a Mi Lapunk
SZATYMAZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Újévi köszöntő

Kedves Hölgyek, Urak!
Tisztelt Szatymaziak!
Ezúton szeretnék Önöknek
békés, boldog, sikerekben
gazdag új esztendőt kívánni!
Mielőtt azonban bizakodva
néznénk 2017 elé, egy pár
gondolat erejéig tekintsünk
vissza a mögöttünk hagyott
esztendőre.
2016-ban volt részünk si-

kerben, kudarcban, örömben és bánatban egyaránt.
Úgy gondolom, mindenki
aszerint ítéli meg az elmúlt
évet, hogy a saját életében,
a családjában vagy tágabb
értelemben a falu közösségének életében milyen változások történtek.
A Polgármesteri Hivatal
életében a legnagyobb változást a jegyzőváltás hozta.
Mákosné Irénke 24 éves
jegyzői munka után nyug-

2017. január XX. évf. 1. szám

díjba vonult. Az ő szakmai
tudását, a hétköznapok
ügyes-bajos dolgainak rutinos ügyintézését nem könynyű pótolni.
Az új jegyző, dr. Makay
Enikő 2007 óta dolgozik a
Szatymazi Polgármesteri
Hivatalban. Szakmai rutint
az előző jegyző mellett
szerzett. Jól ismeri az önkormányzat működését és a
kollégákat. Bízom benne,
hogy a hivatal vezetése az ő
személyében hosszú távú
megoldásra talált.
Az előző jegyzőasszony
mellett több kolléga is
nyugdíjba vonult, illetve
jobb lehetőségek reményében munkahelyet váltott.
Úgy gondolom, a jelenlegi
csapatunk mind szaktudásban, mind gyakorlatban jól
tudja segíteni településünk
lakóinak ügyintézését.
2016-ban számos pályázatot nyújtottunk be. Többek
között kerékpárút-fejlesztésre, energetikai korsze-

rűsítésre, munkahelymegőrzésre és modernizációra,
amelyeknek a bírálata és
nyertesség esetén a megvalósítása 2017-re vár.
Voltak nyertes pályázataink
is. Nyertünk a külterület
közbiztonságát erősítendő
kamerarendszer kiépítésére
támogatást. Az ’56-os emlékmű elkészítéséhez és a
Hivatal számítástechnikai
hálózatának korszerűsítéséhez is kaptunk forrást.
2017 várható legnagyobb
beruházása a belterületi útépítés lesz. Hatalmas lakossági összefogással az érintett utcák szinte mindegyikében megvan a szükséges hozzájárulás.
Tisztelt Hölgyek, Urak!
2017 is számos kihívást tartogat számunkra. Azt kívánom, hogy békében, nyugalomban és egészségben
tudjunk örülni egymás sikereinek.
Barna Károly
polgármester
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H E L Y T Ö R T É N E T
A hajdani üdülőkkel megszórt Szatymaz emlékeiből I.
Csak 1950-től beszélhetünk
az önálló Szatymazról, az
akkor kialakulóban lévő és
gyorsan gyarapodó községről. Előtte csak egy Szegedhez közel lévő üdülőkkel, villákkal beépült tanyai
terület volt Szatymaz, ahol
nyáron, Hábermann Gusztáv történész szerint, fehér
abrosznál sokszor országos
ügyeket is eldöntöttek.
Hogy a villák, üdülők, nyaralók száma mennyi lehetett, pontosan nem tudjuk.
A Reizner-féle nyaraló későbbi tulajdonosa, Lugossy
Döme 150-ről tesz említést. A hajdani üdülők, nyaralók egy része, jórészt átalakítva, téliesítve, ma is
lakásként szolgál, de találunk jó néhány olyat is, ami
gazdátlannak tűnik. A régi
nyaralók, villák közül jó
néhány, főleg a település
kialakuló közepétől távolabb lévők egy része, még
az 1950-es évek elején elbontásra került. Anyagát a
falu épülő házaiba felhasználták. A még meglévő
nyaralókról, üdülőkről készült új film próbálja az
utókor számára a még fellelhetőket megörökíteni, és
a hajdani szemet gyönyörködtető formájukra utalni.
A régi Szatymaz emléke
nem felejtődik el. Aki itt
nyaralt, legyen az gyermek
vagy felnőtt, élete végéig
emlékezik, vagy emlékezett
rá. Nemrég itt járt Auszt-

riából, Oberwartból /Felsőőr/ egy házaspár, /dr. Ráday-Pesthy Pál Frigyes és
felesége/, akik gyermekkoruk egyik emlékét, a szatymazi Pálfy tanyát keresték,
ahol néhány felejthetetlen
napot a rokonság körében
eltöltöttek.
A felejthetetlen gyermekkori szatymazi nyaralásokat
írásban is megörökítette a
Gál család egyik leszármazottja, Zolnay László régész, a budai szobortemető
feltárója, a „Hírünk és hamvunk” című könyvében.
Ebben részletesen ír a
szatymazi Tornyosvilláról,
amit Gál Kálmán nagyapja
építtetett az 1906-os évben.
Gyermekkoráról írva a
könyvben így emlékezik:
„S a boldog nyarakat Szatymazon, a jánosszállási Tornyosvillában töltöttük.”
Máshol azt írja róla: „Ez
volt a földi paradicsom!”
„Reggelente olyan hangversenyt csaptak a rigók,
hogy kicsipkedték szememből az álmot.”
És a következtetése: „S
azok a drága nagy diófák, a
dús barackbokrok, a szőlők
hadsorai, - olyasmi már
nem lesz többé soha.”
A gyermek Zolnay Lászlónak titokzatos, rejtélyes
volt, maga a nyaraló épülete is. Így ír róla:
„És Szatymaz enigmái /rej-

télyei/: Az óriási üvegezett
veranda. A titokzatos pince.
A rejtelmes toronyszoba.”
Írásában a toronyszobát
többször megemlíti.
„A toronyszobában, egy
öreg könyvszekrényben
pompás régi kötetek sorakoztak. Máig őrizgetem
Petőfi piros kötéses 1879ben, Méhner Vilmos által
kiadott hatalmas albumát.
Ez az egy maradt meg nekem az egész Szatymazból.”
A „Tornyosvilla” a Gál család második nyaralója volt.
Az 1860-as években Gál
Ferenc /1824-1898/ által
épített első nyaraló ott van
a jánosszállási állomást a
Gulyás-sarokkal összekötő
út jobb oldalán. A magaslatra épült ház /nyaraló/ kitűnő menedéket adott a családnak és számos szegedi
menekültnek az 1879-es árvíz idején. Gál Ferenc az
1879-es árvíz alkalmával
tanúsított magatartásáért
kormányelismerésben és
köszönetben részesült. Az
első Gál nyaraló az egyre
gyarapodó családnak /Gál
Ferencnek és feleségének,
Vogel Erzsébetnek 12 gyermeke volt./ hamarosan kicsinek bizonyul. 1906-ban
a vasút túloldalán felépült
az új, Tornyosvillának nevezett újabb Gál nyaraló,
amit később dr. Preszly Lóránd vásárolt meg az utódoktól.

Az 1906-ban elkészült nyaraló megünneplése, Háberman Gusztáv mondatára
emlékeztet. A sok meghívott vendég között, ott
ropta a táncot – Gál József
szóbeli közlése szerint – az
akkori földművelési miniszter, Darányi Ignácz
/1849-1927/, aki megvetette a modern magyar belterjes mezőgazdaság alapjait,
unokaöccse Darányi Kálmán /1886-1939/ a későbbi
miniszterelnök, vagy Beregfy Károly is.
Ha arra gondolunk, hogy a
többi nyaraló /150?/ felépülésének megünneplésére,
avagy csak az ott tartott
nyári találkozókra az országból kik és hányan lehettek hívatalosak, bizony
elcsodálkozunk. És azon
már nem is csodálkozunk
el, hogy csak úgy véletlenül, a Báló Antal tanító
hagyatékából előkerül egy
Szatymazon készült csoportkép, amelynek közepén
Jókai Mór és második felesége ül, körülötte az irodalom, az újságírás munkásaival.
P.J.

