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A tartalomból:
3. o.:Önkormányzati közlemények
5. o.:Egyházi gondolatok
8. o.:Mesevári hírmondó
10. o.:Sport

Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját a
22000099..  ddeecceemmbbeerr  1199-éénn (szombaton) a mûvelõdési ház nagytermében 

11773300-kkoorr kezdõdõ ""KKÖÖZZSSÉÉGGII  KKAARRÁÁCCSSOONNYYII"" ünnepségünkre
(részletes program a 6. oldalon)

“Minden szívbõl szóló karácsonyi énekben, 
A kandalló ropogásában és melegében, 

Az ünnepi ebéd közben, 
A beszélgetésben és nevetésben, 

Minden képeslapban amit egy barát, vagy a család küldött, 
Minden, amit ebbõl meghallunk, 
és ami elgondolkodtat bennünket, 

az maga a szeretet.”
(Noreen Braman)

Minden kedves olvasónak áldott, békés ünnepeket kíván Szatymaz Község Képviselõ-testülete.

KÖZSÉGI KARÁCSONY
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Helytörténet
A szatymazi templom 
üvegablakai /5/
A hajdani kápolna fõbejárata a to-
rony felõl volt. Ott a toronyszoba és
a belsõ tér között meglévõ ajtó fölött
Zsellér Imre mûvésznek egy különös
alkotását pillanthatjuk meg. A mai
kor nézelõdõjének fejtörést okozhat
az üvegre festett alak jelentésének
értelmezése. Ami mindjárt az elsõ
pillanatban feltûnik, hogy a templom
ablakain ábrázolt személyek közül
egyedüliként itt nincs a megfestett
személy feje fölött glória, de az alak
ülõhelyzete is páratlan. Arról már ne
is beszéljünk, hogy az üvegfestmény
munka közben ábrázolja a titokzatos
személyt, amint éppen a guzsajából
fonalat sodor. Hosszabb tanakodás
és még hosszabb érdeklõdés után
azért rájöttünk a rejtély nyitjára. A
kép helyes értelmezésének igazi kul-
csát a munka közben ábrázolt sze-
mély lábainál meglévõ felírat adta,
ami így szól: " -Trischler Antal és
felesége Szondy Izabella ajándéka
1939.-"

Jól ismert a Trischlerek, vagy -a ma-
gyarosítás után /1942/- a Jurayak
szatymazi kötõdése. A Bács-Bodrog
megyei Hódságon, 1882. december
12-én, a családban nyolcadikként
született Trischler Antal- aki 1971.
március 26-án hunyt el Szegeden-
fiatalon katonai pályára lépett. A
tisztképzõ iskolát Pécsett járta, és ott
ismerkedett meg késõbbi feleségé-
vel, az üvegablakon is olvasható
Szondy Izabellával. /Pécs, 1888.-
Szeged, 1972./ Két gyermekük szü-
letett a közben Zomborba helyezett
Trischler házaspárnak: Sarolta /
1907/ és Imre /1913.-Elhunyt Sze-
geden 1997-ben./. Trischler Antal

mint fiatal katonatiszt végigharcolta
a hamarosan kitört elsõ világhábo-
rút. Elõször az olasz frontra vezé-
nyelték, ahol a Monte Tombánál fo-
lyó súlyos összecsapások egyikén
megsebesült, comblövést kapott. Ab-
ból felépülve Boszniában, a Drina
folyó völgyében találja magát és on-

nan került át a galiciai frontra. Er-
délyben esik román fogságba. A Fo-
garas megyei Nagy-Sink várában lé-
võ gyûjtõhelyrõl azonban sikeresen
megszökik. 1921-ben helyezik Sze-
gedre, és 1926-ot írnak akkor, ami-
kor Szatymazon földet vásárol, hogy
nyugdíjazása után /1937/ ott gazdál-
kodjon. A Szatymazon megvásárolt
földet gyümölcsfákkal, fõleg szilvá-
val telepítették be, és hamarosan o-
lyan jól alakult a helyzet, hogy jó-
részt a megtermelt szilva árából, elõ-
ször a melléképületeket, majd 1939-
re a fõépületet is elkészítették.
A szatymazi üvegablak ajándékozá-
sakor, 1939-ben, Trischler Antal
honvéd ezredes volt. A család csen-
desen, dolgosan és szerényen élt; a-
kik ismerték szerették és megbecsül-
ték õket Szatymazon. Amikor idõ-
sebb gyermekük, Sarolta a szegedi
kereskedelmi iskolát elvégezte, a
szatymazi gazdaság irányításával se-
gítette a család munkáját. A szép,
vékony és világosbarna hajú, dolgos
Saroltának hamar akadt kérõje. Már
az esküvõt tervezték, amikor Sarolta
leányukon váratlanul súlyos betegség
jelei mutatkoztak. A két évig tartó
áldozatos gyógyítás sem segített,
1935. november 22-én elhunyt. A
családot ért váratlan és tragikus csa-
pást Trischler Antal és felesége, ha
nem is mutatta, talán sohasem he-
verte ki. Mély fájdalmukban Zsellér
Imre mûvésszel egy páratlan képet,
egy Saroltát jelképezõ alakot festet-
tek meg az ajtó feletti üvegre, ahol
leányuk, a bal vállán tartott guzsaly-
ból sodorja azt a különös és láthatat-
lan fonalat, amelynek segítségével
összeköti az égieket a földiekkel, az
élõket a holtakkal. A templomba járó
Trischler házaspár minden vasárnapi
misén ott ült a leányukat jelképezõ
üvegfestmény alatt meghúzódó pad
végében. Sarolta pedig azóta is ott az
ajtó fölötti üvegablakon dolgos ke-
zével megállás nélkül sodorja lát-
hatatlan fonalát.
A következõ ablakon Szent Imre lát-
ható, jobb kezében liliommal, I. Ist-
ván egyetlen fiatalon elhunyt fiú-
gyermeke. A Szent Gellért nevelte
és erõs önmegtartóztató életet élõ
Imrét egy vadkan ölte meg 1031-
ben. Sírjánál több csoda történt, e-
zért apjával együtt 1083-ban szenté
avatták. A festett ablak "Szegedy Ot-
tó és családja adománya 1939". Sze-
gedy Ottó -korábban Sonegger-
/1899-1980/ honvéd ezredesnek és
feleségének Kriszt Irénnek, valamint
Ottó és István gyermekeiknek, a mai
Hámán Kató utca 1 szám alatt volt a
háza, Szegeden csak lakást béreltek.
A tanyához tartozó homokon "minta-
gyümölcsöst" létesítettek, ahol bár-
mikor meg lehetett nézni a korszerû
szõlõ- és gyümölcstermesztés legú-
jabb tapasztalatainak gyakorlati meg-
valósulását. De híres volt a gazdaság

állattenyésztéssel foglalkozó részlege
is, amire már elõre felhívta a figyel-
met a messzirõl is jól látható, most
lebontott, silótorony.

A szatymazi templom eddig bemuta-
tott ablakai 1939-ben készültek, ak-
kor, amikor a már jóval korábban
megépült szatymazi "Jézus-szíve"
kápolnát kibõvítették. Ez a nagy
munka Szent István halálának 900-
dik évfordulójára esett, nem vélet-
len, hogy tiszteletére szentelték fel
az új templomot. A már korábban
megépült kápolna kisebb, északra
nézõ ablakaiból szerencsére néhány
megmaradt, melyek közül itt most
csak kettõ történetét érintenénk. 
A valamikori kápolna fõoltárát /ami
most természetesen mellékoltár 
/jobbról és balról is egy-egy az ed-
digiektõl elütõ, kisebb méretû ablak
zárja. Az északra nézõ nyílások üve-
gén Pór Sándor szegedi üvegfestõ
1909-ben alkotott munkái tekinthe-
tõk meg. Pór Sándor a maga idejé-
ben befutott mûvész volt. Vele fes-
tették meg az Közép-Európa leg-
szebb zsinagógájának tartott szegedi
Zsinagóga ablakait, üvegjeit. Az itt
látható két üvegkép korai munka, az
északi megvilágításban sötétebbnek
és egyben rajzosabbnak, nem olyan
szikrázónak tûnnek, mint az eddig
leírtak. A most 100 éves ablakok 30
évvel megelõzik az eddig ismertetett
Zsellér Imre által készített alkotá-
sokat.
A jobboldali ablak a feltámadt Jézust
ábrázolja, kezében a tanításait tartal-
mazó írás, az evangélium látható, a
baloldalin a "kígyótipró" Szûz Mária
alakja van megfestve. A Mária lábai
alatt tekergõ kígyó itt az eredendõ
bûnt jelképezi. A két üvegkép alatt a
következõ felírat olvasható: "Rajzol-
ta és Festette Pór Sándor Szeged
1909.", alatta: "Isten dicsõségére a-
jándékozta Kopasz Sándor és neje
Frank Eszter 1909." Az elmúlt 100
év homálya kezdetben sikeresen el-
takarta fürkészõ tekintetünk elõl a
hajdani családot, de a sok lelkes se-
gítõnek köszönhetõen mindez meg-
változott. Ma már tudjuk, hogy Ko-
pasz Sándor régi szegedi, de fõleg
Szeged felsõvárosi család leszárma-
zottjaként, 1861-ben látta meg a nap-
világot Szatymazon. Szemrevaló ter-

Juray Antal és felesége

Juray Imre Juray Sarolta

Szegedi Ottó és Kriszt Irén



2009/12. a Mi Lapunk 3

Önkormányzati közlemények

metét egy elõkerült és ritkaságnak
számító 120 éves fénykép is igazol-
ja, amit itt bemutatunk. Felesége, az
1867-ben Szatymazon született
Frank Eszter, a híres gyümölcs-, de
fõleg õszibarackot termelõ Frank Ist-
ván nõvére volt. A család háza, igé-
nyesen felépített tanyája, ma is lát-
ható. Ha az Ady Endre utca végében
Zsombó felé fordulunk, 100 méter
után egy jobboldali bejáró vezet oda.

