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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

Tisztelt Szatymazi ingat-
lantulajdonosok!
Köszönjük a lakosságnak a
szíves közreműködést,
hogy előző felhívásunkat
követően oly sokan felke-
resték hivatalunkat és
egyeztetni tudtunk 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
ingatlantulajdonosok 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
i n g a t l a n t u l a j d o n o s
kötelezettsége.
Belterületen minden ingat-
lan (felépítményes telek és
üres telek is) adózik, egy-
ségesen 10.000,- Ft /hely-
rajzi szám / év összegben,
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 a 2016-os év-
ben is folytatja a korábbi
évben már megkezdett át-
fogó ellenőrzést, mely so-
rán elkezdtük feltárni azo-
kat a szatymazi helyrajzi
számú adóköteles ingatla-
nokat, amelyek ez eddig
valamilyen okból kifolyó-
lag nem kerültek rögzítésre
a rendszerünkben, vagyis
nem adóztak 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
tudjuk kerülni az esetleges
későbbi kellemetlensége-
ket, bírságolásokat az adó
meg nem fizetése okán.

Horváth Tamás
(adó csoport)

Magánszemélyek Kommunális Adója Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk, hogy Szatymaz Község képviselő
testületének soron következő ülése:  2016. június 23-án

kerül megtartásra, melynek helye Dankó Pista
Művelődési Ház és Könyvtár,  

időpontja: 2016. június 23., 15 óra.
Napirendi pontok:
1./ Tájékoztató az SZKTT Szociális Intézmény Szaty-

mazi Feladatellátási Hely munkájáról

2./ Tájékoztató a szennyvízcsatorna-hálózat üzemelte-
tésének tapasztalatairól

3./ Előterjesztések
Barna Károly
Polgármester

Tisztelt Lakosság!
Felmérést végzünk a Szatymaz Község Képviselő-testü-
letének 9/2015. (VI.12.) Ör. rendeletével külterületen be-
vezetett, kéthetente (páros héten) történő hulladékszál-
lításával kapcsolatos lakossági elégedettségről.
Kérjük a Tisztelt külterületi Lakosságot, hogy az újságban
található felméréssel kapcsolatos kérdőívet (bellapot)
2016. június 20. napjáig juttassák vissza kitöltve a
Szatymazi Polgármesteri Hivatalba (Szatymaz, Kos-
suth u. 30.) személyesen az erre rendszeresített urnába
bedobva vagy postai úton.
A visszaküldött kérdőívekből kiolvasható információ
csak tájékoztató a Képviselő-testület részére a külterületi
lakosság véleményéről, nem kötelező érvényű a Képvi-
selő-testületre nézve, azonban a döntéshozatalt segíti,
ezért kérjük, hogy az íveket minél nagyobb számban visz-
szajuttatni szíveskedjenek!

Városiné dr. Tihanyi Petra

Tisztelt Lakosság!
Szatymaz Község Képvi-
selő-testületének a díszpol-
gári cím adományozásáról
és a „Szatymaz Községért”
kitüntetés alapításáról és
adományozásáról szóló
16/2000. (IX.14.) KT.sz.
rendelete alapján a Képvi-
selő-testület ebben az év-
ben is adományozhat dísz-
polgári címet és „Szaty-
maz Községért” kitün-
tetést.

A „Szatymaz Községért
kitüntetést” az alábbi terü-
leteken végzett kiemelkedő
munkáért adományozhat a

képviselő-testület:
1. oktatás és kultúra,
2. sport és egészségfej-

lesztés,
3. közszolgálat,
4. településfejlesztés és

környezetvédelem,
5. közélet.
A kitűntetés adományozá-
sával együtt a kitűntetett
oklevelet és emlékérmet is
kap.
A díszpolgári cím odaíté-
lésének feltétele, hogy az
arra jogosult község fejlő-
dése, gyarapodása és hír-
nevének öregbítése érdeké-

ben tartósan kiemelkedő
munkát végezzen a szak-
területen belül.
A fenti területeken végzett
munkáért egy évben legfel-
jebb három személy ré-
szesülhet ebben a kitün-
tetésben, díszpolgári címet
pedig egy személy kaphat.

Az adományozás feltételei:
- bárki írásban tehet rá ja-

vaslatot,
- a képviselők egynegye-

dének írásbeli ajánlása
szükséges,

- polgármesterhez kell be-
nyújtani írásban,

- a képviselő-testület dönt
az adományozásról,

- átadására ünnepélyes ke-
retek között a Falunapon
kerül sor.

Kérjük a Tisztelt Lakossá-
got, hogy a fentebb ismer-
tetett rendeleti szabályozás
alapján 2016. június 15-ig
nyújtsák be javaslataikat a
Díszpolgári Címre, vala-
mint „Szatymaz Közsé-
gért” kitüntetésre a Pol-
gármesteri Hivatalba.

Szatymaz Község Önkor-
mányzatának

Képviselő-testülete

DANKÓ PISTA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Faluház + konditerem
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

Invitel ügyfélfogadás a Faluházban
Minden hónap első péntekén 09-15 – ig 
Ügyintéző Bóta Ágnes, 0620 9370989
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A Magyar Csillagászati
Egyesület idei ifjúsági tá-
borát június 28. és július 4.
között tartjuk a szatymazi
ifjúsági táborban. 
A tizenévesek számára
ajánlott rendezvényen el-
méleti és gyakorlati fog-
lalkozásokat tartunk, meg-
ismerkedünk a nyári égbolt
csillagképeivel, a Naprend-
szer égitestjeivel, a csilla-

gászat legújabb eredmé-
nyeivel.
Szeretettel várjuk a szaty-
maziakat is a táborban jú-
lius 2-án (szombaton), este
21 és 23 óra között. A
nagyközönség számára
rendezendő távcsöves be-
mutatónk célpontjai a Ju-
piter, a Mars és Szaturnusz,
továbbá a nyári égbolt ér-
dekességei.

A Magyar Csillagászati Egyesület idei ifjúsági tábora

Egy újabb összefogásnak
köszönhetően egy szép ta-
vaszi napon - április 17-én -
megvalósulhatott Szatyma-
zon az első Egészséges
Életmód Fesztivál, mely
hagyományteremtő céllal
jött létre.
A Vitalitás programsorozat
keretében a Dankó Pista
Művelődési Házzal és mun-
katársával, Gondi Klárival
hónapok óta készültünk er-
re a rendezvényre, azért,
hogy az egészséges életmó-
dot minél szélesebb körben
népszerűvé tegyük. 
A sokszínű program mind
azt sugallja, hogy milyen
széles a repertoár ebben a
témában. Tájékozódhattunk
az egészséges életvitel, a
táplálkozás, a mozgásfor-
mák különböző fajtáiról, és
ki is próbálhattuk azokat.
Ezekhez ezen a napon sok-
sok elméleti és gyakorlati
ismeretanyagot nyújtottak a
meghívott előadók, kik az
ország számos helyeiről
érkeztek: Algyőről, Buda-
pestről, Kistelekről, Makó-
ról, Piliscsabáról, Röszké-
ről és Szegedről. 
Az előadások reggeltől fo-
lyamatosan zajlottak. Egy-
mást felváltva követték az
elméleti és gyakorlati ré-
szek, melybe mindenki be-
kapcsolódhatott. A műsor-
vezető, Kajári Ádám, Ma-
kóról érkezett hozzánk.
Reggel kipróbálhattuk a
meridián tornát, Kajári K.V.
Katalin vezetésével, majd a
PDF Alapítvány tájékoz-
tatást tartott az ökogazdál-
kodásról. Berta Szilvia be-
pillantást adott a kardio-
mozgás néhány alapmozdu-
latába, melyet gyakorolhat-
tunk is. Ábrahám Krisztián
bemutatót tartott a gyógy-
növényekről és a zöldház-
tartásokról a gyakorlatban,
majd Gál Tibor népi hang-
szerelőadását is hallhattuk.

