eszébe
jut, hogy ideje már a ke-
resztényeket a hindukkal is
összeveszejteni, szerintem
akkor is csak mosolyognak
majd… mosolyognak, jókat
kuncorásznak, hisz’ nagyí-
vűen fogalmazva harmó-
niában élnek az univerzum-
mal, póriasan mondva pe-
dig ez annyit tesz, hogy 
fittyet hánynak annak, hogy
nekik tulajdonképpen rosz-

szul kéne érezniük magu-
kat…
A falu is szerencsésnek tud-
hatja magát, hogy életében
tevékenyen részt vesznek,
egyes számú Katika például
a Nyári tábor idején rossz
gyerekeket szelidített, pe-
dagógusi kalapot megeme-
lő sikerrel, kettes számú
Katika finom előadásai pe-
dig durva lelkeket is szelíd
irányba terelgettek. 
Ha pediglen fejeteket csó-
válva mindezt túlzásnak
találnátok s sok lenne a jó-
ból, járjatok utána maga-
tok: ott a dűlő, odavisz…

Ződül mán mint az őrült! –
kiáltott föl Erzsike, mikor
tíz nap munka után végre az
első jelét kaptuk annak,
hogy lehet, sikerült feltölte-
nünk az agyrém portfólió-
ját. De addig kapott két ide-
gösszeomlást, megőszült,
mindenkivel összeveszett, a
dáliák meg tönkrementek a
kertben. 
Édesapám, Isten nyugosz-
talja, mérnökember létére
nem bírta fölvenni a mobil-
telefont, nem is akarta, pe-
dig kezdő kohómérnök ko-
rában már a Magyar Föld-
gáz Társaság elnöke volt.
Én nem vagyok elnök, s le-
het, pont a miatt nem is le-
szek, hogy sejtelmem sincs,
mit jelentenek azok a sza-
vak, hogy kompetencia és
releváns. Először még meg-
kérdeztem, de nem ment
bele a fejembe, most már
nem is érdekel. Pedig e nél-
kül manapság már nincs hi-
vatalos élet. Sőt, lassan élet
sincs. Pályázatokon, kérdő-
íveken lassan begyűrűzik a
dolgoknak ez a fajta meg-
közelítése, rendszerezése –
egy gondolkodási bukfenc,
rossz esetben téboly. Köte-
lező lesz relevánsan, kom-
petenciák szerint élni éle-

tünket, mindennapjainkat.
A mobiltelefon nem rossz
dolog, mint kiderült, bár
igen sok bántó vonzata is
van, no de fentiek kataszt-
rófával fenyegetnek. Hiva-
tali döntéshozók, a helyitől
az országos szintekig si-
mulnak bele lassan e gon-
dolkodásba, ami azt jelenti,
hogy egyszerű gyakorlati,
életszerű kérdéseket, gon-
dokat nem tudnak megol-
dani, illetve megoldásukra
már nem is a józan észt
hívják segítségül, hanem
megnézik, milyen kompe-
tenciák teljesülnek és
milyen reflexió várható.
És akkor még nem is be-
széltünk a politikai korrekt-
ségről, ami most úgy néz
ki, egész Európa bukását
okozhatja.
No de hogy ne csak a szája-
mat jártassam, megoldást is
kínálok: Ókájés tanfolya-
mot kell szervezni, ahol a
józan paraszt ész használa-
tára tanítanak meg. Az OKJ
nélkülözhetetlen, ma már
Apám sem kutathatná e
nélkül a földgáz fölhasz-
nálási lehetőségeit. Lehetne
szervezni másra is, például
a bankok, telefontársasá-
gok, érthetetlen szolgáltatá-

sokat kívánó cégek telefon-
hívásainak kezelésére. Ez
utóbbi akkor jutott eszem-
be, mikor a Temesvári ta-
nyán vágtuk a fát, s Orbán
Józsi barátom, kezében a
járó fűrésszel egyszer csak
megáll, félrevonul és két
percig hallgat valakit.
Aszonta, nem bírta félbe
szakítani és valami benső-
jéből áradt udvariasság tar-
totta fogva a beszélgetés
alatt, pedig már az első pil-
lanatban nem érdekelte a
téma. Valahogy csak befe-
jezte, még jó, hogy nem
rendelt meg valamit. Mit
tehetünk ilyenkor? Először
is próbáljunk meg józannak
maradni és fölfogni, miről
is van szó. Tudatosítsuk
magunkban, hogy minket
ez nem érdekel és ezzel
zaklatnak. Támadás!
Mondhatnánk valami csú-
nyát is – szállj le rólam te
pondró! például – de lehet,
hogy nem valami dörzsölt
semmirekellő menedzser
van a vonalban, hanem egy
munkáját végző jámbor vi-
déki kislány, így inkább vá-
lasszunk kifinomultabb
megoldást! Füllentsünk!
Mondjuk azt, hogy nekem
már két előfizetésem is van,
kedves, bizony, annyira
szeretem az újságukat/cso-

magjukat/konstrukciójukat,
vagy ó, épp most vettem
egy kombájnt, nincs pén-
zem, vagy kérem, nagyon
vártam már a hívását, de
zongoraórán vagyok, bocsi-
ka, puszika…!
Ezennel hát elindult tanfo-
lyamunk a józan paraszti
ész védelmében, a jelentke-
zőknek mindössze (csak
most!) nyolc kompetenciá-
nak kell megfelelniük.
Releváns?