Kopasz Sándor feleségével, Frank
Eszterrel és két fiával, Ferenccel és
Györggyel itt a sömlyék szélén lévõ
magaslaton gazdálkodott. A ház mel-
lé telepített gyümölcsös és szõlõ
gondtalan megélhetést biztosított és
lehetõvé tette, hogy a mélyen vallá-
sos család a kápolna üvegablakaira is
áldozzon. Valamikor a tanya hom-
lokzatán, az eresz alatt, végigfutott

egy olajjal kifestett gyümölcs fûzér,
többek között almával, szõlõvel,
szilvával, barackkal, amit csak az
ajtó fölé keretbe festett tájkép szakí-
tott meg. A biztos anyagi helyze-
tüket annak köszönhették, hogy szor-
gos munkájuk mellett a gazdaság
bevételének kezelését teljesen Frank
Eszterre bízták. Kikeményített köté-
nye zsebében mindig ott lapult a ház,
a raktár és a szemöldökfáján 1905-ös
számról árulkodó pince kulcsa. Ko-
pasz Sándor nemcsak kiváló gyü-
mölcstermelõ volt, de a bortermelés-
ben is jeleskedett. Jól ismerték és
szerették Szatymazon. Boráért mesz-
szebbrõl is eljöttek a felvásárlók,
nemcsak Szegedrõl. Történt pedig
egyszer, hogy Kopasz Sándor Sze-
gedre indult. A lovas kocsija vitte a
vasútállomásra, akkor még a mai
Kossuth utcán. Amikor azonban a
régi Báló vendéglõ elé ért a sárga
könnyû dorozsmai jármû, a lovak
/mint mindig/ megálltak. Kopasz
Sándor lelépett és a hajtóval üzent az
állomásfõnöknek,: "A személy vár-
jon meg." És a személy akkor 5 
percnyi késéssel indult Szegednek.

Kopasz Sándorné, született Frank
Eszter tragikus halála 1944-ben kö-
vetkezett be. Az akkor már 77 szor-
gos évet vállán viselõ asszony, a-
mikor a bevonuló oroszokat meglát-
ta, a szóbeszéd szerint "ijedtében
szörnyethalt". Ott temették el az ak-
kori zavaros idõben, a ház mögötti
elkerített szõlõben. Megelõzte a
szomszédasszonyt, Doránszky Emi-
liát, aki cukorbajában hunyt el, mert

annak az injekciós tûjét az oroszok
kölcsön kérték és elfelejtették vissza-
adni. Csak rövid idõt pihent Frank
Eszter az általa is oly sokszor meg-
munkált és híres minõségi bort adó
szõlõjükben. Két fia, Ferenc és
György, valamint a férje vitte ki jó-
val késõbb végleges helyére, a szaty-
mazi temetõbe. De ott nyugszik már
Kopasz Sándor is, aki 91-éves volt,
amikor 1952-ben odakerült melléje.

Az írás megszületéséhez Trischler
/Juray/ Antal unokája: Juray Miklós,
Szegedy Ottó unokája Szegedy Ka-
talin, valamint Kopasz Sándor uno-
kamenye Kopasz Ferencné, született
Tápai Mária járult hozzá.

Pálmai József

Kopasz Sándor

A Bursa Hungarica Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordu-
lójára összesen 8 fõ nyújtotta be pá-
lyázatát. Az ösztöndíj elbírálása ki-
zárólag szociális rászorultság alap-
ján, a pályázó tanulmányi eredmé-
nyeitõl függetlenül történt.
A beérkezett pályázatok formailag
megfeleltek a pályázati kiírásnak. A
Szociális és Egészségügyi Bizottság
1 fõ pályázatát utasította el, tekintet-
tel arra, hogy a pályázó családjában

az egy fõre jutó jövedelem megha-
ladta a mindenkori minimál nyugdíj
120 %-át, azaz: a 34.200 Ft-ot. 
A bizottság 7 pályázót részesített
támogatásban az alábbiak szerint:
Az 1 fõ "B" típusú pályázó (utolsó
éves, érettségi elõtt álló középisko-
lás, aki 2010/2011. évtõl kezdõdõen
felsõoktatási intézménye felvételt fog
nyerni) hat egymást követõ tanul-
mányi félévben (3x10 hónap) havi
3000 Ft-os támogatást kap.

A 6 fõ "A" típusú pályázó (felsõok-
tatásban tanuló) két tanulmányi fél-
évben kap támogatást, vagyis 10 hó-
napig havi 3000 Ft önkormányzati
támogatást kap. 
Az "A" és a "B" típusú pályázat ese-
tén az önkormányzat által megállapí-
tott 3000 Ft-os támogatás kiegészül
intézményi, és a megyei önkormány-
zat támogatásával.
Minden ösztöndíjasnak tanulmá-
nyaikhoz sok sikert kívánunk!

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulója
keretében nyújtott támogatások összesített adatai

A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. tör-
vény célja, hogy a szociális bizton-
ság megteremtése érdekében megha-
tározza az állam által biztosított e-
gyes szociális ellátások formáit (ala-
nyi, normatív), szervezetét, a szoci-
ális ellátásokra való jogosultság fel-
tételeit. 
A szociális törvény az önkormányza-
tok által nyújtható (méltányos) támo-
gatások keretszabályait is tartalmaz-
za.  Ennek alapján az önkormányza-
tok az ellátásokra vonatkozó rész-

letes szabályokat rendeletben állapít-
ják meg, melyeket saját költségve-
tésük terhére finanszírozzák. 
Az önkormányzatok bevételük jelen-
tõs részét állami támogatásokból
kapják, melyek mértéke az utóbbi é-
vekben jelentõsen visszaesett, így
egyre több önkormányzat kényszerül
arra, hogy felülvizsgálja az adható
szociális juttatások rendszerét. 
Fentiek miatt Szatymaz Község Kép-
viselõ-testülete is 2009. november
25. napján megtartott ülésén felül-
vizsgálta és módosította a szociális

igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 14/2004. (VIII.10.) rendeletét. 
A módosítás értelmében 2010. janu-
ár 01. napjától megszûnik a 18. élet-
évét betöltött tartósan beteg személy
ápolását, gondozását végzõ hozzátar-
tozók részére megállapított méltá-
nyos ápolási díj, a méltányosságból
megállapított lakásfenntartási támo-
gatás és a közgyógyellátás különös
méltánylási esete. 
Pontosításra került a temetési segé-
lyezéssel és a köztemetéssel kapcso-
latos rendeleti szabályozás is. 

Módosult a szociális ellátásokról szóló rendelet
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A szociális rendeletben meghatáro-
zottak szerint az alábbi szociális ellá-
tások igénybevételére lesz a további-
akban is lehetõség:
Aktív korúak ellátása
Alanyi ápolási díj
Normatív lakásfenntartási támogatás
Alanyi, normatív és méltányos köz-
gyógyellátás

Átmenti szociális segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támo-
gatás
Idõskorúak járadéka
A változásról az érintetteket külön
levélben értesíti az önkormányzat. 
A támogatások igénybevételérõl és a
jogosultsági feltételekrõl tájékoz-

tatást kaphat az önkormányzat nép-
jóléti irodájában. 
A képviselõtestület elképzelései sze-
rint szociális ellátásokat érintõ szigo-
rítások hatására javulni fog a támo-
gatások hatékonysága, vagyis a jut-
tatások nagyobb arányban kerülnek a
valóban rászoruló családokhoz.