Ebéd előtt még egy kis 
aerobicelmélet és -gyakor-
lat következett Olasz Csaba
testnevelő tanár vezetésé-
vel. Az ebéd a helyszínen
készült, teljes értékű, bio-
alapanyagokból, melynek
főszakácsa Benda Judit, az
AlterVita főzőiskola veze-
tője. A délután folyamán
folytatódtak a műsorszá-
mok különböző témákban.
A Hayat Hastánc Csoport
több stílusban állította ösz-
sze műsorát erre az alka-
lomra. Liszkai Tamás és
Punk Mária Test-játék- ritu-
álé előadásában a rituálé
játékos formáinak feszült-
ségcsökkentő tulajdonsá-
gáról tájékozódhattunk. Tö-
rök Árpád és Molnár Bar-
bara táncbemutatóját köve-
tően pedig tanulhattunk,
gyakorolhattunk és táncol-
hattunk rocky- és salsatán-
cokat. A nap végén egy ki-
csit más mozgásforma kö-
vetkezett: jóga Lillával,
majd zárásként Jenei Kor-
nél hangfürdőjén vehetett
részt minden érdeklődő.
Mindeközben a standokon
egyéni tanácsadással, vá-
sárral, kóstolóval, masz-
százzsal, kézműves- és
egyéb gyermekfoglalkozás-
sal várták a kedves odaláto-
gató vendégeket. Jelen volt
az Alsóvárosi Ferences Lá-
togatóközpont, Bánvölgyi
Helga és Zoltán, Benda Ju-
dit, Bolgár Eszter talpmasz-
szőr, a Biocsányi Gazda-
ság, a Csemete Természet
és Környezetvédelmi Egye-
sület, Csodás Hagyatékunk
Egyesület, Gálné Nagy Il-
dikó népi iparművész, Gál
Tibor, Kajáriné K.V. Kata-
lin, Gyöngy Major Kft,
PDF Alapítvány, 3COMM
LINE Kft.
A Művelődési Ház kister-
mében Képzőművészeti ki-
állítást láthattunk a tavasz
jegyében szatymazi és
szatymazi kötődésű alko-

tóktól: Bérczi Tamás, Gé-
mes Katalin, Kajáriné K.V.
Katalin, Kardosné Marika.
Lapis András szobrászmű-
vész ajándéka pedig azóta
is látható a Faluházban az
„Isten Hozott” felirat alatt.
A rendezvényt a Vitalitás
programsorozat keretében a
Katolikus Ifjúsági és Fel-
nőttképzési Egyesület fi-
nanszírozta. A fesztivál az
egyesület támogatásával
valósulhatott meg ezen a
színvonalon. A program-
sorozat ez év júniusában
véget ér. Bízunk abban,

hogy valami elkezdődött
ebben a témában is, és a
következő évben hasonló
színvonalon létre tud jönni
a Tavaszi Ébredés Egész-
séges Életmód Fesztivál e
támogatás nélkül is.
Köszönet a sok-sok segít-
ségért minden önkéntesnek,
kik rengeteget segítettek!!!
Isten fizesse meg szerete-
tüket, fáradságukat és ön-
zetlenségüket!!!

Szeretettel: Szunyogné
Csányi Icu,

A Vitalitás programsorozat
szatymazi koordinátora

Tavaszi Ébredés - Egészséges Életmód Fesztivál

Falugazdász hírek 
Június 1-30. történik a kötelező KAMARAI TAGDÍJ BE-
VALLÁSA ELEKTRONIKUSAN, (a 2015-ös év ősterme-
lői bevétele alapján). Csak a bevallás után postázzák a
csekkeket, vagy átutalással is fizethető.
Júliusban és augusztusban SZABADSÁGON leszek!
JÚLIUSBAN és AUGUSZTUSBAN falugazdász ügyfél-
fogadás csak HÉTFŐNKÉNT lesz. Így kérek mindenkit,
hogy ez idő alatt az új sándorfalvi kolléganőt, Gémes
Dórát keresse hétfőnként a helyemen vagy a következő
számon 70/4893852, én szeptember 1-jétől dolgozok újra.
Hívjanak bizalommal!

Gömöri Gabi - falugazdász- 70/48 93 846

Kedves Olvasók!
Tovább folytatódik Könyv-

kihívás játékunk. Elkez-
dődött egy újabb negyedév.
A játék egész évben foly-

KÖNYVTÁR HÍREI
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tatódik, bármikor becsat-
lakozhatnak a játékunkba!
Ahogy előző hónapban is
jeleztem, szeretnénk elindí-
tani a Rajzvarázs – kézmű-
ves varázs programunkat.
Egyik kedves olvasónk már
jelezte, hogy szívesen részt
venne rajta a gyermekével.
Rajzos programok lenné-
nek, papírvirágok készítése,

használt ruhákból szívek
varrása, pólófestés és sok
egyéb érdekességgel vár-
nánk a nagyokat és a ki-
csiket. Akkor tudja elindí-
tani könyvtárunk a prog-
ramot, ha még akadnak lel-
kes jelentkezők. Nem kell
semmit sem hozni a prog-
ramra, minden anyagot biz-
tosít a könyvtárunk a prog-
ramokhoz, és teljesen in-

gyenes! Várjuk a további
jelentkezőket!
Továbbá írásban jelét ad-
tam, hogy szeretném mega-
lapítani a Szatymazi Olva-
sókört. Minden hónapban
egy vasárnap kezünkbe
vennénk egy könyvet, ami
felkeltette az érdeklődésün-
ket, beszélgetnénk róla. To-
vábbá író-olvasó találkozó-

kat szerveznék az olvasó-
kör tagjainak. Nincs tagsági
díj, egyetlen feltétel, hogy
beiratkozott olvasónk lehet
a kör tagja. A részletekről a
könyvtárban érdeklődhet-
nek, és ott tudnak jelent-
kezni, ha a tagjai szeret-
nének lenni.

Börcsök Erzsébet,
szatymazi könyvtáros

ISKOLAI HÍREK
FUTÓTŰZ FUTÁS ÉS
FLÓRIÁN-NAPI
ÜNNEPSÉG
Futótűz Futás és Flórián-
napi ünnepség zajlott Sze-
geden 2016. május 3-án,
melyen iskolánkat Dunai
Domonkos 1. osztályos ta-
nuló képviselte. Az 1800
méteres távot teljesítette, s
több nála idősebb futót is
sikerült megelőznie. 

Gratulálunk!
ERDÉLYI KIRÁNDULÁS
Ahogy mi, diákok látjuk
az erdélyi kirándulást
Az igazság az, hogy ez a
történet nem igazán most,
április 26-án kezdődött.
Sokkal ezelőtt. Amikor ta-
náraink nagy odaadással és
kitartással értünk kezdtek
dolgozni, hogy ezt a pá-
lyázatot, amit megnyer-
tünk, előkészítsék szá-
munkra, miközben mi to-
vább téptük az idegszálai-
kat. De a lelkük mélyén
tudják, hogy azért mi jó
gyerekek vagyunk, és be is
tudjuk bizonyítani, hogy
megérdemeljük ezt a bizal-
mat. Ezt bizonyítván teljes
odaadással hallgattuk föld-
rajz órán Orsi néni beszá-
molóját a Kárpátok hegy-
láncainak keletkezéséről.
Domborzatról és vízrajról
gyerek még nem hallgatott
olyan lelkesen előadást,
mint mi, mert tudtuk, hogy
ezt megtanulván nem csak

egy 5-ös lesz bevésve az
ellenőrzőbe, hanem egy
örök emlék marad a szí-
vünkben. Történelem órán
útitervekről beszéltünk,
amit a filmekben vagy a
túrák előtt lehetett látni. A
szokásokat és a népvise-
leteket megismertük Etelka
néni segítségével. A szé-
kely himnuszt is több-ke-
vesebb sikerrel énekeljük.

Biológia órán Julika néni
megismertette velünk a nö-
vény- és állatfajokat. A
védett növényekről képeket
is néztünk, mielőtt anyu-
kánknak azokból kötöttünk
csokrot. Szerintem a több-
órás felkészüléssel nyíltan
fogjuk iskolánkat képvisel-
ni, és nagyon gazdag em-
lékekkel fogunk hazatérni.