Releváns kompetenciák OKJ-s reflexiója
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„MI ROVATUNK”

A szomszédos városban,
Sándorfalván beszéd, sőt
veszekedés téma, hogy mi
legyen a szennyvízberu-
házás kapcsán megmaradt
lakossági hozzájárulás sor-
sa? Először csak távolról
figyeltem a civódást, majd
leesett, hogy társult köz-
ségként, mi szatymaziak is
ugyanígy érdekeltek va-
gyunk, csak minket a kutya
sem kérdez meg, arról,
hogy mit szánunk a mara-
dék pénz sorsának! Ezt

bizonyítani is tudom, hi-
szen a két kutyámból egyik
sem érdeklődött. DE nem
érdeklődött a jelenlegi kép-
viselő testület egy tagja
sem, SŐT nem érdeklődött
a Társulás szatymazi lakos-
sági küldöttei közül senki
sem! Ráadásul nem is tu-
dom, hogy kik a küldöt-
teink, hiszen a társulás hon-
lapján csak a sándorfalvi
küldöttek nevét lehet meg-
találni. Mivel nincs olyan
kapcsolatom, aki meg tud-

ná mondani, hogy mennyi
pénz maradt meg, mit ter-
veznek vele (visszakapjuk
vagy ismeretlen célra tar-
talékoljuk), ezért itt, ki-
használva a Mi lapunk új-
ság nyújtotta lehetőséget
tettem fel a kérdéseimet.
Végül szeretném leírva
látni a "lakossági küldöt-
tek" nevét is, hiszen úgy
biztosan hamarabb köze-
lébe kerülhettünk volna az
információnak.

Tisztelettel  Asztalos Imre

Pacal, mentaszósszal
Új meghatározását hallot-
tam az életnek, miszerint
születéskor kapunk egy
szalagot a csuklónkra, a
végén kapunk egyet a
lábunk nagyujjára és a két
szalag közötti időt kell
minél kellemesebben eltöl-
teni. Ami egyébként túl
rövid ahhoz, hogy rossz
borokat igyunk. Ezt már én
találtam ki, Einstein meg a
relativitást. És ettől fogva
semmi sem abszolút. Ami
nekem sok, neked kevés,
ami neked szép, neki csú-
nya,ami nektek rossz, nekik

jó,és ami nekik jogszerű az
nekünk sokszor erkölcste-
len. Szerintem régen kifi-
zettem, szerintük még tar-
tozom, szerintünk túl drága,
szerintük emelni kell. Ne-
künk Jézus, nekik Moha-
med próféta. Minden rela-
tív, vagyis mindennek
legalább két oldala van. De
megint elkalandoztam,
mint túlterhelt iskolás fi-
gyelme, matekórán. Apropó
kalandozás. Nemrég jártam
Pesten, a Hősök terén, ahol
minden valamirevaló tu-
rista megfordul. A nyil-
vános WC előterében kávé-
automata, rajta a kézzel
írott felirat. „Cukor nyista”
Hát aki ebből nem ért….
Mostanában megfordultam
külföldön is pár helyen.
Szinte mindenütt, ha látják,

hogy nem érted őket, azon-
nal másik nyelvvel pró-
bálkoznak. Nálunk ez úgy
történik, hogy azonnal szó-
tagolva és hangosabban
beszélünk. Uborka. Nem
érted? U_BOR_KA te mar-
ha. Természetesen, csakis
magyarul. Pedig az istenad-
ta se nem süket, se nem
értelmi fogyatékos. Ben-
nünket viszont annak néz.
Kutatások szerint az emberi
szem a sárga színre a leg-
érzékenyebb. Talán nem
véletlen, hogy a csekkek
színe sárga. Ez is a nem
verbális kommunikáció ré-
sze, mint az is, hogy a leg-
jobban eladni kívánt por-
tékát szemmagasságba he-
lyezik el a boltban. A tör-
pék, az óriások és a szín-
vakok kiestek.