Az Országgyûlés már a 2006. évi LII.
törvényben elismerte az állampolgárok
önszervezõdéseként megalakult polgárõr-
ség tevékenységét. A polgárõrség e tör-
vény alkalmazásában az ország közrend-
je és közbiztonsága fenntartásának segí-
tésében, a határõrizetben, a környezet-
és természetvédelemben, a társadalmi
bûnmegelõzésben való lakossági részvé-
telben, illetve az önkormányzatok és a
lakosság közötti bizalom erõsítésében,
továbbá a helyi közbiztonság közösségi
védelme érdekében a lakosok közösségei
által meghatározott feladatok ellátásában
közremûködõ, az egyesülési jog alapján
létrejött szervezet, illetve ezen szerveze-
tek szövetsége, a Csongrád Megyei Pol-
gárõr Szövetség is. Az Országgyûlés a
közelmúltban azonban részben módosí-
totta az e törvényben foglaltakat, bizo-
nyos mértékben kiszélesítve ezzel a pol-
gárõrök jog- és hatáskörét. A polgárõr
közfeladatot ellátó személy, aki önként
vállalja a polgárõrség kereti közötti te-
vékenységet. A polgárõr szervezetek ed-
dig is együttmûködtek a helyi önkor-
mányzatokkal, az állami és önkormány-
zati szervezetekkel, a rendõrség, a határ-
õrség, a katasztrófavédelem, illetve a
vám- és pénzügyõrség szerveivel, a kör-
nyezet- és természetvédelmi szervezetek-
kel, a tûzoltóságokkal, valamint a Sze-
mély-, Vagyonvédelmi és Magánnyomo-
zói Szakmai Kamarával. Az együttmû-
ködõ szervekkel történõ közös feladat
vagy szolgálatellátás esetén a polgárõr
tevékenysége különösen a felvilágosítás-

ra, tájékoztatásra, meghatározott esemé-
nyen való részvételre, ott a rend fenntar-
tásában való közremûködésre, megfigye-
lésre, továbbá az eljáró szerv tevé-
kenységének támogatására és segítésére
terjedhet ki. A polgárõrök azonban a te-
vékenységük során hatósági jogkörrel
nem rendelkeznek, kényszerítõ eszközt
nem alkalmazhatnak. A polgárõrtörvény
módosítása értelmében viszont a polgár-
õr a jövõben használhat gázspray-t, de
továbbra sem tarthat magánál közbizton-
ságra különösen veszélyes eszközt, to-
vábbá nem viselhet lõfegyvert. A polgár-
õr kizárólag jogos védelmi helyzetben
használhat gázspray-t, de akkor is kerül-
nie kell, hogy azzal sérülést okozzon. A
polgárõr a gázspray használata során
megsérült személy részére - amint az le-
hetséges - köteles segítséget nyújtani,
szükség esetén pedig gondoskodni arról,
hogy a sérültet orvos elláthassa. A pol-
gárõr által használható gázspray típusa
megegyezik a rendõrségnél rendszeresí-
tett típussal. A rendõrséggel írásba fog-
lalt megállapodás alapján együttmûködõ
polgárõrszervezet gázspray-t csak a
rendõrségtõl igényelhet. Újdonság továb-
bá, hogy a polgárõr a közúti közlekedési
baleset helyszínén a közlekedés zavarta-
lanságának biztosítása érdekében jogo-
sult jelzõõri feladatok ellátására, csak
úgy mint az önkormányzati, illetve tele-
pülési rendezvényeken. A rendõri intéz-
kedést igénylõ baleset helyszínén a pol-
gárõr a rendõrség megérkezéséig önál-
lóan, azt követõen a rendõrség felkérésé-

re és utasításainak megfelelõen folytat-
hatja a jelzõõri tevékenységet. A jelzõõr
a tevékenységét legalább 10 méterrel a
közúti közlekedési baleset helyszíne elõtt
látja el és odaérkezését követõen hala-
déktalanul értesíti a rendõrséget. A pol-
gárõrök jelzõõri szolgálata kiterjedhet
még az általános iskolák, óvodák közvet-
len közelére is. A gyermekek úttesten
történõ biztonságos átkelésének elõsegí-
téséhez azonban a polgárõrségnek az ó-
voda, iskola fenntartójával elõzetesen e-
gyüttmûködési megállapodást kell kötni-
e. A jelzõõr nappal jelzõtárcsával, éjsza-
ka és korlátozott látási viszonyok esetén
piros fényt adó lámpával irányítja a for-
galmat. A jelzõõri feladatokat ellátó pol-
gárõr e tevékenység során polgárõr for-
maruhát, vagy megkülönböztetõ mel-
lényt köteles viselni, amely jól látható
"Polgárõrség" felirattal van ellátva. Ki
kell emelni továbbá, hogy a polgárõrség
szabálysértések esetén feljelentést tehet,
valamint - a rendõrséggel való együtt-
mûködés keretében - részt vehet a körö-
zött gépjármûvek azonosításában. Az a-
zonosított körözött gépjármûvekre vonat-
kozó információkról azonban a polgárõr-
ség a rendõrséget - az azonosítást köve-
tõen haladéktalanul - köteles tájékoztat-
ni. Mindezen változások, elvárások pe-
dig azt a célt szolgálják, hogy az önkén-
tesek közremûködésével is fokozzák az
állampolgárok biztonságérzetét, segítsék
a közrend és a közbiztonság védelmét.

Bõvültek a polgárõri jogkörök

Pályázati hajrá az év végén
Több fontos pályázat is benyújtásra került
az elmúlt hónapokban. Ezen pályázati kiírá-
sok megjelenésére már régóta vártunk. Ok-
tóber 15-én nyújtottuk be a belterület egy
részének belvízmentesítését célzó pályáza-
tunkat, melyet hosszas elõkészítõ munka e-
lõzött meg. Elõször meg kellett terveztetni
a teljes belterületi árokrendszert, majd az a-
lapján a vízjogi létesítési engedélyt kellett
beszerezni. Az eljáró hatóság fenntartás
nélkül csak a község kõzépsõ részére és a
vasúton túli területre adta ki az engedélyt.
A Jánosszállási és a Gavallér csatornákhoz
- mint befogadókhoz - tartozó két település-
rész esetében viszont csak a csapadékvizet
befogadó külterületi szakaszok bõvítése e-
setén nyújtható be pályázat. Mivel jelen ki-
írásban csak belterületi szakaszok támogat-
hatók, a Rákóczi, Ady, Kossuth és Vasút
utcákban, valamint a mûvelõdési ház kör-
nyékén történõ vízelvezetés kiépítése került
bele a pályázatba. A DAOP kiírásra 86 mil-
lió forint értékben nyújtottuk be az igé-
nyünket, melynek 10 %-a az önerõ. A tava-
lyi sikertelen pályázatunk után most nagyon
bízunk a pozitív elbírálásban
A közösségi közlekedés fejlesztésére ebben
az évben november 1-jéig lehetett pályázni.
A hírek szerint, a már tavaly is nagyon si-
keres kiírásra, idén is többszörös igény fu-
tott be. Szatymaz község belterületen az
összes megállójának teljes felújításával
(buszöböl, peron, fedett várók kiépítése),

külterületen pedig a Szeged felé menõ olda-
lon fedett várók építésével pályázott. A va-
sútállomásnál 10 férõhelyes parkoló építése
is szerepel a tervekben. Az összköltség 112
millió forintnál állt meg, és ebbõl 18 millió
forintot kell saját erõbõl fedezni nyertesség
esetén.
Mivel belterületen régen épült az utolsó
aszfaltút, a község vezetése évek óta várja
azokat a pályázati kiírásokat, melyek ilyen
fejlesztéseket tesznek lehetõvé. Végre,
2009-ben a régiós operatív programban
gyûjtõutak kiépítésének támogatására is le-
hetõség nyílt. A benyújtás határideje no-
vember 15. volt. A képviselõtestület dönté-
se alapján mintegy 2,2 km hosszúságú úté-
pítést tartalmazó pályázat került beadásra,
110 millió forint értékben. A fejlesztés a
Jókai, Árpád, és a Rózsa utcákat érinti. A
pályázati kiírásban szereplõ szigorú feltéte-
leknek nem minden helyi utca felel meg, e-
zért az elhelyezkedés döntõ tényezõnek bi-
zonyult a kiválasztásnál. Ezen túl arra is fi-
gyelemmel kellett lennünk, hogy a kivá-
lasztott utcák megfelelõ szélességûek legye-
nek és a szennyvízes tervezõk a leendõ csa-
torna gerincét ki tudják rakni az útburkolat
valamelyik oldalára. Ez azért lényeges, mi-
vel így a csatorna kivitelezése során majd
nem kell átvágni az aszfaltot, amennyiben
az útépítés hamarabb valósulna meg.
Az utóbbi idõben -valószínûleg a szigorodó
családtámogatási szabályok hatására - egyre
több szülõ keresi meg az önkormányzatot,

és érdeklõdik a 3 év alatti gyermekek elhe-
lyezési lehetõségeirõl. A képviselõtestület
erre figyelemmel tárgyalt egy bölcsõde lé-
tesítésének kérdésérõl. Széleskörû igényfel-
mérés után egy 20 férõhelyes új építésû
bölcsõde megpályázásáról született döntés.
Az építésztervek rohammunkában készültek
el és a pályázati dokumentáció december 1-
jén leadásra került. Az óvoda mellet felépí-
tendõ épület összesen 164 millió forintba
kerül és ebbõl 15 millió forint az önerõ.
A nagy ívû elképzelések ismertetése után
engedjék meg, hogy néhány folyamatban
lévõ és már elkészült pályázatról is említést
tegyek. A mûvelõdési ház mellett befejezõ-
dött a parkoló építése, amely akkor nyeri
majd el igazi jelentõségét, amikor a jövõ
évben megvalósulnak az intézmény elõtti
további fejlesztések. A késõbbiekben ter-
mészetesen a terveknek megfelelõen sze-
retné az önkormányzat tovább folytatni par-
kolók építését is más pályázati források i-
génybevételével. Ugyancsak elkészült no-
vemberben a Rózsa utcai burkolat felújítás,
az ott lakók nagy megelégedésére. Elkez-
dõdött a múlt héten az a templom elõtti fej-
lesztés, melynek során díszburkolat kiala-
kítására, és templomot megvilágító lámpák
bõvítésére kerül majd sor. Reményeink sze-
rint az ünnepekre már megújult, a hely
szelleméhez méltó környezet várja a szaty-
mazi híveket.