Kiss Dorina 7. a
Fakultatív előkészítő
Erdélyre
Iskolánk bekapcsolódott a
Határtalanul programba.
2016.05. 16-tól 20-ig Er-
délybe utazunk. Szeretnénk
minél tartalmasabban eltöl-
teni ezt az öt napot. Április
5-én az iskolai könyvtárban
egy fakultatív órán tanára-
ink segítségével tájéko-
zódunk arról, hogy hová is
megyünk, és mit fogunk
megnézni. A fiúk térképet
tanulmányoznak, a lányok
pedig különböző könyveket
böngésznek. Szálláshe-
lyünk „magas Déva vára”

közelében lesz. Gyulafe-
hérvár, Nagyenyed és más
nevezetes történelmi helyek
megtekintése után követ-
kező szálláshelyünk Toroc-
kó. Ez a csodálatos hely ter-
mészeti szépségekben és
népművészeti hagyomá-
nyokban is bővelkedik. A
képeket nézegetve magas
fenyveseket, „égig érő” fá-
kat, hatalmas hegyoldala-
kat, völgyekben megbúvó
kis falvakat fogunk látni.
Nagy izgalommal várjuk,
hogy milyen látvány lesz
majd a buszunk ablakából
nézni. Reméljük, látni fog-
juk szállásunk udvarából
hogy valóban kétszer kel-e
fel a nap Torockón. Ez a
felkészülés nemcsak kíván-
csibbá tett bennünket, ha-
nem segít abban is, hogy ér-
tékesebben éljük meg ezt a
kirándulást.

Erdélyben jártak a szaty-
mazi diákok
2016.05.16-2016.05.20-ig
öt napot töltöttünk Erdély-
ben.
Izgatott készülődés után
reggel 5-kor indultunk az

iskola elöl. Első nap Ara-
don, Déván és Vajdahunya-
don jártunk. Déván az ot-
tani kollégium diákjaival
közös esti programot szer-
veztünk. Az ismerkedés
után a sportban mértük ösz-
sze erőnket. Másnapi utunk
során ellátogattunk Nagy-
enyedre, ahol betekintet-
tünk a híres kollégium éle-
tébe, és elgondolkoztunk
azon, hogy milyen volt a
diákélet régen és milyen
napjainkban. Három napig
Torockón volt a szállásunk,
ahol megismerkedhettünk a
helyi népszokásokkal, és
megnézhettük, hogy ott va-
lójában kétszer kel fel a
NAP. A kulturális és törté-
nelmi értékeken kívül meg-
tapasztalhattuk a természet
csodáit is, és élvezhettük
milyen a hegymenet mindig
felfelé. Olyan érzésünk

volt, mintha ott-
hon lennénk. Ez
alatt az öt nap
alatt a valóság-
ban is átélhettük
mindazt, amit ed-
dig csak a tan-
könyvekből ta-
nultunk meg.
Ez a pályázat
olyan lehetőséget
nyitott meg szá-
munkra, amely-
nek keretében

olyan helyekre is eljuthat-
tunk, olyan élményekkel is
gazdagabbak lehettünk,
amelyek hosszú időre elkí-
sérnek bennünket.

Szatymaz, 2016.05.26.
A 7.a osztályos tanulók
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ÓVODAI HÍREK
Eseményekben gazdag vi-
rághabos májusban volt ré-
szük óvodásaiknak.
Az édesanyák és nagyma-
mák köszöntésével indítot-
tuk május havát.
Ebben a hónapban sem ma-
radt el a Truffaldino szín-
ház látványos előadása,
amelynek segítségével is-
mét a mesék csodálatos
birodalmába utazhattunk.
Deszken került megrende-
zésre a Bozsik foci kupa,
amelyen eredményesen
szerepeltek óvodásaink. A
játékos találkozóról foci-
labdákkal, kapuval térhet-
tek haza legkisebbjeink.
Frank Dezsőnek köszön-
hetően megismerkedhet-
tünk a múltidéző lovasíjá-
szok életével, felszerelése-
ivel, hangszereivel, a lovak
csodálatos természetével.
A saját készítésű hangszer-
rel kísért Nap - imádó ének
megmelengette a szívün-
ket!
Csoportkirándulások tarkí-
tották ezt a szép tavaszi hó-

napot.
Május utolsó hetében, ha-
gyományaink szerint ismét
megszerveztük a családi
gyermeknapot.
A rendezvény megszerve-
zésében és lebonyolításá-
ban a „Mi Óvodánk Alapít-
vány Szatymaz” és a Szülői
Szervezet volt segítségünk-
re.
Ugrálóvár, Tengeri Attila
dobművész interaktív zenés
műsora, judobemutató,
kézműves tevékenységek,
ügyességi játékok, arcfes-
tés, Szűcs László bűvész
műsora tarkította ezt a vi-
dám napot.
A Fakanál Klub felajánlá-
saként minden óvodás
gyermek egy ínycsiklan-
dozó, finom palacsintát fo-
gyaszthatott el uzsonna-
ként.
Ezzel végére is értünk má-
jus hónap áttekintésének.
Ebben a csodálatos hónap-
ban még a szeszélyes idő-
járás sem szegte kedvün-
ket!

Szegedi Kistérségi Többcélú Társulása Óvodái
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Szegedi Kistérségi Többcélú Társulása Óvodái

Szatymazi Óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:    Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 
Csongrád megye, 6763 Szatymaz, József Attila utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással
járó lényeges feladatok:

3-7 éves korú gyermekek óvodai nevelése, differenciált
fejlesztése, az óvoda pedagógiai programjának
megfelelően. A gyermekek személyiségének fejlesztése
az egyéni képességeik ismeretében.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
§ Főiskola, óvodapedagógus,
§ óvodapedagógus munkakörben - 1 év alatti szakmai
tapasztalat,
§ Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cse-
lekvőképesség, egészségügyi alkalmasság.

Elvárt kompetenciák:
§ Kiváló szintű Pedagógiai elhivatottság, kapcsolat-
teremtő-, motiváló képesség, empátia, tolerancia,
kreativitás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§ Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló
oklevél egyszerű másolata, 30 napnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány, motivációs levél, szakmai
tapasztalat igazolása.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. július 11. napjától tölt-
hető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Tanács Zsuzsanna nyújt, a +36/30/822-7117-os telefon-
számon.

A pályázatok benyújtásának módja:
§ Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Kistérségi Több-
célú Társulása Óvodái címére történő megküldésével
(6720 Szeged, Széchenyi tér 5.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: OVI/50-1/2016., valamint a munkakör megne-
vezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 5.
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SPORT
CIVIL EGYESÜLETEK HÍREI

Judo hírek
Edző Szabó Csaba, segítői
Juracsek László, Kovács
Bence és Guba Levente

Április hónap vége – május
hónap eleje Budapesten ér-
te judósainkat. Magyaror-
szág legnagyobb, sőt Euró-
pa egyik legnagyobb után-
pótlás versenyén, a 29.
alkalommal megrendezésre
került Budapest Kupán
jártunk, ahol 20 ország (!)
1446 (!) versenyzője között
szerepeltünk olyan eredmé-
nyesen, hogy (az UTE-val
holtversenyben) az érem-
táblázat élén végezve a csa-
patversenyt is megnyertük.
Aranyérmesek:
Sándor Péter (66 kg, serdülő)
Lénárt Benedek (+81 kg, ser-
dülő)...
Nagy Fruzsina (42 kg, diák)
Nagy Dániel (45 kg, diák)
Ezüstérmesek:
Travány Kata (57 kg, ifi)
Micziz Nóra (57 kg, serdülő)
Pölös Milán (30 kg, diák)
Farkas Ramóna (41 kg, diák)
Bronzérmes:
Túri Alex (+50 kg, diák)
V. helyezettek:
Balogh Sára (63 kg, ifi)
Tetlák Abigél (38 kg, diák)
Gyöngyi László (54 kg, diák)
VII. helyezett:
Micziz Zoltán (81 kg, ifi)
Május 7-én a kiskőrösi Pe-
tőfi Kupát hoztuk el, hi-
szen a sok-sok egyéni érem
mellett a csapatbajnokságot
itt is megnyertük.
Aranyérmesek:
Micziz Zoltán (81kg, ifi)
Sándor Péter (66 kg, ifi)...
Lénárt Benedek (+81 kg, ser-
dülő)
Sándor Péter (66 kg, serdülő)
Árva Krisztián (36 kg, serdü-
lő)