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA JUTTATÁSRÓL
Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy Szatymaz
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete elfogadta a 15/2016. (X.15.)
önkormányzati rendeletét,
melynek értelmében a szociálisan rászorulók részére
tűzifát biztosít.
A rendelet alapján szociális
célú tűzifa juttatásra jogosult az a személy, akinek a
háztartásában együtt élő
személyek egy főre jutó
jövedelme nem haladja
meg a nyugdíjminimum
összegének 150 %-át

(42.750 Ft), egyedül élő
esetében a 200 %-át
(57.000 Ft), és vagyona
nincs.
A támogatás megállapítása
kérelemre indul. A szociális
tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmet formanyomtaványon kell benyújtani,
melyhez csatolni kell a
jövedelemigazolásokat.
Szociális tűzifa igényléséhez szükséges nyomtatvány
letölthető a www.szatymaz.hu oldalon, vagy kérhető Szatymazi Polgármes-

teri Hivatal szociális irodájában ügyfélfogadási időben.
Ügyfélfogadás:
hétfő: 8-12,
szerda: 8-16,
péntek: 8-12.
A kérelmek elbírálása során
előnyt élvez az, aki:
a) az aktív korúak ellátásában,
b) időskorúak járadékában,
c) lakhatáshoz kapcsolódó
települési támogatásban,
d) gyógyszerkiadásokhoz

nyújtott települési támogatásban,
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesül,
f) a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű
gyermeket nevelő család.
A kérelem benyújtására
2017. január 31. napjáig
van lehetőség.
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Pályázati felhívás
Szatymaz Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet az alábbi, tulajdonában levő önkormányzati költségelvű bérlakásra.
Alapterület m2

Lakás címe
Szatymaz, Kossuth u. 14.
Szatymaz, Ady E. u. 34/B.
A pályázaton részt vehetnek:
a. Önálló lakástulajdonnal,
lakásbérleti joggal nem
rendelkező, kereső tevékenységet folytató, 35 év
alatti fiatal házaspárok,
élettársi kapcsolatban
élő, valamint egyedülálló
személyek, akik vállalják, hogy:
- A lakásbérleti szerződés
megkötését követő 6
éven belül a községben
saját tulajdonú lakást szereznek.
- lakás-előtakarékossági
szerződést kötnek valamely pénzintézetnél.
b. Az önkormányzat, vagy
intézményeinél alkalmazásban, vagy azokkal
szerződéses jogviszonyban állók, akik önálló
lakástulajdonnal
nem
rendelkeznek és vállalják
bérleti jogviszonyuk ha-

62,13 m2
74,88 m2

tározott időre, vagy munkaviszonyuk fennállásáig
történő létrejöttét.
c. azok a pályázók, akik
vállalják a lakásrendeletben meghatározott, minimum kéthavi bérleti díj
összegével megegyező
kaució
megfizetését,
amelyet a szerződés aláírásával egyidejűleg köteles megfizetni.
A pályázatok során előnyben részesülnek azok,
akik:
a 6 havi bérleti díj egy öszszegben történő megfizetését vállalják,
b lakásbérleti szerződés
meghatározott időtartamának lejárta előtt saját
tulajdonú lakást szereznek, vagy lakásproblémájukat más módon
megoldják,

Lóczi Jenő köszöntése 90. születésnapja
alkalmából

Komfortfokozat
komfortos
összkomfort
c minimum egy 4 éves futamidejű,
legalább
10.000 Ft/hó lakás-előtakarékossági szerződéssel rendelkeznek,
d állandó lakóhellyel, vagy
ideiglenes tartózkodási
hellyel rendelkeznek a
községben, vagy életvitelszerűen itt tartózkodnak,
e minimum 6 hónap folyamatos munkaviszonyt
igazolnak,
f építési telektulajdonnal
rendelkeznek a községben,
g pénzintézeti igazolás önerő meglétéről,
h gyermeket nevelnek.
Pályázni csak a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető pályázati adatlap kitöltésével lehet.
A pályázat beérkezésének
Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk, hogy
Szatymaz Község Képviselő-testületének soron következő ülése: 2017. január
19-én, 15 órakor kerül
megtartásra, melynek helye: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár.
Napirendi pontok:
1. Az Önkormányzat és intézményei 2017. évi rendezvénytervének megtárgyalása
2. Dankó Pista Művelődési

Bérleti díj
Ft/hó
13. 980,- Ft
37. 065,- Ft
határideje:
2017. január 17., 16 óra
A pályázat benyújtásának
helye:
Szatymazi Polgármesteri
Hivatal, 6763 Szatymaz,
Kossuth u. 30.,
Barna Károly polgármester
A polgármester gondoskodik a Polgármesteri Hivatal
útján a pályázatok nyilvántartásba vételéről.
A pályázat elbírálásának
határideje: 2017. január 31.
A pályázókat a pályáztatás
eredményéről a polgármester írásban értesíti.
A
bérleti
jogviszony
kezdete: 2017. február 1.
Amennyiben a szerződéskötésre a pályázó hibájából
nem került sor, a bérlőkijelölés hatályát veszti.
Szatymaz, 2017. január 3.
Szatymaz Község
Képviselő-testülete
Ház és Könyvtár 2016. évi
munkájáról beszámoló
3. A helyi civil szervezetek
2017. évre vonatkozó programja, esetleges támogatási
igények felmérése
4. Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának
felülvizsgálata
5. A 2017. évre vonatkozó
közbeszerzési terv elfogadása
6. Előterjesztések
Barna Károly
polgármester

Képviselők elérhetősége:
Alpolgármester:
Bérczi Tamásné
Dékányné Dr. Balogh tel.: 06/20/227-7161
Andrea
Dr. Kónya Ferenc
tel.: 06/20/960-7780
tel.: 06/30/517-7820
Novák Pál
tel.: 06/30/642-9206
Képviselők:
Pölös László
Báló Bertalan
tel.: 06/30/229-7390
tel.: 06/30/935-3743

Falugazdász minden hétfőn 08-16-ig
a Faluházban
Időpont-egyeztetés: 06 70/48 93 852 Gémes Dóra
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Pályázati felhívás
Szatymaz Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet az alábbi, tulajdonában levő üzlethelyiség határozott idejű bérletére
Üzlethelyiség címe

Alapterület m2

Bérleti díj
Ft/hó
3.870,- Ft

Szatymaz, Dózsa u. 49. 5,91 m2
A pályázaton részt vehetnek:
azok a pályázók, akik vállalják
a. minimum kéthavi bérleti díj összegével megegyező kaució megfizetését, amelyet a szerződés aláírásával egyidejűleg köteles megfizetni.
b. rövid írásbeli összefoglaló elkészítését az üzlethelyiségben folytatni kívánt tevékenység vonatkozásában.
Pályázni csak a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető pályázati adatlap kitöltésével lehet.
A pályázat beérkezésének határideje: 2017. január 17., 16 óra
A pályázat benyújtásának helye: Szatymazi Polgármesteri Hivatal, 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30., Barna Károly polgármester
A polgármester gondoskodik a Polgármesteri Hivatal útján a pályázatok nyilvántartásba vételéről.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 31.
A pályázókat a pályáztatás eredményéről a polgármester írásban értesíti.
A bérleti jogviszony kezdete: 2017. február 1.
Amennyiben a szerződéskötésre a pályázó hibájából nem került sor, a bérlőkijelölés hatályát veszti.
Szatymaz, 2017. január 3.
Szatymaz Község 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