pályázatíró
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Egyházi gondolatok
A fény ünnepe
"Égbenyúló hegy csúcsán állok egy
májusi pirkadó hajnalon. Mögöttem
még sötét az éjszaka, de a keleti or-
mok már lassan világosodni kezde-
nek. Egyre erõsbödõ bíborfény piro-
sítja a hegylánc csúcsait...majd hir-
telen, mint örvendezõ óriás, felbukik
a láthatáron a fényes napkorong s
fönséges pompájával örömtüzet gyújt
az egész vidéken... És a madarak
trillába kezdenek és az erdõ félénk
õzikéje felemeli fejét, és a lekonyult
fejû virágok a Napra tárják kelyhei-
ket, és minden megújul, megfiatalo-
dik, minden a Nap felé, a fénylõ,
melegítõ, éltetõ Nap felé nyújtogatja
fejét..." /Tóth Tihamér/
A sötét éjszakában évezredekig tapo-
gató emberiség fölött 2000 évvel ez-
elõtt fölkelt a fénylõ, melegítõ, élte-
tõ Nap: megszületett a mi Urunk Jé-
zus Krisztus. Õ a világ világossága",
aki szavaival és élete példájával
megvilágosít minden embert.
Régen, mélyen a föld alatt, a kata-
kombákban szorongó, félelem közt
lobogó fáklyák fényénél ünnepelték
a karácsonyt az õskeresztények. S u-
gyanakkor a föld fölött a rómaiak
rettentõ tivornya ünnepet ültek a "sa-
turnaliát", a Napisten születésének
pogány ünnepét a "Sol invictus"-t

annak örömére, hogy mától lesz
hosszabb a nap, a fény. Az egyház
céltudatosan választotta a téli napfor-
dulót az Úr születésének ünnepéül,
hogy a Napisten születésének pogány
ünnepét háttérbe szorítsa, és keresz-
ténnyé tegye, és világba kiáltsa,
hogy az Úr Krisztus az igazi Nap-
Isten, a világ világossága, ki fölébe
emelkedik a pokol sötétségének. Az
egyház nagyszerû pedagógiai érzék-
kel használja fel a fény szimbolikáját
karácsonyi ünneplésében és pazar
bõséggel árasztja ránk karácsony fé-
nyeit, melynek kifogyhatatlan forrá-
sa a betlehemi Gyermek. A papi zso-
lozsma karácsony reggeli imájának
himnusza ujjongva hirdeti:
Feltündökölt szép hajnalunk
Vidám szívek repesnek itt,
Hûséges hang kiáltja már
a jó hírt: üdvünk napja kél."
Megfutamodik a sötét, és a sötétség
minden hatalma, mert leereszkedtél
közénk Megváltó Istenünk, aki
Atyádnak fényessége vagy,
a földön egyetlen remény,
e nagy világ hozzád kiált,
hallgasd meg szolgáid szavát!
Az éjféli mise könyörgésében feluj-
jong az öröm, hogy az ádventi sötét-
séget Krisztus fénye szétoszlatta:
"Istenünk, te az igaz világosság ra-

gyogásával tetted fényessé ezt a leg-
szentebb éjszakát. Kérünk, hogy a-
kik Fiad megtestesülésének titkát
megismertük a földön, az õ örömeit
is elnyerjük a mennyben." Izaiás
próféta még a sötét éjszakában jö-
vendöl a fényrõl az éjféli mise elsõ
olvasmányában:"A nép, amely sötét-
ségben jár nagy fényességet lát. A-
kik a halál árnyékának országában
laknak, azoknak nagy világosság tá-
mad..." (Iz.9,1) Karácsony második
miséjében, a pásztorok miséjében is
jogosan jön elõ a fény-motívum, hi-
szen a pásztorok mezejére leszálló, a
Messiás születésének hírét hozó an-
gyalt is nagy fényesség vette körül
"és az Úr dicsõsége beragyogta õ-
ket." (Lk.2,10 ) A pásztorok misé-
jének hajnali szürkeségében a mise
kezdõ éneke is a fényrõl beszél:
"Fényesség ragyog ránk a mai napon
Urunk született. Õ a Csodálatos, az
Isten, a Béke Fejedelme."
Karácsony ünnepe van, mindenhol
fény: fény a karácsonyfákon, fény az
ünnepi fényfüzéreken...de vajon
fény van-e a szívekben? Engedjük
lelkünkben is megszületni a "fény-
forrást", azt az egyszerû betlehemi
gyermeket, akkor lesz igazán fényes
lelki örömben gazdag karácsonyunk!

Dr.Kisházi-Kovács László
plébános

December 14-én csütörtökön
délután 16 órakor karácsony elõesti
misét tartunk a templomban, elsõ-
sorban i-dõs testvéreink számára,
akik nem tudnak eljönni az éjféli
misére. Ter-mészetesen szeretettel
várunk mindenkit kortól függetlenül.
December 24-én éjfélkor ünnepé-
lyes karácsonyi szentmisét tartunk a
templomban. Elõtte fél 12-kor a
Szaty-mazi Ifjúsági énekkar egy-
házzenei áhítatot tart.
December 25-én karácsony elsõ
napján fél 9-kor gyermekeink
pásztorjátékot adnak elõ templo-
munkban, ezt követõen lesz a szent-
mise.
Karácsony második napján szent Ist-
ván elsõ vértanú ünnepén csak egy
szentmise lesz, délelõtt fél 9-kor.
Este nem lesz szentmise, mehetnek
nyugodtan Istvánt köszönteni.
December 27-én vasárnap a Szent
Család ünnepe lesz. Szentmisék

szo-kásosan reggel fél 9-kor és este
5 ó-rakor lesznek
December 27-én Szent Család
vasárnapján, az esti mise után kb.
3/4-6-kor karácsonyi koncert lesz
templomunkban, melyre mindenkit
szere-tettel várunk.
Az év végi hálaadó szentmise és
hálaadás december 31-én délután
16 órakor kezdõdik. Így nyugodtan
részt vehet rajta mindenki, és még el
tud készülni a szilveszterezésre is.
Vegyünk részt mindnyájan, hiszen 
mindannyiunknak van miért hálát ad-
ni.
Január l-je péntek Újév, a Boldog-
ságos Szûz Mária Isten Anyja ün-
nepe. Parancsolt ünnep, a szent-
misén való részvétel kötelezõ.
Szentmisék a vasárnapi miserend
szerint reggel fél 9-kor és este 5
órakor. Akik nem tudnak ezen a na-
pon eljutni templomba, de részt vet-
tek elõzõ este a hálaadó szentmisén,

eleget tettek kötelességüknek.
Január 3-án Urunk megjelenése
(Epifania Domini) Vízkereszt ünne-
pe lesz. a fél 9 órás szentmisével
kapcsolatban vizet szentelünk.
A házszenteléseket a reggeli szent-
mise után kezdem. Szeretnék min-
denkit meglátogatni, hogy személye-
sen találkozzam kedves híveimmel,
és egyházunk áldását közvetítsem.
Ettõl a vasárnaptól kezdve reggel fél
9-tõl este fél 6-ig járom a falut. Ha
valahová sötétedés után csengetnék
be, kérem, ne haragudjanak és néz-
zék el nekem! Az egész falut és a
négy tanyakörzetet végigjárni megle-
hetõsen nagy vállalkozás, sok idõt i-
gényel és csak úgy sikerül, ha reg-
geltõl estig megyek. A házszente-
lések alatt a hivatalos plébániai mis-
éket hétköznap Deli atya végzi.

Dr.Kisházi-Kovács László
plébános

Ünnepi miserend, hirdetések

Egészségünkre
Influenzajárvány
Beköszöntött az õsz, lassan már a tél
is, s ismét itt az influenza idõszaka.
Az idén új kórokozó is megjelent, s
hozta lázba a lakosságot, kutatókat,
orvosokat. Tavasz óta világjárvány-
tól hangos a sajtó, s hisszük is meg
nem is, hogy létezik ez a betegség. 

Mégis elgondolkoztató, hogy a világ
minden részérõl érkeznek hírek, s
szakmájukban elismert virológusok,
mikrobiológusok, infektológusok ha-
sonlóan nyilatkoznak. Elõször csak
találgatásoknak tûntek a számok,
mellyel a lehetséges betegek számát
megjósolták, de mára ezek igazolód-

ni látszanak. 
Akkor most mi is a helyzet? Fél-
jünk? Vagy csak a média fújja fel
az egészet? Mi is ez a betegség, a-
mit H1N1 fertõzésként, pandémiás
influenzaként, vagy csak egyszerûen
sertésinfluenzaként emlegetnek? Mi-
ben különbözik a másiktól?
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Különbözik - e egyáltalán?
Magyarországon az õszi-téli idõszak-
ban szokott fellépni az úgynevezett
szezonális influenza. Ez egy vírus o-
kozta, általában magas lázzal, izom-
fájdalommal, felsõ légúti tünetekkel
járó megbetegedés, mely legtöbbször
2-3 nap alatt tüneti szerekkel (tehát
nem antibiotikummal) gyógyul. A
megbetegedés ugyan minden korosz-
tályt érinthet, de szövõdmény vagy i-
gen súlyos állapot általában csak
krónikus megbetegedés és/vagy idõs
kor esetén jön létre, s csak kivételes
esetben végzõdik halállal.
Mi a helyzet a H1N1 influenzával?
Itt már nem találjuk az évszaki jel-
lemzõt. Ha visszaemlékszünk, az el-
sõ hírek Mexikóból kora tavasszal
érkeztek, s az elsõ magyarországi
járványgócok májusban alakultak ki.
Utána itthon megállni látszott a jár-
vány, az idõjárás nem kedvezett a
tovább terjedésnek illetve a nyári
szünet miatt a nagy gyermekközös-
ségek felbomlottak. Ennek a vírus-
nak az is a különlegessége, hogy ké-
pes megbetegíteni emlõsállatot (ser-
tés), szárnyast és embert egyaránt.
Hogy erre képes legyen, igen viru-
lensnek (életképesnek) kell lennie.
Sajnos a járvány terjedése, illetve a
megbetegedés lefolyása azt mutatja,
hogy a H1N1 vírus sokkal virulen-
sebb, azaz sokkal aktívabb, mint e-
lõtte gondolták, olyan anyagokat ter-
mel, amelyek gátolják a szervezet