Elárulom azt is hogy hiszek
a mikulásban. Én voltam az
idén is. A legkisebb uno-
kám viszont már nem, hisz,
mert felismert. El kell mon-
danom szomorú vagyok,
mert egyes helyeken a mi-
kuláscsomagnak krumplit,
lisztet, olajat kellett tartal-
maznia, mert ezeken a he-
lyeken nem csak csokira
nem futotta. Pedig, mint
tudjuk Magyarországon
nincs szegénység, nincs
gyermekéhezés, növeked-
nek a reálbérek, növekszik
a gazdaság stb, stb.

Boldogabb Új Évet kívánok

szilágyikarcsi

Olvasói vélemény a csatornázásról

Történt égyször, nagyon régön, a nagyfülű világba:
Hallottam, hát elmesélöm, -  né üljünk itt hijába.
Kemény tél vót, a név-esték, disznótorok ideje,
A Zatkábúl gyüttek Pórék késő éjjel kifele.

Ott vótak égy jó szomszédnál disznótoros vacsorán.
S igyeköztek hazafele, át a befagyott Tiszán.
Szép, bujkáló hódvilág vót, ragyogtak a csillagok,
S a jól beállt folyó jegin Pór, mög Pórné ballagott.

Aszongya a zasszony Pórnak: igyeközzünk, apjukom!
Hascsikarásaim vótak. - Mi van velem, nem tudom.
Pedig jó vót, jól is esött, ízlött is a vacsora,
De mán mással is mögesött, hogy rágyütt a szapora.

Iparkoggyunk! - Dörmögi Pór a nagy bajusza alatt.
Tán neki mög nem esött jól mán a zutolsó falat.
De azér ű tartya magát: jó gyomor mindönt bevösz.
Sajnájja is a zasszonyát, attúl tart, hogy hiba lössz.

Mán maj'nem a parton vótak, - Pórné fingott égy nagyot,
Hogy mindketten légugoltak. S a szőre odafagyott.
Pór csak a fejit csóvájja. - Először csak röhögi,
De azután mögpróbájja olvasztani: - lehöli.

Addig-addig próbálgattya, - az igyeközete nagy, -
Míg végül a nagy bajusza mindönöstűl odafagy.
Elképzelni is iszonyú azokat a kínokat,
Amikön a pár átesött, ott a fagyos ég alatt.

Mer a zasszony dús szakálla, mit a zura szeretött,
Mög az embör bajsza-szála jég fogságába esött.
Arrúl mán nem szól a fáma, hogy amikor kiderült,
Oszt több embör is möglátta, fölkelni hogy sikerült.

Ezér jó, ha nem feledjük, hogy vigyázni sosé árt.
Tanulságul mögjegyözzük, mit jelent, hogy: - "pórul járt."
Így hallottam hatvan éve, égy tarjánvégi toron,
A nagyanyám tes'véritűl. - Igaz vót-é, nem tudom.

Memorandum egy szál
virág helyett!
Mély tisztelettel és fájó
szívvel búcsúzunk Gyöm-
bér István tanár úrtól! Attól
az embertől, aki nemcsak
betűvetést és számolást ta-
nított, hanem emberséget,
és az életben való helytál-
lást is elsajátítatta a volt
vilmaszállási osztatlan
álta-lános iskolában az
akkori diákokkal.
Köszönet érte!
Az 1952-56-ban végzett és
az összes volt tanítványa
nevében veszünk Tőle vég-
ső búcsút.
Nyugodjon békében!

Becsei Mihályné
volt tanítvány

EGY KIS FARSANGI VIDÁMSÁG…
…melyből kiderül, miért mondják, hogy pórul járt…Hódtavy Tarján verse
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Orvosok rendelése:
Szatymaz, Kossuth u. 6.
Dr. Lengyel Dezső
(tel.: 62/283-130) 
Hétköznap: 800- 1100.
Egészségház: 

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

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

Védőnők fogadóideje:
Igazné Herkó Mária

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

Csecsemő-és kisgyermek
tanácsadás:
SZERDA: 1000-1200

SZERDA: 1200-1400

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

Csecsemő-és kisgyermek
tanácsadás:
HÉTFŐ: 1400-1600

SZERDA: 1200-1400

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

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

Polgármesteri Hivatal:
Szatymaz, Kossuth u. 30. (tel:
62/583-560) 

Ügyfélfogadás: 
Hétfő, péntek: 800-1200, 
szerda: 800-1600. 

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

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

Tanyagondnokok:
Csányi Imre

tel.: 20/404-2024
Bérczi Tamás

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

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

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

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

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

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

Tel.: 62/283-169
Révész Andrea
Ügyfélfogadási idő 
Hétfő, csütörtök: 0900-1300

Kedd: 1300-1800

Szerda: 1300-1500

Tanyagondnokok:
Rózsa Zoltán

tel.: 20/260-0750
Karácsonyi Gergely

tel.: 30/5000-532
Sarapka Irén Katalin

tel.: 30/567-1006
Vidácsné Lukucza Éva

tel.: 30/229-7123
Gyermekjóléti Szolgálat

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

Kedd: 1300-1800

Szerda: 1300-1500

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

Állatorvosi ügyelet: 
Az ügyeleti beosztás a következő hon-
lapon érhető el:
http://www.maok.hu/allatorvosi_ugyele
tek/csongrad_megye_2

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

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

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

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

szombat: 1000-1530

vasárnap: zárva
Főnix Egyesület.