Olvasd a Faluház híreit a fészbukon!
https://www.facebook.com/dankomuvhaz
Karácsonyi Íz-Verseny
A Kultúrparki Advent programsorozat részeként, a negyedik Adventi vasárnapon került megrendezésre a
PDF Állat- és környezetvédelmi Alapítvány szervezésében a Karácsonyi ÍzVerseny, melyre karácsonyi
ételekkel, italokkal, édességekkel és különlegességekkel nevezhettek az érdeklődők. A verseny résztvevőit számos értékes díj és
nyeremény várta, melyek
még ajándékként kerülhettek a karácsonyfák alá.
A Karácsonyi Íz-Verseny
kiemelt támogatói voltak:
Barna Károly polgármester
úr, a Coop Zrt., a Szegedi
Paprika Zrt., valamint a
Szatymazi
Művelődési
Ház, a Kovács Terménybolt, a Törpi Diszkont, az
Erdélyi Istvánné Mini
ABC, és az Ilona Bolt. A
felajánlott értékes díjak külön emelték az esemény fényét és a veseny hangulatát.
Köszönjük szépen támo-

gatóink felajánlásait és a
résztvevők nagy érdeklődését.
A rendezvény során folyamatosan érkeztek a nevezések a legkülönfélébb
kategóriákban, a zöld paradicsom lekvártól a tejszínes
vaníliatortáig, így a zsűrinek nem volt könnyű dolga
a finomságok elbírálásában.
Az egyes kategóriák díjazottjai és az elnyert díjak:
Karácsonyi édesség kategóriában:
1. helyezett dr. Rovó Istvánné: fügesajt-birsalmasajt (díja: Barna Károly
által felajánlott pálinka és a
Törpi ajándéka)
2. helyezett Kuspinné Mónika: vaníliás álom (díja:
Coop Zrt. értékes ajándékcsomag)
3. helyezett Szatymazi Nőegylet: mézeskalács (díja: a
Szegedi Paprika Zrt. ajándékcsomagja, az Ilona bolt
és a Mini ABC ajándéka).

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

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

Különlegességek
kategóriában:
1. helyezett Gyöngy Major:
bio cékla különlegesség
(díja: Barna Károly által
felajánlott pálinka és a
Törpi ajándéka)
2. helyezett Görög Erika:
nyári zöldparadicsom (díja:
Coop Zrt. értékes ajándékcsomag),
3. helyezett Juhász Ágnes:
ízesített pogácsagolyó (díja:
a Szegedi Paprika Zrt. ajándékcsomagja, az Ilona bolt és
a Mini ABC ajándéka).
Egytálétel kategóriában:
1. helyezett Kis Ildikó:
csülkös kel birsalmával
(díja: Barna Károly által
felajánlott pálinka és a
Törpi ajándéka)
ebben a kategóriában több
nevezés nem érkezett, így
pontozás alapján kerültek a
helyezések kiosztásra:
2. helyezett Szatymazi
Nőegylet: forralt bor (díja:
Coop Zrt. értékse ajándék-

csomag)
3. helyezett Császár Edit:
hókifli (díja: a Szegedi Paprika Zrt. ajándékcsomagja,
az Ilona bolt és a Mini ABC
ajándéka).
Különdíjak:
Szabó Andrea: narancsos
álom édességével a művelődési ház és a Kovács
Termény ajándékát kapta
Tóth Tímea: mézeskalács
édességével a Mini ABC
ajándékát kapta
Bérczi Tamásné Klári: Karácsonyi pohárkrém édességével a Postakocsi Csárda vacsorameghívás ajándékát kapta
Gratulálunk a résztvevőknek és a szerencsés nyerteseknek!
Mindenkinek Boldog Új
Évet Kíván a PDF Alapítvány!
Képek a következő oldalon

2017/1.
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KÖNYVTÁRI HÍREK

FALUGAZDÁSZ KÖZLEMÉNYE
Tisztelt Termelők!
2017. január 1- március 31ig között nitrát adatszolgáltatás lesz. Kérem, azon termelőket, akikre ez vonatkozik (nagy létszámú állattartó telepek és/vagy nitrátérzékeny területen gazdálkodók) jelentkezzenek, hogy
a kötelességüknek eleget
tudjunk tenni!

Valamint továbbra is várom
azokat őstermelőket, akiknek
lejárt a barna, papír alapú
igazolványuk és folytatni kívánják őstermelői tevékenységüket vagy a 2017-es évben szeretnék elkezdeni a
gazdálkodásukat.
Továbbra is időpont egyeztetés szükséges, melyet a
70/489-3852-es telefonszá-

mon tudnak megtenni!
Köszönöm az együttműködésüket!

Pillanatképek a Kultúrparki Adventről

Üdvözlettel:
Gémes Dóra falugazdász
70/489-3852
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ÓVODAI
„Ha elmúlik Karácsony…”.
Eltelt a december, és vele
együtt a karácsony is az óvodában. Ez a hónap nagyon
mozgalmas volt és éppen
ezért el is suhant nagyon hamar. Az óvodás gyermekek
nagyon élvezték minden percét, áhítattal várták a kará-

csony eljövetelét.
December 6-án ellátogatott
hozzánk is a jó öreg Mikulás, akit szeretettel vártak a
gyerkőcök, és meglepték őt
pár kedves dallal, illetve
verssel. Természetesen ők
sem maradtak üres marokkal, hiszen amiért olyan
ügyesek voltak egész évben, kaptak ők is ajándékot
a Mikulástól.

A Szatymazi Óvoda idén is
szeretettel várta a látogatókat az Adventi Délutánra,
melynek keretén belül min-

ISKOLA
A tanévet záró és nyári
szünetet hozó júniust nem
vitás, hogy a december követné a kedvenc iskolai hónap versenyben. Az adventi
várakozás-készülődés, a
Mikulás érkezése, a karácsonyi ünnep, no és persze
a téli szünet mind nagynagy népszerűségnek örvendenek kicsik és nagyok,
diákok és tanárok körében.

Az iskolai Mikulás idén
egy Mikulásváró téli karnevál keretében a művelődési házba érkezett, ahol
egy igazán kellemes délutánt tölthettünk el közösen.

2017/1.

HÍREK
den csoport készült egy kis
műsorral. Szerencsére a természet elég kegyes volt
hozzánk, nem ért minket
sem eső, sem vacogós hideg. Aki persze fázott,
szívét felmelengethette egy
finom forralt borral vagy
teával, illetve egy ízes zsíros kenyérrel. A Szülői
Munkaközösség sokat dolgozott azon, hogy mindenki
jól érezhesse magát ezen a
délutánon,
ezúttal is
köszönjük
még egyszer fáradalmaikat.
Ebben a
hónapban,
a karácsonyi készülődés közepette
ellátogatott az óvodába a
Truffaldino Bábszínház is,
melynek keretén belül egy
nagyon mókás és aranyos

színdarabot tekinthettek
meg a csemeték. A nagy
ünnep eljövetele előtt pedig
mind az öt csoport megcsodálhatta a csodaszép karácsonyfát, együtt köszöntöttük az ünnepet néhány
dallal és verssel.
A „Mi Óvodánk Alapítvány
Szatymaz” kuratóriumának, a szülők és az alapítvány támogatóinak együttes segítségével sikerült az
idén megajándékozni a
Szatymazi Óvodába járó
gyermekeket.
Egészségben, sikerekben
gazdag, boldog új évet kíván minden gyermeknek és
családnak a Mi Óvodánk
Alapítvány Szatymaz és a
Szatymazi Óvoda minden
munkatársa!