természetes védekezését. A kóroko-
zó nagyon gyorsan szaporodik, ezál-
tal igen gyorsan terjed. Hasonlóan
szezonális társához ez is magas lá-
zat, izomfájdalmat, elesettséget, e-
setlegesen felsõ légúti tüneteket o-
koz, de itt még gyakran megjelenik
a hasmenés, esetleg hányás is. Fo-
kozottabb veszélynek vannak kitéve
a krónikus betegek (tüdõ- és szívbe-
tegek), túlsúlyosak, a várandós kis-
mamák, de meglepõ módon az e-
gészséges fiatalok körében is na-
gyobb százalékban alakul ki a beteg-
ség. Legmagasabb a megbetegedési
arány a 25 év alattiak között. Ma-
gyarországon szeptember 28. és no-
vember 20. között az influenzaszerû
tünetekkel orvoshoz forduló 14 éven
aluli gyermekek száma meghaladta a
37 ezret. A vírus nagyon nagy akti-
vitással támadja meg a tüdõ sejtjeit,
tüdõvérzést okozhat. A hosszan tar-
tó, magas láz a szívet és a veséket
teszi tönkre. A fiataloknál a szer-
vezet "túlreagálása" jelenti a maga-
sabb kockázatot. Rengeteg olyan
gyulladáskeltõ anyag, úgynevezett
citokin keletkezik, amely magas lá-
zat, vérkeringési problémákat válthat
ki, ezzel károsítva a szívet, a köz-
ponti idegrendszert, a tüdõt, a májat.
Akkor most mi is a teendõ? A WHO
ajánlása és jelen tudásunk szerint a
védõoltás az egyetlen megbízható
védekezési mód. Mivel nem kötelezõ
védõoltásról van szó, ez egy ajánlás,
a döntést mindenkinek személyesen

kell meghozni.
Amit viszont mindenkinek be kell
(kellene) tartani, azok az alapvetõ hi-
giéniás szabályok. Zsebkendõbe kö-
högjünk, tüsszentsünk (hurutos meg-
betegedés esetén sajnos még most is
sokan zsebkendõ nélkül érkeznek a
rendelésekre), ha még sincs, akkor a
könyök hajlatba, s ne a tenyerünkbe.
Figyeljünk a legalább 20 másodper-
cig tartó, gyakori, melegvizes, szap-
panos kézmosásra! Kerüljük a tö-
meget, rendezvényeket! Ha betegek
vagyunk, maradjunk otthon! Házi-
patikánkban legyen lázcsillapító, il-
letve lázmérõ!
Ha valaki az influenza tüneteit véli
magán felfedezni, ne üljön be a vá-
róterembe, hanem elõzetes idõpont
egyeztetés után keresse fel háziorvo-
sát!
Ha a tünetek súlyosbodnak, nehéz-
légzés, szürkés arcszín, zavart tu-
datállapot, csillapíthatatlan láz lép
fel, haladéktalanul orvosi ellátásra
van szükség.
Remélem, segítséget tudtam nyújta-
ni, hogy eligazodjanak a sokszor
egymásnak ellentmondó információk
erdejében!
Sok szeretettel kívánok minden
szatymazi lakosnak békés, áldott, s
nem utolsó sorban influenzamentes
ünnepeket!

Dr. Lengyel Andrea
háziorvos

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a szatymazi 
kézmûves vásárra és a Községi karácsonyra!

Talán egyetlen ünnepünkhöz sem
társul annyi szép szokás, hagyo-
mány, mint a karácsonyhoz. S bár e-
zek országonként, vidékenként vál-
toznak, lényegük, mondanivalójuk u-
gyanaz: õrizzük a jót, számûzzük a
rosszat az életünkbõl. A feldíszített,
csillagszórós fenyõ látványa, az
ajándékozás öröme egyik legmegra-
gadóbb élménye gyermekeknek, fel-
nõtteknek egyaránt.
A szatymazi karácsonyi vásár és já-
szolkiállítás 2009. december 14-tõl

december 18-ig tekinthetõ meg a
helyi mûvelõdési ház nagytermében.
A vásáron a helyi képzõmûvészek-
tõl, festõktõl lehet egyedi ajándéktár-
gyakat beszerezni karácsonyra csa-
ládtagjaink, barátaink, vagy a saját
részünkre is.
2009. december 19-én (szombaton)
1730-kor kezdõdik a Községi Kará-
csony 
Dr. Kormányos László polgármester
köszönti a vendégeket, majd jelképes
ajándékot nyújtanak át a nézõknek a

mûvelõdési házban fellépõ együtte-
sek: 
A Barackvirág Népdalkör meghitt
dalaival hangolódhatunk rá a helyi
általános iskola 5. osztályosai ver-
ses, zenés mûsorára. Ezután öt ki-
váló énekes - Give me Five vocal-
band tagjai - szórakoztatják a közön-
séget.
Várunk mindenkit egy meghitt es-
tére! Hangolódjunk együtt az év leg-
szebb ünnepére, a karácsonyra!

A mûvelõdési ház és a könyvtár 2009. december 20-tól 2010.január 3-ig
ZÁRVA TART. Nyitás: január 4-én.

Kerámia-foglalkozás- korongolás
Minden csütörtök
1400-1700 óráig
Vezeti: Veréb Judit

Hastánc tanfolyam
Péntek 1800

Vezeti: Simon Renáta

Sakk-foglalkozás
Minden vasárnap 900-1300 óra

Kórus próba
Minden hétfõ,
csütörtök 1700

Vezeti: 
Kónya Géza

Kondi terem
Hétfõtõl péntekig 730-1900

Salsa és LadySalsa
Keddenként 1900 órától

Pilates
Minden kedden 1745-tõl
és csütörtökön 1800-tól
Vezeti: Csanádi Anita
Mária

JÓGA-TANFOLYAM
Hétfõn 1700 órától
Vezeti: Csanádi Anita
Mária
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A Nyugdíjas Egyesület kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új esztendõt kíván
minden kedves egyesületi tagnak és családjának, barátainak!

Január 14-én 1700 órakor a Közmûvelõdési és Családsegítõ Egyesület közgyûlést tart, melyre
tagjait ezúton meghívja.

Óvodánkból
Hírek az óvodából:
A gyermekek december 3-án dél-
elõtt látták vendégül a Mikulást, akit
versekkel és dalokkal köszöntöttek.
Délután vidám történetet láthattak az
óvodások mûvelõdési házban.
December 4-én a Bojtorján koncert
segítségével élhették át a Mókus cso-
portosok az ünnep varázsát.
A Lucázás jegyében pogácsát sütött

a Süni csoport. 
A gyermekek betlehemes mûsoruk-
kal kedveskedtek a Sándorfalvi
Mozgáskorlátozottak Egyesületének. 
Az óvoda legkisebbjei a madarak vi-
dám karácsonyáról is gondoskodtak,
etetõ kihelyezésével.
Várható programok:
A szünet elõtt december 16-án két
csoport látogatást tesz a szegedi ka-

rácsonyi vásáron, ahol végigjárhat-
ják a szalma-labirintust, megcsodál-
tatják az óriási adventi koszorút és
még sok minden mást. 
Az évet közös gyertyagyújtással
zárjuk december 18-án 16 órakor.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Új Évet Kívánunk minden
kedves olvasónak!
Szatymazi Óvoda dolgozói és gyer-

mekei!

A "Mi Óvodánk Alapítvány Szatymaz" ezúton sze-
retne köszönetet mondani minden kedves óvodásnak,
szülõnek, hozzátartozónak, óvónéninek, dajka né-
ninek, a megjelent képviselõknek, vendégeknek, akik
részt vettek az alapítvány 2009. november 28-ai ad-
ventváró mûsorán, és részvételükkel, adományaikkal
hozzájárultak a rendezvény sikeréhez!
Külön szeretnénk köszönetet mondani Budai Sándornak
és családjának az ízletes forró ital felajánlásáért, amely
nagymértékben hozzájárult a délután kellemes hangu-
latához!
Bízunk benne, hogy minden kedves vendégünk pozitív
élményekkel gazdagodva tért haza, és máskor is szíve-
sen ellátogat majd a programjainkra!
Szeretnénk megköszönni az óvoda volt dolgozóinak is az

aktív részvételt, segítõ munkájukat, amely nagymérték-
ben hozzájárult e nemes célért szervezett rendezvényünk
sikeréhez.
Az adventváró délután teljes bevételét, 150000 Ft-ot az
ÓVODÁS GYERMEKEK FEJLÕDÉSÉT SZOLGÁLÓ,
UDVARI JÁTÉKOK VÁSÁRLÁSÁRA - felajánljuk, az
SZKTT Közoktatási Intézménye Szatymazi Óvoda
részére!
A játékeszközöket méltányos áron szerezhette be az ala-
pítvány egyéni támogatásoknak köszönhetõen. 
Támogatásukat megköszönve kívánunk mindenkinek:
BÉKÉS BOLDOG ÜNNEPEKET! 