Tetlák Abigél (40 kg, serdülő)
Gyöngyi László (54 kg, diák)
Túri Alex (+50 kg, diák)
Pölös Nándor (41 kg, diák)
Árva Krisztián (35 kg, diák)
Pölös Milán (33 kg, diák)
Tetlák Abigél (38 kg, diák)
Ezüstérmesek:
Lénárt Benedek (+90 kg, ifi)
Dorn Csanád (90 kg, ifi)
Micziz Nóra (57 kg, ifi)
Micziz Nóra (57 kg, serdülő)
Makoviczka Máté (+60 kg,
diák)
Andódi Marcell (38 kg, diák)
Tetlák Áron (35 kg, diák)
Farkas Ramóna (38 kg, diák)
Bronzérmesek:
Sisák Szabolcs (+50 kg, diák)
Csala Dávid (50 kg, diák)
Szabó Ádám (38 kg, diák)
IV. helyezettek:
Gyöngyi László (55 kg,
serdülő)
Gera Levente (41 kg, diák)
Kónya Ádám (33 kg, diák)
V. helyezett:
Andódi Bálint (33 kg, diák)
Május 14-én a II. Oros-
Honvéd Kupán jártunk
Orosházán. Ez alkalommal
a lány csapatversenyt meg-
nyertük, a fiú csapatver-
senyben pedig a második
helyen végeztünk.
Aranyérmesek:
Lénárt Benedek (+81kg,
serdülő)
Micziz Nóra (57kg, serdülő)
Tetlák Abigél (40kg, serdülő)
Makoviczka Máté (+60kg,
diák)
Túri Alex (+55kg, diák)
Árva Krisztián (34kg, diák)
Pölös Milán (30kg, diák)
Tetlák Abigél (38kg, diák)
Nemes-Nagy Dóra (56kg,
diák)
Farkas Ramóna (38kg, diák)
Ezüstérmesek:
Pölös Nándor (40kg, serdülő)
Árva Krisztián (36kg, serdülő)
Gyöngyi László (55kg, diák)
Döme Balázs (50kg, diák)
Nagygyörgy Natália (+56kg,
diák)
Kőhegyi Fanni (40kg, diák)
Nemes-Nagy Anna (38kg,

diák)
Bronzérmesek:
Pölös Nándor (41kg, diák)
Tetlák Áron (34kg, diák)
Kónya Ádám (30kg, diák)
IV. helyezett:
Sisák Szabolcs (+55kg, diák)
V. helyezettek:
Gyöngyi László (55kg,
serdülő)
Andódi Bálint (33kg, diák)
Andódi Marcell (35kg, diák)
Gera Levente (41kg, diák)
Szabó Ádám (38kg, diák)

Május 15-én fehéröv-vizs-
ga volt Szatymazon, ahol
kezdő gyerek és felnőtt ju-
dósaink adtak számot elmé-
leti és gyakorlati cselgáncs-
tudásukról, kiérdemelve ez-
zel a fehér öv viselésének
jogát. Gratulálunk!

Május utolsó hétvégéjén
három helyen is szerepeltek
judokáink. 28-án, szombat-
on serdülő és ifi versenyző-
ink a Split Openen léptek
tatamira Horvátországban.
Ezüstérmesek:
Travány Kata (57kg, felnőtt)
Balogh Sára (70kg, felnőtt)...
Balogh Sára (70kg, U18)
Micziz Nóra (57kg, U16)
Dorn Csanád (+81kg, U16)
Bronzérmes:
Travány Kata (57kg, U18)
VII. helyezett:
Lénárt Benedek (+81, U16)
Ugyanezen a napon Ceglé-
den került megrendezésre a
Diák A, B és C korosztály

egyik legfontosabb verse-
nye, a Diákolimpia.
Aranyérmesek:
Tetlák Abigél (41 kg), Nagy
Fruzsina (45 kg), Nagy Dániel
(42 kg), Pölös Milán (30 kg)
Bronzérmesek:
Gyöngyi László (54 kg),
Makoviczka Máté (+60kg),
Túri Alex (+55 kg)
V. helyezettek:
Árva Krisztián (34kg), Farkas
Ramóna (40 kg), Kőhegyi
Fanni (40 kg)
VII. helyezett:
Andódi Marcell (35 kg)
Csapatbajnokság: II. hely!
Másnap legkisebbjeink ke-
rültek a figyelem központ-
jába, akik földharctornára
utaztak Kecskemétre, ahol
a sok szépen csillogó érem
mellett még több tapaszta-
lattal és emlékkel gazda-
godhattak.

Büszkén gratulálunk judo-
káinknak és edzőinknek,
Szabó Csabának, Juracsek
Lászlónak, Kovács Bencé-
nek és Guba Leventének!
Köszönjük az önkormány-
zat és polgármesterünk,
Barna Károly, valamint
Antman László és Túri
Sándor támogatását!
Felhívjuk a kedves szaty-
maziak figyelmét, hogy az
idei Falunap keretében
2016. július 8-án, pénteken
18 órától megrendezésre
kerül az I. Őszibarack
Nemzetközi Judo Fesztivál,
melyre minden érdeklődőt
sok szeretettel várunk!

PHD
Két további kép a 10. oldalonPetőfi Kupa, Kiskőrös (05. 07.)

III. Oros-Honvéd Kupa, Orosháza (05.14.)

A Szatymazi SE Judo Szakosztálya. A kezdők (kicsik,  felnőttek) az első sikeres övvizsga után (05.15.).

Split Open, Horvátország (05. 28.)
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NYUGDÍJAS EGYESÜLET HÍREI

FŐNIX EGYESÜLET SZATYMAZ közleményei

KOSÁR
Jó évet zártunk! 
A gyerekek sokat fejlődtek. Az iskola csapta ezután a Sze-
deák szárnyai alatt versenyez tovább. Szeptemberben vár-
juk a lelkes lányokat, fiúkat kosarazni.

Diákolimpia a Nagyatádi
Városi Sportcsarnokban
Sikeresen szerepeltek rit-
mikus gimnasztikázóink
május 28-án a Nagyatádi
Városi Sportcsarnokban
megrendezett Diákolimpia
országos döntőjén.
Lányaink négy korosztály-
ban versenyeztek.
Csíkos Júlia, Hegykői Bog-
lárka, Nyári Viktória, Oláh
Bianka Effi és Szanka Bog-
lárka Katalin karika gya-
korlatukkal a 6. helyen vé-
geztek. Csányi Orsolya
Éva, Farkas Fanni, Farkas

Laura, Gera Henrietta,
Nyeste Borbála és Toldi
Brigitta kötéllel, illetve Ba-
bos Nikolett, Olár Bog-
lárka, Prágai Bíborka és
Tóth-Molnár Réka buzo-
gánnyal az előkelő 2. he-
lyen zárták a versenyt.
Borbély Gréta, Kiss Dea,
Kőhegyi Réka és Szabó
Rita szalaggyakorlatukkal
megnyerték az országos
döntőt és ezzel együtt a
„Magyar Köztársaság Di-
ákolimpia bajnoka” kitün-
tető címet.
Edző: Gáborné Madácsi
Ildikó

RITMIKUS GIMNASZTIKA

XIII. Szatymaz Kupa FIDE
Pünkösd hosszú hétvégéjén
rendeztük meg a XIII.
Szatymaz Kupa FIDE mi-
nősítésű egyéni sakkver-
senyt az általános isko-
lában. 
Kevesebben jelentkeztek,
mint az elmúlt évben, mert
Hajdúböszörményben eb-
ben az időben rendezték
meg az iskolák közötti or-
szágos csapatsakkversenyt,
és a szegediek ott vettek
részt. 22 fővel rendeztük
meg a versenyt, részt vettek
a versenyen Németország-
ból, Dunakesziről, Szentes-
ről, Martfűről, Gyuláról,
Kecskemétről, Orosházá-
ról, Röszkéről és Szeged-
ről. A játszmák színvona-
lasak voltak, minden for-

duló az előírt játékidő vé-
géig tartott.
Végeredmény:
1. Csizmadia László, Szeged
2. Farkas János, Szeged
3. Udvardi Zalán, Martfű
4. Molnár Gábor, Szentes
5. Gombocz Ferenc, Szentes
A legjobb senior: Sipos
Kálmán, Szeged
A legjobb szatymazi: id.
Tóth Sándor
Köszönöm a Szatymazi
Önkormányzat anyagi
támogatását, a pol-
gármester úr különdíjait, a
Szatymazi Általános
Iskolának, hogy megren-
dezhettük a sakkversenyt!

id. Filep Miklós

SAKK

Május 25-én megtartottuk
közgyűlésünket. Beszá-
moltunk a 2015. év pénzü-
gyi helyzetéről és a prog-
ramokról. 