HÍREI

A gyerekek interaktív előadáson vettek részt, majd
kinti és benti állomásokon
játszhattak mindenféle Mikulásosat (pl. krampusz
kugli, puttonytöltés, Mikulás-kvíz vagy épp origami),
miközben a szülői munkaközösség közreműködésével forró csokit és teát ihattak, vattacukrot, téli fagyit
és egyéb nyalánkságokat

falhattak. Ajándékképpen
iskolánk pedagógusai Mikulás-tánccal készültek s
természetesen a Mikulás
bácsi is megérkezett. A délután a Gyertyaláng Kórus

közös énekléssel és tánccal
fűszerezett koncertjével és
hóesés-varázslattal ért véget. Hálás köszönetet mondunk a rendezvény támogatóinak: Barna Károly,
Dékányné Dr. Balogh Andrea, Paprikakert TÉSZ Kft.,
1/a és 1/b osztályok szülői
munkaközössége.
A karácsonyi műsort az
iskola közössége mellett a
falu is megcsodálhatta az
utolsó adventi hétvégén. A
szereplő diákok és pedagógusok igyekeztek rávilágítani, hogy a mindenféle,
reklámokban mutogatott
menő tárgyak helyett mik is
az élet igazi ajándékai, ér-

tékei. Gratulálunk minden
kis és nagy szereplőnek a
különleges előadáshoz és a
felkészítő pedagógusoknak
a munkájukhoz!
Amennyire vártuk a téli
szünetet, az oly gyorsan el
is repült, s január 3-án újra
megkezdődött a munka az
iskolában. Gőzerővel készülünk a január 21-én 19
órai kezdettel megrendezésre kerülő Farsangi Jelmezbálunkra, melyre minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk. Jegyek csak
elővételben kaphatóak az
általános iskolában!
Pölösné Hudák Dóra
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CIVIL EGYESÜLETEK HÍREI
SPORT
Tintor, Balogh Sára, Aleksandra Samardzic, Nagy
Kitti.
December 6-án edzésünkre
ellátogatott a Mikulás is,
17-én pedig évértékelőévzáró rendezvényt tartottunk a művelődési ház
nagytermében, ahol többek
közt kitüntettük a legeredményesebb sportolóinkat.
Az óévet december 31-én a
Fut a Szatymazi SE elnevezésű közös kocogással
búcsúztattuk, és koccintottunk a sikeres új esztendőre.

Judo hírek
Az őszi versenyszezon csapatbajnokságokban is bővelkedett. November 5-én
13 éves történetében klubunk először indított női
csapatot a Tatán megrendezésre került Országos Ifjúsági Csapatbajnokságon,
melyet a Szatymazi SE
csapata meg is nyert. Az
aranyérmes csapat tagjai:
Kőszegi Rebeka, Stojadinov Andrea, Kopasz Fanni,
Travány Kata, Szilli Nóra,
Godó Lívia, Balogh Sára,
Ménesi Bea.

Országos Serdülő CSB I. hely

Országos Ifjúsági CSB I. hely

Országos Junior CSB I. hely
ka, Szilli Nóra, Godó Lívia, Köszönjük edzőink, Szabó
Micziz Nóra, Balogh Sára, Csaba és Katona Pál,
Gercsák Szabina, Nagy Kit- valamint segítőik Kovács
Fut a Szatymazi SE

A Szatymazi SE legeredményesebb judokái 2016-ban
November 19-én a serdülő Zsuzsanna, Perger Ivett, Siés a junior női csapatunk pos Dorina, Szekeres Réka,
nyerte meg az Országos Micziz Nóra, Ménesi Bea.
Csapatbajnokságot az UTE Az aranyérmes junior csajudocsarnokában, Budapes- pat tagjai: Köhler Zsuzsanten. Az aranyérmes serdülő na, Stojadinov Andrea, Kocsapat tagjai: Bodnár Eme- pasz Fanni, Sipos Dorina,
se, Tetlák Abigél, Köhler Travány Kata, Szekeres Ré-

FOCI
Szeretnénk
bemutatni
Önöknek a Szatymazi SE
Labdarúgó Szakosztályának vezetőjét: Pölös Gábor
urat, aki interjút adott újságunknak.
- Jelenleg sporttanárként
dolgozom, de a labdarúgás
emellett folyamatosan meg-

ti, Ménesi Bea.
December 3-án a Felnőtt I.
Osztályú Női Csapatbajnokságon II. helyezést ért el
a csapatunk Zalaegerszegen. Csapattagok: Kopasz
Fanni, Godó Lívia, Kovács
Kitti, Travány Kata, Tea

Bence, Guba Levente és
Veszelovszki Kevin munkáját, továbbá polgármesterünk, Barna Károly úr, a
szatymazi önkormányzat,
Antman László és Túri
Sándor urak támogatását.
Hajrá Szatymaz!

határozza az életem. Aktív
játékosként kb. 20 évet fociztam a Szatymazi SEben.
Megtiszteltetés volt számomra, amikor nyár végén
Szabó Csaba elnök úr javaslatára felkértek, hogy a
faluba visszatérve a labdarúgó szakosztályt munkámmal segítsem.

Az akkori vezető, Polgár
Attila a felnőtt csapat edzéseit és később irányítását
bízta rám, emellett az utánpótlás csapatoknál vállaltam edzői munkát.
2016. december 1-jétől Attila munkahelyi elfoglaltsága miatt átvettem a labdarúgás irányítását.
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Fontosnak tartom, hogy
egy olyan szatymazi labdarúgó szakosztály működjön, ahol a gyerekek örömüket lelhetik a fociban és
megfelelő körülmények között sportolhatnak.
A felnőtt csapat mérkőzései

a helyi családok számára
biztosítanak szórakozást és
kikapcsolódást.
Terveim között szerepel a
pályák felújítása és karbantartása, öntözőrendszer kialakítása, és salakos lábteniszpálya, valamint egy

20x40 méteres kispálya
létrehozása.
Örülök neki, hogy a szatymazi sportélet fellendült, és
a gyerekek a Szatymazi
SE-n belül két sportágból is
tudnak választani, így ezzel
is hozzá tudunk járulni a

2017/1.
gyerekek egészséges fejlődéséhez.
Sok szeretettel várunk minden kedves családot a
Szatymazi SE labdarúgó
mérkőzéseire.
HAJRÁ SZATYMAZ!