"Mi Óvodánk Alapítvány Szatymaz"
Kuratóriuma

Iskolánkból

Ez volt a címe annak a komplex mû-
veltségi vetélkedõnek, amelyen im-
már hagyományosan vesznek részt
tanulóink a 7. és 8. osztályból. Az i-
dén már két bátor csapat nevezett be
a színvonalas, ugyanakkor nagyon
sok munkát igénylõ versenyre. Az e-
lõzetesen megoldott és elkészített fe-
ladatok beadása után vártuk a dön-
tõbe jutásra való felhívást. A 27 be-
nevezett csapat közül a mi diákja-
inknak sikerült a legjobb 14 közé jut-
nia. A döntõ december 6-án volt a
Rókusi iskolában. Reggel 9-tõl dél-
után 5-ig írtuk, rajzoltuk, játszottuk
a nehezebbnél nehezebb feladványo-
kat. Az ünnepélyes eredményhirde-
téskor a 10. és 11. helyezettnek járó
jutalmat vehették át a gyerekek.

Nyertek egy ingyenes belépõt a bu-
dapesti Csokoládé Múzeumba, egy
névre szóló utazási kedvezményt a
Proko Travel Utazási Irodától, és na-
gyon sok élményt, tapasztalatot, mi-
vel Ausztria volt a "színhely" sok-
sok Mozart-golyót, Sacher tortát.

A két csapat: 
a Táncoló hangjegyek, tagjai: Ács
Eszter, Balogh Viktória Barta
Nikolett, Híres Adrienn.
A Duna igazgyöngyei, tagjai: Kre-
iniker Bernadett, Nacsa Sarolta,
Németh Evelin, Szûcs Zita.

Gyöngyök és Gyémántok a kék Duna mentén

Iskolánk nyolc tanulója sikeres vizs-
gát tett november 30-án az ECDL
Operációs rendszerek moduljából,
amelyhez ezúton is gratulálunk. 
Az "elsõ fecskék": Dékány László,
Doszpod Ádám, Strausz Norbert
és Vass Frigyes hetedik osztályos
tanulók, Guba Szabolcs, Szabó
István, Varga Sándor és Zemko
Olivér nyolcadik osztályos tanulók.

A felkészülések folyamatosak, a si-
keres vizsgázók újabb modulra, a
többiek pedig elsõ vizsgájukra ké-
szülnek.
Azok kedvéért, akik még nem ren-
delkeznek kellõ ismerettel ezekrõl a
vizsgákról, a fõbb tudnivalók rövi-
den:
Az Európai Számítógép-használói
Jogosítvány - ECDL - mára egész

Európában, sõt a világ 148 országá-
ban az informatikai írástudás megha-
tározó bizonyítványa. A vizsgarend-
szer az EU egyre jelentõsebb támo-
gatását élvezi, bizonyítványa pedig
számos tagországban államilag is
elismert.
- A kétszintû érettségi tematikáját az
ECDL követelményrendszerének fi-
gyelembe vételével dolgozták ki.

SIKERESEN VIZSGÁZTAK DIÁKJAINK!
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- Az új moduláris OKJ szakmai és
vizsgakövetelményeiben az adott
szakmához kapcsolódó ECDL-modu-
lok mint az illetõ szakma infor-
matikai követelményei jelennek meg.
- Egyes egyetemeken az ECDL bizo-
nyítványt a tanulmányokba is beszá-
mítják.
Két vizsgatípusból választhatnak di-
ákjaink.
Az ECDL Select esetén 7 modulból
kell vizsgát tenni, 4 kötelezõ és 3
szabadon választott vizsgatárggyal.
Kötelezõ modulok:
Operációs rendszerek
Szövegszerkesztés
Táblázatkezelés

Internet és kommunikáció
Választható modulok:
IKT alapismeretek
Adatbázis-kezelés
Prezentáció
Képszerkesztés
Webkezdõ.
Az ECDL Select START bizonyít-
ványához összesen 4 modulból kell
vizsgát tenni, 3 kötelezõ és 1 szaba-
don választott vizsgatárgyból. 
Kötelezõ modulok:
Operációs rendszerek
Szövegszerkesztés
Internet és kommunikáció
Választható modulok:

IKT alapismeretek
Táblázatkezelés
Adatbázis-kezelés
Prezentáció
Képszerkesztés
Webkezdõ.
A modulvizsgák a közoktatás keretei
között felkészülõ tanulók esetében
négy év alatt tetszés szerinti sorrend-
ben letehetõk, az általános iskolában
megkezdett vizsgák középiskolába
továbblépve folytathatók.
További információkat találhatnak a
www.ecdl.hu honlapon vagy érdek-
lõdhetnek személyesen az iskolában.

Daniné Prohászka Ildikó,
Nagymihály Tünde

2009. november 30-án Sándorfalván
rendezték meg a verses mesemondó
verseny területi válogatóját. Iskolán-
kat 6 tanuló képviselte. A megyei
döntõbe két kis versmondó jutott be,
Kormányos Patrik 2.b osztályos
tanuló -felkészítõ tanára: Dékányné
Dr. Balogh Andrea- és Szûcs Nóra
3.a osztályos tanuló - felkészítõ taná-
ra: Csillagvári Gusztávné. 
Szépen szerepeltek még: 

Márta Petra 1. a
Farkas Richárd 2. b
Kopasz Fanni 3. b
Szanka Ákos 4. a

December 4-én Szatymaz adott
otthont a kis színészpalánták

megyei vetélkedésének.
Produkcióikat neves zsûri értékelte:
Borsos Beáta és Járai Máté a Szegedi
Nemzeti Színház mûvészei, Szuromi
Pálné a HUNNIAREG Pedagógiai
Intézet Csongrád Megyei Irodájának
képviselõje, Feketéné Bárkányi Ilona
könyvtárvezetõ, Völgyesi Sándor
Gabriella és Kasza Ágnes tanítónõ.
Szükség is volt a szakértelemre,
mert nagyon jól felkészült verseny-
zõk közül kellett a 4-4 legjobbat ki-
választani. A gyerekek két korcso-
portban versenyeztek, 1-2. és 3-4.
osztályosok. Míg a zsûri eldöntötte
hogy kiket jutalmaz, addig az 5.a
osztályosok szórakoztatták színielõa-
dásukkal a vendégeket. Bosnyák

Viktória: Amikor kivirágzott a fánk
fánk címû gyermekregényét adták e-
lõ, amit tanító nénijük Völgyesi-Sán-
dor Gabriella alkalmazott szípadra,
és tanított be. Hangos sikert arattak
elõadásukkal.
Iskolánkat képviselõ két tanuló a
zsûri dicséretét érdemelte ki. Gratu-
lálunk a helytállásukhoz!
Köszönetet mondunk támogatóink-
nak: Fodor Tamás CBA, Szatymaz
és Vidéke Takarékszövetkezet, akik
lehetõvé tették, hogy senki sem tá-
vozzon könnyes szemmel, mert aján-
dékaik némi vigaszt nyújtottak ne-
kik.

Nikolényi Miklósné

Egyszer volt, hol nem volt…

Egyesületünk megrendezte az év utol-
só negyedévében a mindenki névnap-
ját, ami igazán nagyon jó hangulatban
telt el, olyannyira, hogy alig akartunk
elválni! Köszönjük ezúton is Széll Jó-
zsefnek és családjának a sok szép virá-
got, melyekkel megajándékozhattuk a
névnapjukat ünneplõket! Így, az év vé-
ge felé mindannyian számot vetünk az
elmúlt évvel, ami mindenki számára
nehéz volt! Mindig egy jobban re-
ménykedünk, de szembe kell néznünk
azzal, hogy csak a remény marad. Kö-

szönetünket fejezzük ki ezúton is minda-
zoknak, akik adójuk 1 %-át felajánlot-
ták Egyesületünk javára. Ebbõl az ösz-
szegbõl rászoruló tagjaink részére vá-
sároltunk karácsonyra tartós élelmi-
szer-csomagot. Köszönet mindazon tá-
mogatóinknak, akik egész évben támo-
gatták rendezvényeinket. Köszönet La-
pis Andrásnak, hogy minden évben tá-
mogatja karácsonyi rendezvényünket,
hogy megajándékozhatjuk tagjainkat!
FIGYELEM! Egyesületünk januárban
téli szünetet tart, februárban a régi

rend szerint lesznek a fogadóórák, ha
az útviszonyok megengedik. Decem-
ber 15-én du. 14 órakor orthopéd szak-
orvosi rendelés lesz a mûvelõdési ház-
ban. Mindenkinek kellemes téli pihe-
nést kívánunk! Szeretetteljes, áldott
karácsonyt, és egészségben gazdag,
békés boldog új évet kívánok minden
támogatónknak, tagjainknak és minden
kedves olvasónknak! 

Gera Anna
elnök.