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

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

Csipet csapat nagycsaládosok
Egyesülete.

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

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

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

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

Sertésfelvásárlás:
Kiss István 30/974-8232 

Vízmű:
Információ:
tel: 40/922-334, 

Hibabejelentés:
tel.: 80/922-333

Temetéssel kapcsolatos 
teljes körű ügyintézés:

-Patak János
Csongrád Megyei Kegyeleti
Kft. ügyintézője

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

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

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

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

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

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

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

Felelős kiadó: Dankó Pista Művelődés Ház és Könyvtár. Főszerkesztő: Kálmán János Szerkesztőbizottság tagjai: Barna Károlyné, Kasza Ágnes,
Kapásné Gyögy Rita. A szerkesztőség címe: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár (Szatymaz, Dózsa György utca 42.)
E-mail:milapunk@szatymaz.hu ISSN 1789-7165 (Nyomtatott) ISSN 1789-7173 (Online); Következő lapzárta: március 1.
Nyomdai előkészítés: RRD Kereskedelmi és Marketing Vállalkozás. Nyomtatás: Tiszapress nyomda

SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ÜGYELET
FELNŐTT:

Hétköznap: 1100-1600 helyi háziorvosok közreműködésével a 
20/55-44-901 telefonszámon
1600-730 a 104-es telefonszámon
Szombaton, vasárnap, valamint munkaszüneti napokon: 
0730-0730

elérhetőségi telefonszám/lakásra hívás: 104-es ingyenesen
hívhat telefonszámon.
Rendelő helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. szám alatti fel-
nőtt ügyeleti rendelőben /bejárat a Szilágyi utca felől/.

GYERMEK:
Hétköznap: 1100-1600 helyi gyermekorvos közreműködésével
sürgősségi ügyelet a 30/622-9428-as telefonszámon,
1600-730 a mentőállomáson.
Szombaton, vasárnap, valamint munkaszüneti napokon: 
0730-0730.
Elérhetőségi telefonszám /lakásra hívás: 104 ingyenesen
hívható telefonszámon.
Rendelő helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. szám alatti
felnőtt ügyeleti rendelőben /bejárat a Szilágyi utca felől/.

Búcsúzunk tõlük
Bényi István János (1950.)

Szatymaz I. körzet tanya 142/B.
Vastag János István (1960)

Szatymaz IV. körzet 80.
Gyömbér István( 1925)
Szatymaz IV. körzet 97.

Sisák Péter ( 1938)
Szatymaz Május 1 u. 10.

Kővári Zoltán ( 1938)
Szatymaz II. körzet 1656.

Vámos István (1955)
Szatymaz IV. körzet tanya 266.

Fekete József (1953)
Szatymaz I. körzet

tanya1298

Közérdekű információk
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A szerkesztõség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött írásokat rövidítve, illetve szerkesztve közölje. 
Az újság az olvasók fóruma, a közölt levelek, cikkek tartalmával a szerkesztõség nem feltétlenül ért egyet.

Kedves Szülők!
Amennyiben szeretnék, hogy újszülöttjük fotója megjelenjen a „Mi Lapunkban”, kérjük, az adatokat és a képet küldjék el 

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

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 telefon-
számokat hívhatják:

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

GÓLYAHÍREK

Blumenschein Boglárka 2015. 08.04.
Balogh Boglárka Blumenschein Gábor

Rózsa Zsanett Éva
Rózsáné Tóth Éva Rózsa Róbert

Csányi Bálint Zoltán 2016.01.08.
Csányi Sándor Zoltán és Csányi Marianna

RENDSZERES INGYENES ORTOPÉDIAI VIZSGÁLAT!
Minden hónap második péntekén 14-16 óráig

Szatymaz, Egészségház – Ady endre u. 32
Dr. Körmöndi Sándor

A vizsgálat beutalómentes
Érdeklődés, bejelentkezés :

0630 5619417

JAKAB CSABA AUTÓSISKOLA
KRESZ TANFOLYAM

14.800 forint A vizsgadíj árát is tartalmazza
Keddi és csütörtöki napokon 17.00 – 20.20

Első alkalom: február 23.
Helyszín: Faluház

A tanfolyam legkevesebb 5 fő jelentkezésével indul

A hajdani őszeszéki iskola, ma magántulajdon Fotó: Görgényi