FŐNIX EGYESÜLET közleményei

Meghívó
Főnix Egyesület Szatymaz 2017. január 27-én (pénteken), délután 1300 órai kezdettel Tisztújító
Közgyűlést tart.
A Tisztújító Közgyűlés nyilvános, melyre minden érdeklődőt tisztelettel meghívok.
A Közgyűlés helye: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár
6763 Szatymaz, Dózsa György u. 42.
Tájékoztatom a Tagságot, Elnöki tisztségem 5 éves, b.) ellátja az Egyesület ál- felhatalmazásának keretei
hogy amennyiben a fenti így tisztújító közgyűlés ke- talános vezetését, képvise- között szerződéseket, megidőpontban a közgyűlés retében lemondok, majd letét, felelős annak törvé- állapodásokat köthet,
nem határozatképes, úgy a helyettem új Tisztségvise- nyes és alapszabályszerű g.) munkáltatói jogokat
megismételt közgyűlést lőket kell megválasztani 5 működéséért,
gyakorol az alkalmazottak
változatlan napirendi pon- éves időtartamra, az Egye- c.) kapcsolatot tart, koordi- tekintetében,
sület
további
vezetéséhez.
nálja és ellenőrzi a vezető- h.) a tagok által tett észretokkal 2017. január 27-én
ség tagjait, gondoskodik ar- vételeket, javaslatokat a
1330 órai időpontra ismétel- F E L H Í V Á S
ten összehívom, mely köz- Az Egyesület jelentkező- ról, hogy intézkedéseik a Közgyűlésen ismerteti,
gyűlés a megjelent tagok ket vár Egyesület Elnöki közgyűlés és a vezetőség i.) intézkedik minden olyan
számától függetlenül hatá- tisztség betöltésére, akik határozataival összhangban ügyben, amely nem tartozik
rozatképes.
közül a Tagság nyílt sza- legyenek,
a Közgyűlés vagy az Egyed.) képviseli az Egyesületet sület más szerve, ill. tisztAlapszabályunk 10.§.-a le- vazással választ.
a hatóságok és más szervek, ségviselője hatáskörébe,
írja, hogy a vezetőség tag- Feladata:
jait a Közgyűlés egyszerű a.) az Egyesület Elnöke az személyek előtt,
Szilasi Tibor Imréné
szótöbbséggel, nyílt szava- Egyesület törvényes képvi- e.) vezeti az Egyesület veElnök
zással 5 év időtartamra seletét látja el, képviseleti zetőségének üléseit,
FŐNIX EGYESÜLET
választja meg.
joga önálló
f.) az Egyesület nevében,
SZATYMAZ

Szatymazi Gyermekekért Közhasznú Egyesület hírei
Engedjék meg, hogy elsősorban mindenkinek eredményekben gazdag boldog
új évet kívánjak. Ez a karácsony megpróbáltatásokat és kihívásokat tartogatott egyesületünk számára.
A már hagyományosnak
mondható jótékonysági akciónk megannyi nehézséggel küzdve, köszönhetően a
számos segítőnek, eszmeiségének megfelelően teljesítette küldetését. Itt szeretném külön megköszönni
Szankáné Bürgés Tünde
áldozatos munkáját, aki
vállalta, hogy távollétemben átfogja és koordinálja a
gyermekek ajándékoztatá-

sát. A Szatymazért Alapítvány
pályázati
úton
100.000 Ft-tal támogatta a
szatymazi rászoruló gyermekek karácsonyát, így a
2016-os évben 160.000 Ft
gyűlt össze. Az adományokból huszonhat gyermeknek, és tizennégy családnak tudtunk ajándékot
vinni. A gyermekek nevében köszönöm, a vállalkozóknak, a Szatymazért Alapítványnak, a Szatymazi
Nőegyletnek és segítőinknek a támogatásukat.
A nehéz helyzetben lévő
gyermekek
karácsonyát
pénzadománnyal segítette:

„Ha csak egy apró örömet
szerzel, érzed, hogy máris
több vagy ezzel.

Mert másnak egy világot
jelenthet; lehet új cél, egy
másik kezdet.
Ha adni tudsz, ne tétovázz
sokat, így válthatsz valóra
boldog álmokat!”
/anonymus/
A fenti idézet többször
fülünkbe csenghet így túl
az ünnepeken. Mi a Nőegylet tagjai bizony most megállunk, mielőtt az Új esz-

Báló István Koccintó Ivó
Szatymaz, Ady E. u 20.,
Csúri Gábor és családja,
Kovács Sándor Terménybolt Szatymaz, II. körzet
113., Márta Ferenc Törpi
diszkont Szatymaz, Kossuth L. u. 68., Műszaki Verdabázis Kft. www.muszakiverdabazis.hu, Zacsok
Csaba Autó- és Gumiszerviz Szatymaz, II. ker. 57.
Segítőink voltak: Barna
Károlyné, Csúri Istvánné,
Gulyás Zsuzsanna, Igazné
Herkó Mária, Kollár Zsuzsanna, Kormányos Éva,
Marótiné Balogh Zita,
Mezeiné Bérczy Sarolta.

Külön szeretném megköszönni azoknak a támogatóknak, akik évről évre segítik kezdeményezésünket.
Kérem önöket, amennyiben
egyetértenek működésünk
fontosságával, segítsék munkánkat adójuk 1%-ának felajánlásával. Önnek egy nemes
gesztus, egy szatymazi gyermeknek mérhetetlen öröm. A
felajánlásokat teljes egészében csakis a gyerekekre
fordítjuk. Segítsen, hogy segíthessünk!
Adószámunk:
18479548-1-06
Csúri Gábor
elnök

NŐEGYLET HÍREI
tendő sodrása igen elragadna bennünket. Visszatekintünk, számot vetünk az elmúlt évről. A saját „házunk” táját nézve számtalan
valóra váltott feladatunk
volt, de maradt a fiókban
idénre is. Színházba jártunk, szomszédoltunk, kerékpároztunk, lovas kocsikáztunk. Jótékonyságból
báloztunk. Megvendégeltük a községet, majálison,

falunapon. Helytálltunk hagyományos adventi vasárnapokon. Elkészítettünk
250 db mikulás csomagot,
sikere volt nyereményes
Luca pogácsánknak. Büszkék vagyunk arra, hogy
tagjaink sorában több újonnan érkező is van. Amikor így
év elején visszagondolunk a
fenti idézet helytállóan szól
mindenkinek, aki azon segédkezett velünk együtt, hogy
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minél több mindent adhassunk
a gyerekek csomagjába, Luca
pogácsa nyereményét gyarapítsa, vagy a hagyományos
tea, forralt bor, zsíros kenyér
asztalra kerüléséhez járult adománydobozunkba dobott pénzzel. A lista ismét hosszú és a
szívünk hálával telt.
KÖSZÖNJÜK: Antares H.
KFT, Bálint Olga, Báló Berta-

lan, Bérczi Tímea fodrász, Borbola Mihályné Dohány Bolt,
CBA Szatymaz, CE Glass Industries (SZILÁNK), id. Budai
Sándor, Dr. Bereczki Ágnes
Gyógyszertár, Erdélyi István és
családja, Faltin Zsolt, Frank
Dezső, Frank László, Gyuris
Zsuzsanna virágüzlet, Hegedűs
Vince, Horváth Tamás, Ilona és
T. Bt Szatymaz, Káló Ibojka, id.
Kónya Ferenc, id. és ifj. Kónya

Aggódás helyett imádkozás
Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással
tárjátok fel kéréseiteket Isten
előtt… (Fil 4,6)
Istentől kapott újévi programunk: ne aggódjatok, hanem
imádkozzatok! Nem tudjuk,
mit hoz a jövő, és olyan sok
rosszat kellett már tapasztalnunk. Ez könnyen aggodalmaskodóvá tesz. Erre gyógyszer a hittel elmondott imádság.
Az aggodalmaskodás gyökere
a hitetlenség, az imádkozás
tápláló gyökere az Istenbe vetett bizalom. Az aggodalmas-

kodás elszívja az energiáinkat,
az imádkozás megsokszorozza
és mozgósítja azt. Az aggodalmaskodó ember csőlátásban
szenved: csak a lehetséges bajokat és nehézségeket látja. Az
imádkozónak tágas a horizontja: a láthatatlanokat is komolyan veszi. Az aggodalmaskodó úgy véli, van oka félni. Az
imádkozó meg van győződve
arról, hogy van oka nem félni.
Az aggodalmaskodó csak az
ellenségre és önmagára szokott nézni, ezért gyakran eleve
lemond a győzelemről. Az
imádkozó Istenre figyel, és
szent kíváncsisággal várja, ebben a helyzetben hogyan mu-

István és családja, Kónya László Vegyi Bolt, Kothencz István,
Kovács Sándor Termény Bolt,
Lippai József, Maróti Ágnes
kozmetikus, Masa László, „Mi
Óvodánk Alapítvány Szatymaz”, Molnár Géza, Névtelen,
Paprikakert TÉSZ Kft., Palotás
János, PILLÉR TAKSZÖV
Szatymaz, Polgár Attila, Postakocsi Csárda, Pölös László, Sajtár Imre, Sport Büfé Csontos
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Róbert, Sustik Réka, Szabó
Ákos, Szabó Ferenc, Szabó Péter, Szatymaz Községi Önkormányzat, Szatymazi Nyugdíjas
Egyesület, Szatymazi Vadásztársaság, Szél József és családja
virág kertész, Takács Antal, Tápai Szilvia Dohány Bolt, Tóth
Tibor és Móra Mónika, Törpi
Bolt, T-Hús 2000 Kft Szatymaz,
Újvári Róbert, Ürmös Márta.