Kivirágzott a fánk fánk Nyertesek Borsos Beáta eredményt hirdet Járai Máté díjat ad át

Mozgáskorlátozottak Szatymazi Egyesületének közlendõi

Mesevár hírek
Kedves Ismerõs!
Legutóbbi levelem óta meglehetõsen
sok idõ telt el. A Mesevár hivatalos
ügyeinek rendezése teljesen lekötötte
erõmet, és bevallom, nem jutott idõ
az írásra. Közel három éves barátsá-
gunkra tekintettel remélem, megbo-
csátasz nekem.

A gyerekek egyre csak nõnek, már a
legkisebbek is betöltötték az egyéves
kort. Anna, Levente és Dani már e-
gyedül esznek az asztalnál, és önál-
lóan játszanak. Öröm nézni, ahogy
az udvaron szaladgálnak, játszadoz-
nak. A nagyobbak imádnak gyur-
mázni, ragasztani és festeni. A nyár
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A karácsony egyik legszebb ünne-
pünk, fõleg a gyermekeknek, akik
izgatottan várják a Jézuskát - vajon
milyen ajándékot hoz? Az emberek
érzelmesebbek lesznek, a szeretet ér-
zése felerõsödik mindenkiben. A
családok már hetekkel karácsony e-
lõtt készülõdnek, ajándékot vásárol-
nak, tervezgetik az ünnepi menüt. 
Napjainkban sajnos nagyon sok csa-
lád nélkülözik, a mindennapi megél-
hetésük sem biztosított, így nemhogy
az ajándékot és a karácsonyfát nem
tudják elõteremteni, de gyakran még
ünnepi ebéd sem kerül az asztalra. 
Segíteni szeretnénk azokon a gyer-
mekeken és családokon, akik nélkü-
löznek, ezért - a tavalyi év sikerén
felbuzdulva - felhívással élünk min-
den jó érzésû magánszemély és vál-
lalkozó felé, hogy lehetõségükhöz
mérten segítsenek a rászoruló gyer-
mekeknek, családoknak.
Az adományozás kétféle módon le-
hetséges
Pénzadománnyal 2009. december
18. napjáig, melyet a Szatymazi
Gyermekekért Közhasznú Egyesület

(6763 Szatymaz, Rózsa u. 35.)
UniCredit Bank Hungary Zrt. Szám-
lájára fizethet be: Bankszámlaszám:
10918001-00000060-23510007
Kapcsolattartó:
Csúri Gábor (20/533-4965 )

Kérjük, írják rá a befizetésükre az a-
dományozó nevét, cégnevét, az adó-
számukat, hogy igazolást küldhes-
sünk, melyet adóbevallásuk során ér-
vényesíthetnek.
A befizetett összegeket semmilyen e-
gyéb költség nem terheli, azt teljes
egészében a gyermekek ajándékozá-
sára fordítjuk!
Egy "cipõsdoboznyi" ajándékkal
Kérjük önöket, hogy a cipõsdobozba
romlandó élelmiszert ne rakjanak.
Szívesen fogadunk bármilyen új a-
jándékot: könyvet, játékot, írószert,
édességet. A doboz csomagolásakor
jelöljék meg, hogy mennyi idõs kis-
lánynak, vagy kisfiúnak szánják az
ajándékot!
A cipõs dobozokat leadhatják 2009.
december 19. napjáig az önkor-
mányzatnál és bármelyik önkor-

mányzati intézménynél (Családsegítõ
és Gyermekjóléti Szolgálat (Szaty-
maz, Kossuth u. 11.) a mûvelõdési
ház (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42. a
Védõnõi Szolgálat (Szatymaz, Ady
E. u. 32. és, a Szatymazi Gyerme-
kekért Közhasznú Egyesület)
A karácsonyi adományok a Mesevár
Családi Napközi a védõnõi szolgálat
munkatársai, a Családsegítõ és Gyer-
mekjóléti Szolgálat családgondozói
segítségével kerülnek kiosztásra. 

Hisszük, hogy közös összefogással
mosolyt tudunk varázsolni a
gyerekek arcára!
Kérjük Önöket, segítsenek!
Köszönettel: szervezõk

Karácsonyi ajándékozási akció

folyamán a medencében nagyokat
csobbantunk. Az igazi nagy örömöt
a habparty okozta. Kata, Gergõ,
Csanád, Jenci és Soma önfeledten
ugrándoztak a jó illatú habban, szin-
te az udvar minden szegletébe jutott
belõle. A nyár amilyen gyorsan jött,
olyan gyorsan el is rohant, de sze-
rencsénkre az idei õsz hosszúnak bi-
zonyult és sokat tudtunk játszani az
udvaron. A nagyobbak: Csanád,
Gergõ, Jenci és Soma már az óvoda
küszöbét koptatják és amikor arra já-
rok, mindig integetünk, és ha van i-
dõnk, beszélünk is egy pár szót.
Mindenszentekkor hatalmas tököket
faragtunk, amit Milán termelt a kert-
ben. A faragásból Adrienn, Panka,

Balázs, Gergõ és Patrik is kivette a
részét. Látnod kellet volna, milyen
élvezettel vájták a tök belsejét, a ki-
sebbek még nem igazán értették és
mindenáron meg akarták kóstolni. A
hûvösebb, esõs napokon a szobában
rajzolunk, gesztenyébõl díszeket ké-
szítünk. A gyerekek imádnak építe-
ni, néha a tornyok már-már a plafo-
nig érnek. Ádám nagyon szeret lab-
dázni, és nagyon örül a verses mon-
dókáknak. A tél beálltával sokkal
több vitaminra van szükségünk,
ezért közösen darabolt gyümölcsöket
fogyasztunk. Minden gyerek nagyon
élvezi a darabolást, különösen Szabi-
nak tetszik a gyümölcssaláta készí-
tése. 

A december remélem csupa öröm és
meglepetés lesz, de addig is még
rengeteg tennivalónk van, várjuk a
Télapót, készülünk a karácsonyra. A
borítékba, a levél mellé becsúsztat-
tam egy-két fényképet is, a többit
megtalálod a honlapomon: a
www.me s e v a r . s z a t yma z . hu
oldalon. Szeretettel várom leveled, a
címem változatlan: 6763 Szatymaz,
Rózsa u. 35.
Baráti üdvözlettel: Mesevár Családi
Napközi Szatymaz
Mindenkinek Kellemes Ünnepeket,
és Boldog Új Évet Kíván, a Mese-
vár apraja, nagyja!

Csúri Gábor

Sport
ORSZÁGOS BAJNOKI ÉRMEK SZATYMAZRÓL!
A szatymazi judosok ismét több ver-
senyen is remekeltek. A serdülõ B
korosztály országos bajnokságán a
még diák korcsoportos Gábor Ádám
a 40 kg-osok döntõjében csak vitat-
ható bírói döntéssel maradt alul a
súlycsoport serdülõ válogatott kapos-
vári versenyzõjével szemben, és így
a második helyen végzett. A szintén

diák korcsoportos Kopasz Bence az
52 kg-os súlycsoportban szerzett
bronzérmet. 
A diák B korcsoport magyar baj-
nokságán Guba Levente egyedüli
szatymaziként lépett tatamira és a 29
kg-ban a díicséretes harmadik he-
lyet szerezte meg.
Az ifjúsági korcsoport országos csa-

patbajnoki döntõjén a
még serdülõ korcso-
portos Ohát Ottó az
idõsebbek között a
Kaposvári Sportiskola
kölcsönversenyzõje-
ként bajnoki címet
szerzett.
Legfiatalabb spor- Guba Levente



tolóink is bemutatkoztak versenykö-
rülmények között. Elõször október
17-én a nemzetközi Kölyök Kupa
küzdelmeiben, majd egy hét múlva
Szegeden, regionális bajnokság kere-
tében bizonyították felkészültségü-
ket. A két versenyen az alábbi ered-
mények születtek:
Kölyök Kupa  10.17., Domaszék
2000-ben sz.
25 kg.: 3. Kopasz Fanni
28 kg.: 5. Szanka Ákos
34 kg.: 2. Palotás Bálint
2001-ben sz.
32 kg.. 1. Kovács Balázs

A "kölykök": Palotás Bálint, Kopasz
Fanni, Szanka Ákos, Kovács Balázs 
Regionális bajnokság 10.24., Szeged
Gyermek korcsoport
25 kg.: 1 .Kopasz Fanni
28 kg.: 1. Szanka Ákos
30 kg.: 3. Csáki Zsófi
32 kg.: 2. Kovács Balázs
35 kg.: 2. Palotás Bálint
+40 kg.: 2. Molnár Bálint

Diák B kcs.
29 kg.: 1. Guba Levente
Diák A kcs.
41 kg.: 1.Gábor Ádám
49 kg.: 1.Kopasz Bence

Serdülõ kcs.
40 kg.: 1. Gábor Ádám
50 kg.: 1. Ohát Ottó
3. Kovács Ákos

55 kg.: 2. Báló Norbert
73 kg.. 1. Ohát Zalán

Molnár Bálint Báló Norbert
November 07-én Galántán /Szlová-
kia/ rendeztek nemzetközi utánpótlás
cselgáncsversenyt, amelyen egyesü-
letünkbõl Gábor Ádám vett részt. Az
U13-as korosztály 42 kg-os súlycso-
portjában ipponos gyõzelmekkel me-
netelt a döntõig, ahol bírói döntéssel
maradt alul egy ukrán versenyzõvel
szemben, így ezüstérmes lett.
A Szatymazi SE cselgáncs szak-
osztálya szeretettel vár minden judo
iránt érdeklõdõ 6 és 12 év közötti
lányt és fiút az általános iskola tor-
natermében tartott edzéseire.
Edzésidõpontok: hétfõ 17.15-18.15,
péntek 16.00-17.00.
Érdeklõdni Kovács Szabolcs /20-
555-0629/ edzõnél.
HAJRÁ SZATYMAZ!