Május 29-én felléptünk az
Országos Nyugdíjas Ki-
Mit-Tud középdöntőjében,
és bejutottunk a döntőbe.

Június 21-én délután négy
órakor találkozunk azok-
kal, akikkel Hajdúszobosz-
lóra utazunk. 
Június 26-tól július 1-ig
hajdúszoboszlói kirándulás
gyógykezeléssel egybe-
kötve.
Július 2-án Gyopárosi Hu-
morfesztivál, fürdőzéssel
egybekötve.

Július utolsó
szerdáján NEM
talákozunk!
Október 1-2.:
Pécs környéki
kirándulás, be-
kerülési költ-
ség: 17800. Ft.-
Az összeg a
belépők árát
nem tartalmaz-
za! Jelentkezés-
kor 5000 Ft.-

előleget kérünk!
Tisztelettel:

Horváth Istvánné
0620 213-9534

FOGLALKOZTATÁST
HELYETTESÍTŐ

TÁMOGATÁS
A foglalkoztatást helyettesítő
támogatás HAVI ÖSSZEGE
az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének
80%-a. (jelenleg: 22.800 Ft).
AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁ-
SÁRA EGY CSALÁDBAN
EGYIDEJŰLEG csak egy
személy jogosult. Egy család-
ban egyidejűleg két személy
abban az esetben jogosult az
aktív korúak ellátására, ha az
egyik személy a foglalkozta-
tást helyettesítő támogatás,
míg a másik személy az egész-
ségkárosodási és gyermekfelü-
gyeleti támogatás feltételeinek
felel meg.
Jogosultsági feltétel:
AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁ-
SÁRA, EZEN BELÜL FOG-
LALKOZTATÁST HE-
LYETTESÍTŐ TÁMOGA-

TÁSRA JOGOSULT AZ A
SZEMÉLY, AKI AZ ALÁBBI
EGYÜTTES FELTÉTELEK-
NEK MEGFELEL:
1) a) AKINEK ESETÉBEN
AZ ÁLLÁSKERESÉSI TÁ-
MOGATÁS (munkanélküli-
járadék, álláskeresési járadék,
álláskeresési segély, vállalko-
zói járadék) folyósítási időtar-
tama lejárt vagy, FOLYÓSÍ-
TÁSI IDŐTARTAMA – a
kérelem benyújtását megelőző
12 hónapon belül – LEJÁRT,
vagy

b) AKINEK ESETÉBEN AZ
ÁLLÁSKERESÉSI TÁMO-
GATÁS FOLYÓSÍTÁSÁT
KERESŐTEVÉKENYSÉG
FOLYTATÁSA MIATT (a
folyósítási idő lejártát megelő-
zően) SZÜNTETTÉK MEG,
(és a keresőtevékenységet kö-
vetően álláskeresési támoga-
tásra nem szerez jogosultsá-
got), vagy

c) AKI KÉRELME BE-
NYÚJTÁSÁT MEGELŐZŐ
KÉT ÉVBEN AZ ÁLLAMI
F O G L A L K O Z T AT Á S I
SZERVVEL, ILLETVE A RE-
HABILITÁCIÓS HATÓSÁG-
GAL LEGALÁBB EGY ÉV
IDŐTARTAMIG EGYÜTT-
MŰKÖDÖTT, vagy

d) AKINEK ESETÉBEN AZ
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ALÁBBIAKBAN FELSO-
ROLT RENDSZERES PÉNZ-
ELLÁTÁS FOLYÓSÍTÁSA a
kérelem benyújtását megelőző
1 éven belül MEGSZŰNT (az
ápolási díj, a családok támoga-
tásáról szóló  1998. évi
LXXXIV. törvény szerinti
gyermekgondozási támogatás,
a rendszeres szociális járadék,
a bányász dolgozók egészség-
károsodási járadéka, az átme-
neti járadék, a rehabilitációs
járadék, a rokkantsági nyugdíj,
a baleseti rokkantsági nyugdíj,
a megváltozott munkaképes-
ségű személyek ellátása az
ideiglenes özvegyi nyugdíj fo-
lyósítása, illetve az árvaellá-
tásra jogosult gyermekek tar-
tása címén megállapított özve-
gyi nyugdíjra jogosultság arra
való tekintettel, hogy már
egyik gyermeket sem illeti
meg árvaellátás),
ÉS KÖZVETLENÜL A KÉ-
RELEM BENYÚJTÁSÁT
MEGELŐZŐEN AZ ÁLLA-
MI FOGLALKOZTATÁSI
SZERVVEL LEGALÁBB
HÁROM HÓNAPIG
EGYÜTTMŰKÖDÖTT.
2) AZ 1) a)- d) PONTOKBAN
FELSOROLTAKON TÚL TO-
VÁBBI FELTÉTEL, hogy a
kérelmező jövedelme vagy
családjában az egy fogyasztási
egységre jutó jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyug-
díjminimum 90 %-át Ez az
összeg 2016. évben 25.650 Ft). 
AZ A SZEMÉLY, AKINEK
FOGLALKOZTATÁST HE-
LYETTESÍTŐ TÁMOGA-
TÁSRA VALÓ JOGOSULT-
SÁGÁT MEGÁLLAPÍTOT-
TÁK KÖTELES:
1) állami foglalkoztatási szerv-
nél kérni álláskeresőként törté-
nő nyilvántartásba vételét,
2) a továbbiakban az állami
foglalkoztatási szervvel
együttműködni,
3) az ellátásra való jogosultsá-
gának következő – évente el-
végzendő – felülvizsgálatáig
legalább 30 nap időtartamban:
a) közfoglalkoztatásban részt
venni , vagy
b) keresőtevékenységet foly-
tatni (ideértve az egyszerűsí-
tett foglalkoztatásról szóló tör-
vény szerint létesített munka-
viszony keretében végzett, va-
lamint a háztartási munkát is)
vagy
c) munkaerő-piaci programban
részt venni, vagy d) a foglal-
koztatás elősegítéséről és a
munkanélküliek ellátásáról
szóló 1991. évi IV. törvény
(Flt.) szerinti, és legalább hat
hónap időtartamra meghirde-