REFORMÁTUS EGYHÁZ HÍREI
tatja meg majd hatalmát és
szeretetét. Az aggodalmaskodó a holnap gondját is hordozni akarja. Az imádkozó a ma
terheit és feladatait viszi, és
azokat sem egyedül.
Nem az aggodalmaskodó áll a
valóság talaján, mert ő az elképzelt bajok világában él, ahol
egyedül érzi magát. Az imádkozó ember áll a valóság talaján,
mert miközben számol a látható
tényekkel, számol a mindenség
Urával is, és számít rá.
Mit jelent imádkozni? Jézus
tanítása szerint: kiönteni a szívünket Istennek, ahogyan egy
kisgyermek az apjának, akiről
tudja, hogy szereti és bármit

képes megtenni érte. Szánjunk
időt erre minden nap ebben az
évben!
Istennel járni, lakozni,
Szent élettel illatozni,
Igaz hitben nem habozni:
Jézus Krisztus, taníts,
Taníts imádkozni!
(Református énekeskönyv)
Cseri Kálmán (Református
lelkipásztor)
Az istentiszteletek honlapunkon is meghallgathatók!
Cím: 6726 Szeged, SzentGyörgyi Albert utca 6-8.
Telefon: 62/ 430-807
Honlap: www.ujszeged.ref.hu

KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI
Kedves Testvérek! A MI LAPUNK januári számában néhány e-mailben feltett kérdésre
keressük a választ. Természetesen teljes anonimitással, és
nem a teljesség igényével.
Azonban azt gondolom, mindannyian tanulhatunk belőle.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok Önöknek és Családjaik
minden tagjának Istentől megáldott, Békés, Boldog és Egészségben gazdag Új Esztendőt.
Olvasói levél részlet: „Minden
zaklatottságomban, amellyel
megpróbálok megküzdeni az új
esztendőben és a mindennapi
dolgaimmal, újra és újra közönyösséget fedezek fel minden
iránt – már semmihez sincs értelmiségiként kedvem. Magammal sem vagyok tisztában,
és hiányzik a kapcsolat Istennel
is. Mit tehetek önmagamért és
lelki életemért?”
Először is ne ítélje el önmagát.
Inkább vegye komolyan a közöny érzését. Ennek megvan az
értelme. Ezzel akar védekezni a
nagy túlterhelés és a valós és
vélt elvárások ellen. S aztán
kérdezze meg önmagát: mire
vágyik a lelke? Mi mozdítja
meg a lelkét? Talán jót tenne, a
csend, a mozgás vagy egy jó
könyv, vagy egy séta? Adja
meg önmagának, amire a lelke
vágyakozik. Talán úgy érzi,
egyáltalán nem tudja, mi után

vágyakozik. Hagyjon magának időt a befelé figyelésre. Mit
akar nekem mondani ez a közöny? Mi ellen védekezem?
Mit szeretnék tudomásul venni? Nem akarom elfogadni,
hogy éppen nincs rendben az
életem, hogy újraérintkezésbe
kellene kerülnöm valódi énemmel? Akkor gondolja át, mi tenne jót lelki életének. A mindennapi rituálék, csendes imádság,
vagy újra részt venni egy szentmisén? Vagy egy lelkigyakorlat? Ám mielőtt konkrét lépések után érdeklődik, amelyeket
szeretne tenni, gondolja át, mit
jelent Ön számára a lelki élet.
Mi után vágyakozik, amikor
lelki életről beszél? Személyes
kapcsolatra Istennel vagy Jézus
Krisztussal? A kapcsolatot nem
lehet csak úgy előállítani. Ám
csendben odaadhatja önmagát
és teljes valóságát Istennek és
Jézusnak. Képzelje el, hogy
mindazzal együtt, ami Ön,
ürességével és közönyével
együtt átöleli Önt Isten szeretete, hogy egészen és teljesen
elfogadja Önt. Akkor mély béke keletkezhet Önben. És Ön
megsejti, mit jelent az, hogy Isten szeret minket. Ilyenkor
megérezhet valamit egy személyes kapcsolatból. Ám ne
kényszerítse magát érzésekre.
Néhányan úgy gondolják, hogy
ugyanolyan érzésekkel kell
rendelkezniük Isten iránt, mint

fiatalkorukban. Az érzéseket
nem tudjuk előhívni. Ám ha
odatesszük önmagunkat és önmagunk valóságát Istennek, akkor a szabadság és a hála érzése keletkezhet bennünk, akkor
megsejthetjük, ki Isten, hogy ő
a szeretetet, amely bár elég
gyakran felfoghatatlan, de egyben határtalan is. Kérdezze
meg önmagát, mire vágyik a
lelke, és hagyjon időt a befelé
figyelésre.
Olvasói levél részlet: „Mindenki értékekről beszél, annak
szükségességéről, hogy továbbadjuk őket a gyerekeknek, és
példaként éljük őket. Mindenki abból indul ki, hogy egy társadalom, amely nem értékekben gyökerezik, összeomlik.
Hogyan élhetem meg az értékeket, ha semmilyen értéket
sem adtak át a szüleim?”
Mindannyiunkban ott rejlik a
vágyakozás, hogy értékesek legyünk, s lerombolhatatlan méltósággal rendelkezzünk. Ha
érintkezésbe kerülök ezzel a
vággyal, akkor megsejtem azt
is, mik a valódi értékek. Az értékek – ahogy a latin nyelv
mondja: ’virtules’ – erőforrások, amelyekből meríthetünk.
Erények, jóravalóságok, amelyek arra szolgálnak, hogy sikerüljön életünk. És olyan magatartások, amelyek tartást adnak
életünknek. Döntő azonban az

értékeknél, hogy ezek megfelelnek-e emberi méltóságunknak. A görög filozófia négy
alapértéket írt le: igazságosság,
bátorság, mértékletesség és
okosság. Ma ezeket az alaperényeket kiegészíthetnénk: őszinteség, szolidaritás, civil kurázsi, kitartás, és felelősség a jövőért. Ha Ön úgy érzi, hogy
semmilyen értéket nem adtak
Önnek, akkor nem lesz könnyű
az Ön számára hinni saját értékeiben. Ám higgyen méltóságának belső megsejtésében.
Az értékek bele vannak vésve
lelkébe, függetlenül a neveléstől. A lelke magában hordozza
ezeket az értékeket, mert belenyúlik a kollektív tudattalanba.
Ott, a kollektív tudattalanban
részesülünk az elmúlt generációk tapasztalataiból. S ott részesülünk azokból az értékekből
is, amelyeket az előttünk élő
emberek értékesnek éltek meg.
Figyeljen tehát befelé, önmagába. Próbáljon meg környezete
értéknélküliségén keresztül eljutni lelke mélyére, és ott felfedezni az értékeket. Ez biztosan
nem lesz könnyű. Mert az értéknélküliség, amelyet a nevelés során és környezetünktől
kaptunk, az értékek iránti érzésünket újra és újra meg fogja
kérdőjelezni. Higgyen tehát az
értékeknek, amelyek belevésődtek lelkébe. S gondolja át,
milyen alapokat adhatna Ön
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önnönmagának, hogy az értékek, amelyekben szíve hisz,
élhessenek is. Higgyen tehát az
értékeknek, amelyek belevésődtek lelkébe.
Sutka István
plébániai kormányzó
RÓMAI KATOLIKUS
HITÉLETI STATISZTIKA
2015 2016
KERESZTELÉS
21 20
ELSŐÁLDOZÁS
15 25
BÉRMÁLKOZÁS
11 12
HÁZASSÁGKÖTÉS 3 2
ELHUNYTAK
30 31

2017/1.