tett képzésben részt venni (ide
értve a felülvizsgálatkor folya-
matban lévő képzést is), vagy
d) szociális szövetkezeti tagsá-
gi jogviszony keretében a szo-
ciális szövetkezet közös ter-
melésében közreműködni.
Időskorúak járadéka
Jogosult rá az a reá irányadó
nyugdíjkorhatárt betöltött sze-
mély, aki megélhetési jövede-
lemmel nem rendelkezik.
Joghely:
Az 1993. évi III. törvény 32/B-
32/E §-a, valamint a 63/2006.
(III. 27.) Kormány rendelet
14.§-a szabályozza az ellátást.
Ellátás megnevezése:
Az időskorúak járadéka a
megélhetési jövedelemmel
nem rendelkező időskorú sze-
mélyek részére nyújtott támo-
gatás.
AZ ELLÁTÁS HAVI ÖSSZE-
GE: jövedelemmel nem ren-
delkező jogosult esetében az
öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének (2016.
évben 28.500 Ft) :
a) a házastársával, élettársával
közös háztartásban élő, a reá
irányadó nyugdíjkorhatárt be-
töltött személy esetében 80 %-
a ( jelenleg: 22.800 Ft),
b) az egyedülálló, a reá irány-
adó nyugdíjkorhatárt betöltött
de 75. évesnél fiatalabb sze-
mély esetében 95 %-a (jelen-
leg: 27.075 Ft),
c) az egyedülálló, 75. életévét
betöltött személy esetében 130
%-a (jelenleg: 37.050 Ft).
JÖVEDELEMMEL REN-
DELKEZŐ JOGOSULT ESE-
TÉN az a) vagy b) vagy c)
pont szerinti összegnek és a
jogosult havi jövedelmének a
különbözete.
HA AZ ELLÁTÁS ÖSSZEGE
HAVI EZER FORINTOT
NEM ÉRI EL, a jogosult ré-
szére ezer forint összegű ellá-
tást kell megállapítani.
Jogosultsági feltétel:
JOGOSULT RÁ AZ A REÁ
IRÁNYADÓ NYUGDÍJKOR-
HATÁRT BETÖLTÖTT SZE-
MÉLY, AKI MEGÉLHETÉSI
JÖVEDELEMMEL NEM
RENDELKEZIK.
A TÁMOGATÁS SZEM-
PONTJÁBÓL AKKOR NEM
BIZTOSÍTOTT A MEGÉL-
HETÉS, HA :
a) a reá irányadó nyugdíjkor-
határt betöltött személynek a
saját és vele együtt lakó házas-
társa, élettársa jövedelme alap-
ján számított 1 főre jutó havi
jövedelme az öregségi nyugdíj

mindenkori legkisebb össze-
gének (2016. évben 28.500 Ft)
80 %-át, a 22.800 Ft-ot nem
haladja meg,
b) a reá irányadó nyugdíjkor-
határt betöltött, de a 75 évesnél
fiatalabb egyedülálló személy-
nek, ha havi jövedelme nem
haladja meg az öregségi
nyugdíj legkisebb összegének
95 %-át, a 27.075 Ft-ot,
c) az egyedülálló 75. életévét
betöltött személynek, ha havi
jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 130 %-át, a 37.050
Ft-ot.
AZ ELLÁTÁSRA VALÓ JO-
GOSULTSÁG FELÜLVIZS-
GÁLATA: az időskorúak jára-
dékára való jogosultság fel-
tételeit a jogosultságot megál-
lapító szerv kétévente legalább
egyszer felülvizsgálja. Ha a
felülvizsgálat során megállapí-
tást nyer, hogy a feltételek to-
vábbra is fennállnak, akkor az
ellátást a felülvizsgálatnak
megfelelő összegben tovább
kell folyósítani. AZ AKTÍV
KORÚAK ELLÁTÁSÁRA
VALÓ JOGOSULTSÁGNAK
A NYUGDÍJKORHATÁR
BETÖLTÉSÉRE TEKINTET-
TEL TÖRTÉNŐ MEGSZÜN-
TETÉSEESETÉN a járási hi-
vatal a döntés jogerőre emel-
kedését követően haladékta-
lanul, hivatalból eljárást indít
az időskorúak járadékára való
jogosultság megállapítása
iránt. A jogosultság megál-
lapítása esetén annak kezdő

napja az aktív korúak ellátásá-
ra való jogosultság megszűné-
sét követő nap. 
NEM ÁLLAPÍTHATÓ MEG
AZ IDŐSKORÚAK JÁRA-
DÉKA, ILLETVE A FOLYÓ-
SÍTÁST MEG KELL SZÜN-
TETNI, HA A SZEMÉLY:
a) előzetes letartóztatásban
van, elzárás, illetőleg szabad-
ságvesztés büntetését tölti,
b) 3 hónapot meghaladó idő-
tartamban külföldön tartóz-
kodik,
c) tartózkodási joga megszűnt
vagy tartózkodási jogának
gyakorlásával felhagyott,  
d) az időskorúak járadékára
való jogosultság feltételeinek
felülvizsgálatára irányuló el-
járást akadályozza.
Igénybenyújtás formája
AZ IDŐSKORÚAK JÁRA-
DÉKA IRÁNTI KÉRELMET
a kérelmező lakcíme szerint il-
letékes járási hivatalnál, továb-
bá a kérelmező lakcíme szerint
illetékes települési önkor-
mányzat polgármesteri hivata-
lánál, illetve a Kormányab-
laknál lehet benyújtani. Az
igényléshez szükséges nyom-
tatvány: 63/2006. (III.27.)
Kormányrendelet 2. számú
melléklete szerinti forma-
nyomtatvány, mely az igénylés
helyén szerezhető be. Mellé-
kelni kell a jövedelemnyilat-
kozatban feltüntetett jövedel-
mek valódiságát igazoló ira-
tokat.

Nőegyleti beszámoló az
elmúlt hónap történéseiről!
A május a tavasz érkezését
jelenti és az immár hagyo-
mányos szatymazi majális
elérkezését is. Egyletünk
ebben az évben is ott volt a
ligetben. Nem érkeztünk
üres asztallal. Tagjaink se-
rényen készülődtek, sütöget-
tek, hogy a hozzánk érkező-
ket megvendégeljük. A fi-
nomságok hamar elfogytak
az asztalról, de limonádés
üstünk szokás szerint egész
napra elegendő itókát rejtett.
Főszakácsunk, Gál Istvánné
és kuktái ismét remekművet
alkottak, mellyel elhozták
immár harmadik alkalommal
számunkra az első helyet.

KÖSZÖNJÜK NEKIK!!!
Tagjaink létszáma szinte hó-
napról hónapra nő és számta-
lan érdeklődő is van. Tovább-
ra is szeretettel várunk min-
denkit! Május végén, mikor
az idő végre eldöntötte, nyár
lesz, nekivágtunk kerékpár-
túránknak. „Nagyon” ko-
moly távot tűztünk ki célul:
Sándorfalvát, ahol Feketéné
Bárkányi Icit látogattuk meg
egy péntek délután. Aki is-
meri, annak sem meglepetés,
nekünk sem volt, a munka-
helyén találtuk meg. A „kas-
tély” rendkívül barátságos
kávézót rejt magában, a ha-
talmas árnyas fák tövében
megbúvó rattan ülőgarni-
túrába örömmel süppedtünk
a „hosszú”, végeláthatatlan
út végén. Visszaindulásunk
előtt egy fagyizást beiktatva
megbeszéltük, ez nagyon jó
program, és legközelebb
Zsombó felé vesszük az
irányt. Bár egy pici riadalom
van bennük: „biztosan át
bírunk menni a felüljárón?”

A  N Ő E G Y L E T  H Í R E I
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CSIPET CSAPAT közleménye

Csipetnyi Hírek! 
Egyesületünk az elmúlt hete-
ket, hónapokat a gyereknapi
rendezvény szervezésével töl-
tötte. „Mikor egy családba kis-
gyermek születik, minden
olyan új furcsa, mikor már a
harmadik, minden olyan ruti-
nos”. Mi is így voltunk a ren-
dezvényük szervezésével, im-
már harmadszorra rutinosan
mentek a dolgok, és a rendez-
vény reggelén minden hipp-
hopp a helyére került. Meghí-
vottaink örömmel vettek részt
rendezvényünkön, állandó tá-
mogatóink első szóra támoga-
tásukról biztosítottak minket.
Az idő kegyes volt hozzánk,
sőt meg-meg pirított minden
kiérkezőt. Egész nap nyitva
állt vendégünk, Krizsán Zoltán
jurtája a látogatók előtt, csa-
ládjával korhű ruhákat próbál-
tattak fel a gyerekekre és íjá-
szatot lehetett velük gyakorol-
ni. Feladatainkat örömmel vé-
gezték el a pecsétre vadászók.

Volt sok minden: sátrat kellett
építeni, diót törni, célba dobni,
tárgyat felismerni, községünk
ismeretéből totót kitölteni. A
legnépszerűbb feladat a sor-
rendállítás volt. Na, azért volt
benne furfang. Sörösdobozok-
ban pénzérméket helyeztünk
el, egyet, kettőt, hármat... stb.,
ezeket kellett hang alapján sor-
ba tenni. 
A harmadikosok részéről kü-
lönböző technikával készült
pályaművek érkeztek a pályá-
zatunkra. A megnyitót köve-
tően Barna Károly polgármes-
ter megismerkedett feladata-
inkkal. Tornázhattunk felfris-
sülésképpen Róvóné Tóth Tí-
mea vezényletével. Vendé-
günk volt a Csodacsapat, akik
a Három kismalac történetét
mutatták be a gyerekeknek. A
nap folyamán előadást hall-
hatunk Csányi Andrástól a régi
idők vadászatáról, „minden-
napok a honfoglalás korában”
témakörökből. Érdekes, szám-
talan új dolgot tudhattunk meg
az előadása során. Eljöttek
hozzánk a harmadikosok Pö-
lösné Rovó Zsanett vezetésé-
vel, a farsangon nagy sikert
aratott kán-kán produkciójuk-
kal. Itt voltak Roszkos Anna-
mari hipp-hopp tanítványai,

többször felléptek látványos
táncaikkal. Palotás Csabi „po-
hárzsonglőr” produkciójánál
több száj tátva maradt, fan-
tasztikus volt, amit véghez
vitt.
A nap folyamán fényképez-
kedni lehetett Kovács Kitti
alkotása előtt, mely egy régi
kort idézett. Zárásképpen  do-
bosaink is megérkeztek sá-
mándobjaikkal, igazi keretet
adva a napnak.
A tombolasorsolást lázas izga-
lom előzte meg. Immár har-
madik éve ugyanaz a fatasz-
tikus nyeremény talál boldog
gazdára: SÉTAREPÜLÉS.
Idén háromszoros esély volt a
SZATYMAZI REPÜLŐTÉR
és FÖLDI ZOLTÁN jóvoltá-
ból. A rendezvényen „házi”
szakácsunk, Tóth József gu-
lyáslevesével láttuk vendégül
a regisztrálókat és Tóth Melin-
da különleges fánkja volt a
kíséret mellé. 
Végezetül a nap idézete:

„Az otthon ott van ameddig
ellát vaksötétben két szemünk.
Vak lovak vagyunk az éjben
nincsen út és nincs kötél sem,
de mi el mégsem tévedünk.”
Hálás szívvel mondunk kö-
szönetet azoknak, akik nélkül
„utazásunk” nem sikerült vol-
na:
Bakos Brigitta, Bakos József-
né, Báló Pista bácsi, Bozsóné
Jolika, Burkusné Gyöngyike,
Erdélyiné Aranka, Falusi Fe-
rencné, Farkas Máté, Földi
Zoltán, Gulyás Zsuzsanna,
Kálmán János és a Faluház
dolgozói, Kasza Ágnes, Ko-
pasz Albert, Kopasz Erika és
fiai, Kovács Kitti, Kovács
Matild, Kovács Sándor, Kri-
zsán Zoltán és családja, Lippai
József és neje, Savanyáné Ka-
sza Lilla, Szatymazi Polgár-
mesteri Hivatal, Szatymazi
Repülőtér Kft., Teleház, Thur-
zó Patika, Tóth, Kovács, Ro-
mics, Kiss család, Tóth Zsuzsi,
Tóthné Melinda.

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

A betegek szent kenete
Amikor kedves híveimet
látogatom, sokszor találko-
zom betegekkel. Elmond-
ják a hozzátartozók, hogy
szerettük kórházban van. S
amikor felajánlom, hogy
bemegyek hozzá és meg-
erősítem a beteget az egy-
ház szentségeivel, mindjárt
készen állnak a válasszal:
„Jaj, ne tessék bemenni,
mert megijed! Tetszik tud-
ni, megijed”! A sátán legna-
gyobb csele, amikor egy
betegnek leginkább szük-
sége volna a megerősítésre,
az Isten segítségére, akkor
beleduruzsolja az egész-
ségesek fülébe: „Ne enged-
jétek, mert szegény beteg
megijed!” Ezzel  kapcsolat-
ban több dolgot kell leszö-
geznünk: 1. Ötvenéves papi
működésem alatt egyetlen-
egy olyan beteggel sem ta-
lálkoztam, aki megijedt
volna, amikor meglátogat-
tam. 2. A beteg nagyon is
tisztában van a helyzetével,
és minden segítő kezet
örömmel fogad. 3. Krisztus
papja nem halálmadár, és a
betegek kenete nem cián-

káli, hogy meg kelljen tőle
halni. 4. És ha már mégis
annyira megijed, inkább
ijedjen meg itt a földön,
mint a pokolban! Nem?
Ennyit elöljáróban.
Mit kell tehát tudnunk a be-
tegek szent kenetéről? Az
Úr Jézus Krisztus nagyon
szerette a betegeket  amikor
a földön járt. Messiási el-
jövetelének jele volt a bete-
gek meggyógyulása. Ami-
kor Keresztelő János meg-
kérdezi: „Te vagy-e az eljö-
vendő, vagy mást vár-
junk?” Jézus így válaszol:
„Menjetek, jelentsétek Já-
nosnak: Vakok látnak, sán-
ták járnak, a leprások meg-
tisztulnak.” A zsidóknál a
betegség Isten büntetésé-
nek számított, ezért nem
érintkeztek a betegekkel,
nehogy tisztátalanná vál-
janak. Jézushoz tódultak a
betegek. Ő nem félt tőlük.
Gyógyító isteni kezével
megérintette a leprásokat, a
süketeket, némákat, vako-
kat, és azok meggyógyul-
tak. Azt gondoljuk, hogy,
az a jóságos Jézus, akinek
mindene voltak a betegek,

nem gondoskodott a későb-
bi idők szenvedőiről, bete-
geiről? Jézus itt hagyta ne-
künk kinyújtott gyógyító
isteni kezét a szent kenet
szentségében, hogy ezáltal
érintse meg a világ végeze-
téig szenvedőket, és mi vég
nélkül láthassuk és tapasz-
talhassuk az ő csodáit,
nemzedékről nemzedékre.
A betegek kenetének szen-
tírási alapját Szent Jakab
apostol levelében találjuk
az 5. fejezetben: „Szomor-
kodik valaki közületek? –
énekeljen zsoltárokat. Be-
teg valaki közületek?-
imádkozzék. Jó kedve van?
– énekeljen zsoltárokat. Be-
teg valaki közületek? Hí-
vassa el az egyház papjait,
imádkozzanak felette, ken-
jék olajjal az Úr nevében. A
hívő esedezés egészségessé
fogja tenni a betegségben
szenvedőt, majd felkelti őt
az Úr, és ha vétkezett, el
fogja engedni neki” /A gö-
rög szentírás szó szerinti
fordítása Jak.5,14-15/
Melyek tehát a szent kenet
szentségének a hatásai? a.
/Az első hatás a közösségi