Fakanál Klub hírei

Karácsony előtt a szatymazi
Fakanál Klub úgy döntött,

hogy meghívás nélkül meglátogatja az erdélyi Gyergyó-

szárhegyi Gyermekotthont.
Nagyon jól sikerült a meglepetés. Sok élelmet, szaloncukrot és édességet kaptak a
gyerekek. Minden nap főztünk, a palacsinta nem maradhatott el. Szeretném megköszönni a gyerekek nevében a
sok adományt, amit kaptunk.
Mi, Kónya Kriszti, Nacsa Zoli, Rácz Laci és Szabó Sándor
vettünk részt az úton. A gyerekek dicsérték a főztünket, és
azt mondták, maradjunk náluk
örökre.
Rácz Laci,
amatőr királyi szakács

Görgényi Gábor jegyzete
KÓNYA PISTA
BOLTJÁBAN MÁR…
Kónya Pista boltjában már
hideg van. Hideg, de még
hidegebb, mint mostanában
kinn. Kónya István, a Vasműszaki bolt ikonja elmúlt
év karácsonyától már nincs
közöttünk.
Egy falu életében mások a
közszereplők, mint országosan, miről a média harsányan, ellenállhatatlanul
tudósít minket folyton. A
faluban a boltos mindenképpen az. Naponta látjuk,
hallunk róla, ismerjük dolgait, tudjuk, vagy sejtjük
minek örül, min bánkódik.
Az ő személyisége, mely
belengte a boltot, az állandóságot jelentette. Ugyanúgy érezted magad ott tegnap, mint négy éve, vagy
mint nyolc éve. Szeme előtt
zajlott a falu élete, látta a
változást, de ő nem változott. Lelassult mellette az
idő, sorban állni is öröm
volt, nem könyöklős türelmetlenség, mert hallottad,
mit beszél az előtted állók-

kal, tanultad a szakmát is,
mert röpködtek a colok, a
négyzetméterek, a wattok,
senkit sem zavart, ha közben kiment kicserélni egy
biciklikereket, vagy hoszszasan magyarázta, hogyan
kell a dróthálót fölrakni az
akácoszlopra. Mindez odavan már – egy darab a falu
életéből, egy szeretett ember a családból.
Néhány éve készítettem vele egy beszélgetést, ebből
olvashattok alább.
Nem feledünk, Isten nyugosztaljon Pista bácsi!
- Pista bácsi „emberemlékezet óta” a vasboltos
Szatymazon. Hogyan kezdődött?
- Már a nagyszüleim is sándorfalviak, a szüleim Sándorfalván építettek házat,
én is ott gyerekeskedtem,
jártam iskolába. 1963-ban
készült itt Szatymazon az
üzletház, ahová vasboltost
kerestek. Addig, ott ahol
most a Spiller bolt van, a
vas-műszaki, a vegyi- és a

Láttál már téli napfelkeltét?
Láttad ahogy a felkelő nap
rózsaszínre festi az ég alját?
Láttad a hideget, ahogy a
fagy megcsípi az arcodat?
Fáj az érzés, mégis élvezed.
A fák még kopaszon állnak,
a fű még szürke, de az ég
alja hirdeti, hogy mindjárt
itt a tavasz. Szeretem nézni
a hajnalt. Telis tele új ígéretekkel, az új Csodák lehetőségével.
Egy mondat jut eszembe.
Nem is olyan rég, az év lezárásának napján mondták
nekem.

-Andi, érzem benned az erőt.
Ez nagyon „sztárvárszos”
volt, gondoltam. De teljes
mértékben igaza volt az illetőnek. A filmben szereplő erő
bennem is megvan, sőt mindenkiben, csak fel kell fedezni, elő kell hívni. Kiben
mi, kiben hogy.
Én is végiggondoltam ezt a
kijelentést. Tényleg, az erő
bennem van. Sokáig nem hittem el magamról. Sokáig
nem hittem, hogy amit elképzelek, azt valóra is tudom váltani. Most, ezekben a
zavaros időkben kezdem el-

háztartási cikk, a növényvédőszer egy helyen volt.
Mellette a Frányó-féle hentes üzlet és mészárszék üzemelt. Akkoriban úgy döntöttek, hogy szétválasztják
a vegyit a műszakitól és
pályázatot hirdettek. Sándorfalván gyakornokoskodtam épp akkor Ferenczinél,
s ő megkérdezte tőlem,
akarok-e vasboltos lenni.
Átmentünk Szatymazra, jelentkeztem. '64 novemberében szabadultam fel az ipari
iskolából, és '65 novemberében meg is kezdtem a
munkát. Akkor még Szatymazi Földműves Szövetkezet volt a neve, majd '68-tól
'99-ig
üzemelt
mint
ÁFÉSZ. Akkor megszűnt
jogutód nélkül, mert ilyen
formában nem maradhatott.
Jól menő szövetkezet volt,
szerette volna más szövetkezet is működtetni, mint
például a Coop, de magunk
dönthettünk, így végül eladással lett megszüntetve.
- Mondhatjuk, hogy a falu
élete itt zajlik Pista bácsi

szeme előtt. Innen, a boltból nézve, hogyan változtak
az emberek az eltelt idő
alatt?
- Nekünk még azt tanították, hogy a vásárlásnak
olyannak kell lenni, hogy a
vevő jól érezze magát. Foglalkozni kellett a vevővel.
Az nem volt elég, hogy a
nagyságos asszony elé csak
kidobáltuk az árut, összeadtuk és már mehetett is...
Szóval kellett tartani, beszélgetni vele a mindennapi
dolgokról. Manapság ritkaság, de én, és úgy látom a
fiaim is, igyekszünk. Elhangzott olyan is, hogy valaki azért szeret ide bejönni,
mert ezt a multiknál nem
kapja meg. Iparkodunk,
hogy a vevőnek egy élmény
legyen a vásárlás. S ha
valaki ezt nem igényli, mert
ilyen is van, akkor udvariasan kiszolgáljuk és elengedjük. Valaha azt mondta egy bölcselő, hogy akinek humora van, az mindent megtehet, akinek
nincs, az mindenre képes...