hatás. A beteg ember ön-
bizalma meginog. Úgy érzi,
hogy Isten és az embertár-
sak is elhagyták. S akkor a
kísértésnek és a gyenge-
ségnek ebben az órájában
megjelenik az Egyház kép-
viselője, és biztosítja a be-
teget, hogy most betegsé-
gében is a közösségünkhöz
tartozik, az Isten szeretete
embertársai szeretetében
lesz valósággá. b. /A másik
hatás a „talpraállítás”,
vagyis a betegek szentsége
hathatósan segít az egész-
ség visszaszerzésében. Papi
életemben számtalanszor
tapasztaltam, hogy nem az
hal meg, aki felveszi a be-
tegek szentségét. Sajnos
legtöbbször a felkészület-
lenek halnak meg. c. /A
harmadik hatás a megnyug-
vás, a türelem, hogy a beteg
ezt a rendkívüli helyzetet,
és annak minden szenve-
dését Isten szemével lássa
és viselje el. d./A negyedik
hatás a bűnbocsánat és az
üdvözítés. Ha a betegség
súlyos, és a beteg órája el-
érkezett, segít, hogy az ítélő
Úr elé felkészülten álljon.
Ilyen csodálatos szentség a
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betegek szentsége. Ne fél-
jünk tehát tőle! Ha kórház-
ba megyünk, vagy operáció
előtt állunk, vegyük fel a
betegek szentségét! Ha be-
tegünk van, szóljunk a plé-
bánosnak, hozza el hozzá a
vigasztalás szentségét! Fe-
lelőssége ez az egészsége-
seknek!
Végezetül még a szentség
nevéről kell szólnunk. Ré-
gen úgy hívták, hogy „utol-
só kenet”. Ez riasztotta meg
az embereket, és ez mélyen
belegyökerezett a köztudat-
ba, hogy aki ezt a szentsé-
get felveszi, az köteles fel-
dobni a talpát. „Akkor an-
nak már vége az utolsó ke-
nyőcsöt is ráadták”- mond-
ták az emberek. Szó sincs
róla! Ezért a II.Vatikáni zsi-
nat nagyon gyorsan meg-
változtatta a szentség nevét:
szent kenetre, vagy betegek
szent kenetére. De miért
nevezték „utolsó kenet-
nek”? Azért, mert a kenések
sorában általában az utolsó
volt. Ugyanis az Egyház
több szentséget szolgáltat
ki olajjal való megkenés
által. Először ken az egyház
a kereszteléskor a kereszte-
lendők olajával, a krizmá-
val, aztán kenés formájában
szolgáltatja ki a bérmálás
szentségét, olajjal keni meg
a felszentelő püspök a fel-
szentelendő pap kezét, püs-
pökszenteléskor a fejét, és
általában öregkorban jön-
nek a betegségek, ezért
utoljára ken az Egyház a
betegek szentségének ki-
szolgáltatásakor. Tehát az
„utolsó” jelző régen sem a
beteg életére vonatkozott,
csak az emberek félreértet-
ték. A zsinat azt is elrendel-
te, hogy hatvanéves koron

túl minden évben egyszer
fel lehet venni a betegek
szentségét. Nálunk a nagy-
böjti lelkigyakorlat harma-
dik napján van a szentség
közösségi kiszolgáltatása.
Gondoljunk az üdvössé-
günkre, de gondoljunk be-
tegeink üdvösségére is.
Dr. Kisházi-Kovács László

plébános

Plébániánk és katolikus kö-
zösségünk eseményekben
gazdag májust tud maga
mögött.  

Május 15-én, pünkösd va-
sárnap 25 szatymazi gyer-
mek részesült az első szent-

áldozás szentségében. Rég-
óta nem láthattunk ilyen

nagy létszámú elsőáldozást.
Köszönet érte a szü-lőknek,
pedagógusoknak, akik a

néha-néha eltévelyedő „bá-
ránykákat” mindig vissza-
terelték a helyes ösvényre.
És köszönet a Szentlélek
Úristennek, aki nemcsak az
elsőáldozókat, hanem a
nyolcadikosokat is meglá-
togatta. Május 22-én,
Szentháromság vasárnap-
ján 12 szatymazi fiatalnak
Dr. Kisrigó László Püspök
Atya szolgáltatta ki a bér-
málás szentségét. Majd
május 29-én Úrnapja ün-
nepe következett. A szoká-
sos úrnapi körmenetet a
reggeli szentmise végén
tartottuk. Köszönjük min-
den felnőttnek és gyerek-
nek, akik a több zsák virág-
szirom tépésével, díszítés-
sel, ministrálással, jelen-
létükkel hozzájárultak az
ünnepléshez.
A körmenet után megem-
lékeztünk a Hősök Napjá-
ról. Kálmán János megem-
lékező szavai után Barna
Károly Polgármester Úr,
önkormányzati képviselők
és Szatymaziak jelen-
létében, a ligetben lévő
mindkét világháborús em-
lékműnél elhelyezte az
Önkormányzat koszorúját.

Dékányné dr. Balogh
Andrea

„A szeretet az élet esszen-
ciája”
Írja Albert Einstein egyik,
lányának írott levelében. Vajon
ez a hatalmas tudós, mint sok-
sok előtte élő tudós, filozófus,
tanító, orvos megismerte a lé-
nyeget? Az élet értelmét? Va-
jon szeretet nélkül van-e értel-
me egyáltalán ennek az egész-
nek?
Sokszor gondolkodtam, hogy
a mai világban az emberekből
hová lett a szeretet. Vajon
miért temették el magukban
olyan mélyre? A filmekben
látott utópisztikus jövőképek
miért nem valósulhatnak meg
most, ebben az évezredben?
Háborúk, éhínség, harag, gyű-
lölet, kapzsiság uralkodik most

és itt.
Nem is értem, azok az em-
berek, akik mélyre temették,
hogy tudnak így élni. Milyen
az álmuk, a lelkiismeretük?
Nem lenne jobb nekik is adni?
Bármit. Egy mosolyt, egy jó
szót, egy ölelést, egy tál ételt,
meleg ruhát, egy beszélgetést.
Pedig lehetne itt és most jobb
világ is, ha akarnánk. Ha ten-
nénk érte. Ha nem félnénk
szeretetet adni a másik
embernek. De fé-lünk, hogyha
szeretetet adunk, cserébe elti-
pornak. Így mindenki jó
mélyre elássa magába. És
tesszük tovább a dolgunk, mint
egy érzelmek nélküli robot.
Csak egy apró gesztussal kez-

dődhetne minden. Egy mo-
sollyal, egy jó szóval. Egy há-
lával teli szívvel. Vajon, ha így
elkezdődhetne hová jutna a
világ? Nem lenne több háború,
éhínség, gyűlölet, kapzsiság?
Vajon felépíthetnénk a „szép
új világot”?

Döméné Szabó Andrea Diákolimpia, Cegléd (05.28.)

Kezdő judokáknak küzdelmi vetélkedő, Kecskemét (05. 29.)
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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 idő 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
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Tel.: 62/283-169
Kollár Zsuzsanna 
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
Állatorvosi rendelés:

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

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

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

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

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

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

szombat: 1000-1530

vasárnap: zárva
Főnix Egyesület Szatymaz.

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

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

Csipet csapat nagycsaládosok
Egyesülete.

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

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

Hulladékudvar nyitvatartása:
kedd: 12-18
péntek: 14-18
szombat: 8-1820

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

Sertésfelvásárlás:
Kiss István 30/974-8232 

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

Temetéssel kapcsolatos 
teljes körű ügyintézés:

-Patak János
Csongrád Megyei Kegyeleti
Kft. ügyintézője

tel.: 30/278-0017
-Ambrus Temetkezés Kft.

Sándorfalva, Alkotmány krt. 24/A.
tel.: 62/ 252-369, 30/248-1627
0-24 óráig

-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 
péntek: 8.00–12.00 
Tel.: 62/572 046, vagy: 62/680-
119
Járási ügysegéd ügyfélfogadása
Polgármesteri Hivatal Szatymaz,
Kossuth utca 30.
szerda: 8-16
péntek: 8-1130

Telefon, ügyfélfogadási időben:
62/583-560/23 mellék.
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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
Orosz Tamás 1970.

Szatymaz, II. kerület 199.
Balogh Józsefné Balogh

Anna 1927.
Szatymaz, III. kerület 200.

Spiller Mátyásné 1923.
Szatymaz, Kossuth u. 40.

Mészáros István 1951.
Szatymaz, III. kerület Tanya 283.

Kormányos Mihály 1941.
Szatymaz, III. kerület Tanya 17.

Jusztin Gézáné Csikós
Erzsébet 1937.

Szatymaz, Juhász Gy. u. 13.
Répás Istvánné 1925.

Szatymaz, Vasút u. 15.
Újvári András 1946.

Szatymaz, I. kerület 135.
Matuszka Istvánné 1967.

Szatymaz, IV. kerület Tanya 62.
Szilágyi László 1946.

Szatymaz, Dózsa Gy. u. 13.
Nikolényi Györgyné 1927.
Szatymaz, Kossuth u. 14.

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!

Falugazdász az idén is minden 
hétfőn és kedden 08-16-ig 

a Faluházban
Időpont-egyeztetés: 0670 4893846 Gömöri Gabriella

Kónya Jázmin és Kónya Levente 2016. április 04.
Dinnyés Kamilla Judit és dr. Kónya Ferenc

GÓLYAHÍREK