„MI ROVATUNK”
hinni, hogy képes vagyok rá.
Az erő által az álmaid valóra válnak, teremteni tudsz.
A gondolatból egyszer csak
manifesztálódik, és a fizikai világban ott áll az álmod.
Mostanában egyre többször
hallom, hogy Andi, te motiváltál. Kivel mit. Nem is
olyan rég jövünk haza a fiammal a buszon. Egy mosolygós arcú srác megszólít. Te vagy a futó lány,
ugye? Te tartottál nálunk
előadást. Azóta én is futok.
Te motiváltál. Na, ezekért a

pillanatokért, mondatokért
érdemes csinálni. Ezekért
érdemes felkelni, erőt venni
magamon és csinálni. Mert
a tetteiddel motiválsz. Azzal, hogy nap mint nap teszed a dolgod és soha nem
adod fel. Soha.
Tehát soha nincs késő semmihez. Soha nincs késő valami új dolgot elkezdeni,
soha nincs késő emberekért
tenni valamit, soha nincs
késő meglátni a rosszban a
jót, soha nincs késő boldognak lenni.
Szabóné Döme Andrea

a Mi Lapunk
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Közérdekű információk
Tanyagondnokok:
Rózsa Zoltán
FELNŐTT:
tel.: 20/260-0750
00
00
Hétköznap: 11 -16 helyi háziorvosok közreműködésével a
Karácsonyi Gergely
20/55-44-901 telefonszámon
tel.: 30/5000-532
1600-730 a 104-es telefonszámon
Sarapka Irén Katalin
Szombaton, vasárnap, valamint munkaszüneti napokon:
tel.: 30/567-1006
0730-0730
Vidácsné Lukucza Éva
tel.: 30/229-7123
elérhetőségi telefonszám/lakásra hívás: 104-es ingyenesen
hívhat telefonszámon.
Állatorvosi rendelés:
Rendelő helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. szám alatti felDr. Martinek Vilmos
nőtt ügyeleti rendelőben /bejárat a Szilágyi utca felől/.
(tel.: 30/9451-386) Szatymaz,
Rákóczi u. 50.
GYERMEK:
Hétköznap: 800- 900,
Hétköznap: 1100-1600 helyi gyermekorvos közreműködésével
Állatorvosi
ügyelet:
sürgősségi ügyelet a 30/622-9428-as telefonszámon,
Az ügyeleti beosztás a következő hon1600-730 a mentőállomáson.
lapon érhető el:
Szombaton, vasárnap, valamint munkaszüneti napokon:
http://www.maok.hu/allatorvosi_ugyele
0730-0730.
tek/csongrad_megye_2
Elérhetőségi telefonszám /lakásra hívás: 104 ingyenesen
Szatymazi
Posta
hívható telefonszámon.
Dózsa Gy. u. 19/A.
Rendelő helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. szám alatti
tel.:62/283-150
felnőtt ügyeleti rendelőben /bejárat a Szilágyi utca felől/.
Nyitva tartás:
Orvosok rendelése:
Polgármesteri Hivatal:
hétfő:
8-12, 12.30-17.00
Szatymaz, Kossuth u. 30. (tel:
kedd:
8-12, 12.30-16.00
Szatymaz, Kossuth u. 6.
62/583-560)
szerda:
8-12, 12.30-16.00
Dr. Lengyel Dezső
Ügyfélfogadás:
csütörtök: 8-12, 12.30-16.00
(tel.: 62/283-130)
00
00
00
00
hétfő, péntek:
8 -12 ,
péntek:
8-12, 12.30-15.00
Hétköznap: 8 - 11 .
szerda:
800-1600.
Egészségház:
Rendőrség körzeti megbízottak:
Polgármester:
Andódi Tamás:
Szatymaz, Ady E. u. 32
Barna Károly
tel.:
20/209-5307
Dr. Lengyel Andrea
tel.: 06-20/9568-786
Kazi Tibor:
(tel.: 62/283-101/13)
tel.:
20/209-5302
Jegyző:
Hétköznap: 800-1100.
Dr Makay Enikő
Csak rendelési időben hívható
Falugazdász:
tel.: 30/678-5548
mobiltelefon:
Gémes Dóra
Tanyagondnokok:
20/214-15-45
Tel.:70/489 -3852
Csányi Imre
Gyermekorvos rendelése:
Fogadóóra: Hétfő, kedd 08-16 -ig
tel.: 20/404-2024
Dr. Szilágyi Katalin
Teleház
Bérczi Tamás
(tel. rendelési idő alatt:
cím: Dózsa György u. 42.
tel.: 20/539-4370
62/283-101/14)
tel: 583-520
H, K, Cs, P: 800-1100,
nyitva tartás:
Elsőfokú építési hatóság:
szerda:800-1000.
hétfőtől péntekig: 800-1900
Szegedi Polgármesteri Hivatal
Mobil: 30/622-9428.
szombat: 1000-1530
Szeged, Széchenyi tér 11.
vasárnap: zárva
Tel.: 62/564-364
Védőnők fogadóideje:
szerda:
800-1600,
Főnix Egyesület Szatymaz.
00
00
péntek: 8 -12
Elnök: Szilasi Tiborné,
Igazné Herkó Mária
tel: 62/283-101/15
tel.: : 30/433-6119
Várandós tanácsadás:
Faluház: Dózsa Gy. u. 42.
Általános
iskola
00
00
csütörtök: 12 -14
Ügyfélfogadás: telefonos
Szatmaz,
Petőfi
S.
u.
6.
Csecsemő-és kisgyermek
egyeztetés alapján
tel.:
62/283-149
tanácsadás:
Szatymazi Nyugdíjasok Egyesülete.
00
00
Igazgató:
Barna
Károlyné
szerda: 10 -12
Elnök: Horváth Istvánné,
szerda: 1200-1400
tel.: 20/213-9534,
Óvoda
Faluház: Dózsa Gy. u. 42.
Mezeiné Bérczy Sarolta
Szatymaz József A u. 1.
Csipet Csapat Nagycsaládos
Tel: 62/283-101/15.
Tel.: 62/283-114
Egyesület.
Várandós tanácsadás:
Vezető: Marótiné Balogh Zita
Vezető: Tóth Józsefné
hétfő: 1200-1400
Tel.: 20/934-4730
Csecsemő-és kisgyermek
honlap: http://nagycsaladosokBölcsőde
tanácsadás:
szatymaz.hupont.hu/
Szatymaz,
József
A
u.
1.
00
00
hétfő: 14 -16
Szatymazi Nőegylet,
Tel.:
62/283-020
00
00
szerda: 12 -14
vezető: Gulyás Zsuzsanna
Vezető: Kormányos Éva
Fogorvosi rendelés:
tel.: 20/566-6994
Dr. Bandl Erzsébet
Hulladékudvar nyitvatartása:
Gondozási
Központ
(tel.: 62/283-101/12)
kedd: 12-16
Tel.: 62/283-169
hétfő, szerda: 1400-1900, kedd
péntek: 12-16
Simon Lajosné,
(Iskolafogászat) csütörtök:
szombat: 10-16
tel.: 30/320-8330
830-1400,
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Kábel-TV hibabejelentés:
péntek: 830-1230
Szélmalom Kábeltévé Rt.
Tel.: 62/283-169
tel.: 62/463-444/101
Kollár
Zsuzsanna
Gyógyszertár:
Sertésfelvásárlás:
Ügyfélfogadási idő
Kiss István 30/974-8232
tel.: 62/283-110
hétfő, csütörtök:
0900-1300
Hétköznap: 730-1530
kedd:
1300-1800 Vízmű:
00
00
Információ:
szerda:
13 -15

SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ÜGYELET

tel: 40/922-334,
Hibabejelentés:
tel.: 80/922-333
Plébánia
Szatymaz, Kossuth Lajos u. 2.
Tel.: 62/283 170
Plébániai kormányzó: Sutka
István
szatymazplebania@gmail.com
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 Kormányhivatal 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: 62/680119
Járási ügysegéd ügyfélfogadása
Polgármesteri Hivatal Szatymaz,
Kossuth utca 30.
szerda: 8-16
péntek: 8-1130
Telefon, ügyfélfogadási időben:
62/583-560/23 mellék.
Démász hibabejelentés:
tel.: 06 62 565 600
ugyfelszolgalat@edf.hu
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GÓLYAHÍREK
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
Kismárton Annabella 2016. 12. 10.
Schubauer Glória Krisztina, Kismárton Sándor

Kincses Kornél 2016. 11. 10.
Benkő Anita, Kincses Zoltán

be személyesen a szerkesztőségbe!

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.