Olvasóink írták
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idézet Tamás prof. Könyvébõl, 12. 3.3. 7-8
"….és az Úr rettentõ haragra gyúla, és meg-
átkozá Évát, és mondá néki, Éva, Éva, meg-
átkozlak téged és minden ivadékodat, mert
mosatlan gyümölcsöt ettél, ezért valahány-
szor befesteted a hajad, sohase legyen olyan,
amilyet szerettél volna...
És most Ádámhoz fordult,- aki eddig félre-
fordulva röhögött,-  és most megátkozlak té-
ged Ádám, és minden ivadékodat: ha majd
leend karácsony hava, és eljöve a fenyõfa tal-
pazása, a te orcád verítéke cseppenjen az hó-
ra, és a te ujjaidnak vére freccsenjen az hóra
és a te káromolásodtól legyen hangos a te ud-
varod....."
Mert bizony mondom néktek, amíg az erdõ-
ben talpastól növõ fát ki nem nemesítik, so-
kunk szembetalálkozik eme õsi átokkal... De
a baljós árnyak már pár nappal korábban kez-
dik beárnyékolni életünk napsugaras tisztását.
Mert mivel is kezdõdnek a bajok?: a favásár-
lással. Elballagunk a faárushoz: feleségünk,
barátnõnk, kedvesünk, életünk értelme, stb.
társaságban kiválasztandó az évszázad legsû-
rûbben ágazott, legszabályosabb formájú fá-
ját. Tegyük fel, hogy 20-30 perc alatt meg is
találjuk, és szerencsénk is van, mert az eladó
nem afféle"hasi-tasi- nemkérkódot" stílusú
gazember, csak olyan közepes... Kifizetjük,
indulunk haza, és egyszer csak legalább nyolc
olyan fát pillantunk meg, ami a mienknél öt-
ször szebb..! Hazaérve a fát célszerû azonnal
vízbe állítani, hogy még utoljára jól megszív-

ja magát. Erre a célra a legalkalmasabb a ku-
tya tálja, merthogy a kutya "télen úgysem i-
szik", meg egyébként is az a tál kéznél van.
Szóba jöhet még a felmosó vödör is, de ez
rövid úton nem kívánt konfliktusokhoz vezet!
Azután eljön a gyönyörû nap, a fát be kell fa-
ragni a talpába. A fenyõrõl tudni kell, hogy
õ semmiképpen nem akar betalpazódni, és
bekerülni a szobába, és el is követ mindent a-
zért, hogy ez ne következzen be. Kezdõdik
azzal, hogy irgalmatlanul beszúr mindenho-
va, ahol védetlen a bõrünk. Az alsó ágai
hosszabbak mint a karunk, ezért nem tudjuk
kellõen eltartani magunktól hogy ne szur-
káljon össze minket de sebsaj, mondjuk, "ha
ha ha, karácsonykó' ezis belefér a pakliba".
Megpróbáljuk valamilyen állványfélére /hor-
gász szék, fûrészbak, kisbicikli, az asszony
ruhaszárítója, tele zoknival, meg fehérnemû-
vel, de ezt mi nem látjuk/ rátámasztani, hogy
a mûtét elkezdõdhessen. Szükségeltetik: /ha a
talp valahonnét már elõkerült/, húsvágó bárd,
klopfoló, életlen fûrész, vadásztõr, vésõk,
ráspoly, metszõolló, mull-lapok, géz, jód,
svédtapasz, és végül a gyanta lemosásához
egy teljes üveg illatosított körömlakklemosó.
Ja és nem árt ha a szomszéd egy- két pohár
pálinkával megalapozza az ünnep hangulatát
csak úgy, a kerítésen át. Az alsó, felesleges
ágak eltávolítása után, megdöbbenve látjuk
hogy a fa törzse kétszer olyan vastag mint a
talp csöve, tehát jó sokat kell lefaragnunk.
Elõször a húsvágó bárddal nem sikerül, majd
a vésõkkel meg a ráspollyal nem megyünk

semmire. A bárdnak elment az éle, a vésõ
meg nem is volt az. Másfél -két óra szenve-
dés, és szitkozódás után, miután már vagy
harmincszor odapróbáltuk hogy jó-e, egyszer
csak a talp félig felcsúszik, de nem tovább, és
ferdén,....rászorul,....nem akar lejönni,... U-
jabb tiz perc, és leesik, leesik pont  rá a láb-
fejünkre amin csak strandpapucs van, merazé
az öt percé csak nem veszünk cipõt?! Még
faragunk, és illesztünk, dühödten, elkesered-
ve, végsõ erõbedobással, és persze a férfiúi
fennsöbbségérzésünk teljes birtokába. /mert/
közbe az asszony kiszól a konyhából: drágám
segítsek? Nekem?, csak nem képzeled? To-
vább, tovább.. Végre a talp felcsúszik, de
ferde, nem baj! Lötyög? Kit érdekel? Beleve-
rünk 4-5 szöget majd az megfogja, úgy is a
kandallóban végzi... És kész!!! Magunk elé
állítjuk, és mámoros, már-már önelégült pil-
lantásokkal szemléljük a kissé magasra fel-
nyirt, itt-ott törött ágú, nagyon ferde kará-
csonyfát... kész... ez is... ezt is megcsinál-
tam! Aztán bevisszük a lakásba, nem törõdve
olyan apróságokkal, hogy közben feldöntöt-
tük az állólámpát, lesodortuk az asztalról az
odakészített süteményes tálcát, és a csillár is
épp csak hogy megúszta. Óvatosan letesszük,
és a lába alá rakott lexikonokkal, -jó, ha
többféle vastagságú van otthon-, kiékeljük, és
abban a boldog tudatban simogatjuk meg iva-
dékaink buksi fejét, hogy nálunk különbül ezt
senki sem oldotta volna meg.

Bérczi Tamás

Kopasz  Fanni Palotás Bálint

Szanka Ákos Csáki Zsófi

Kovács Balázs /szemben/ akcióban
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Orvosok rendelése:
Dr. Lengyel Andrea
(telefon: 283-101/13) 
Hétköznap: 800-1100.
Egészségház, Szatymaz,
Ady u. 32.
Dr. Lengyel Dezsõ
(telefon: 283-130) 
Hétköznap: 800- 1100.
Szatymaz, Kossuth u. 6.
Vércukor vizsgálat:
hétfõ és csütörtök: 730-800

Gyermekorvos rendelése:
Dr. Szilágyi Katalin
(tel. rendelési idõ alatt: 
283-101/14) 
H, K, Cs, P: 800-1100,
Szerda:800-1000. 
Mobil: 06-30-905-3546.
Egészségház, Szatymaz,
Ady u. 32
Csecsemõ tanácsadás:
Szerda 1200-1400.
Egészségház, Szatymaz,
Ady u. 32
Védõnõk fogadóideje:
Mezeiné Bérczy Sarolta
fogadó óra: 800-930. 
Tel: 06-30/536-7622
Igazné Herkó Mária
hétköznap 830-930

tel: 283-101/15
Csecsemõ- és gyermek
tanácsadás:
Szerdánként: 1200-1400.
Terhes tanácsadás:
Csütörtö-könként: 1200-1400.
Fogorvosi rendelés
Dr. Bandl Erzsébet (tel.:
283-101/12) Egészségház,
Szatymaz, Ady u. 32.
Hétfõ, szerda: 1400-1900,

kedd (Iskola fogászat)
csütörtök: 830-1400, 
péntek: 830-1230

Általános iskola
Szatmaz, Petõfi S. u. 6.
(tel:283-149)
Gyógyszertár:
Szatymaz, Ady u. 32. (tel.:
283-110) 
Hétköznap: 730-1530.
Állatorvosi ügyelet:
December
19-20.:
Dr. Martinek Vilmos
(06-30/9451-386)
25-26-27.:
Dr. Kunstár Pál
(0630/488-0267)
Dec 31-jan 3.:
Dr. Sípos Attila
(06-30-487-9392)
Január
09-10.:
Dr. Gombos László
(06-62/278-502)
16-17.:
Dr. Sikter András
(06-20/936-4030)
23-24.:
Dr. Huszár Péter
(06-30/487-4030)
Állatorvosi rendelés:
Dr. Martinek Vilmos (tel.:
06-30-9451-386) Szatymaz,
Rákóczi u. 50. 
Hétköznap: 800- 900, 
Polgármesteri Hivatal
Szatymaz, Kossuth u. 30.
(tel: 583-560) 
Ügyfélfogadás: Hétfõ, pén-
tek: 800-1200, szerda: 800-1600.
Elsõfokú építési hatóság:
szerda: 800-1600, 
péntek: 800-1200

Polgármester:
Dr. Kormányos László tele-

fonszám: 06/20-9571-128
Jegyzõ: Mákos Istvánné
telefonszám: 06-30-9670-850
Dankó Pista Mûvelõdési
Ház és Könyvtár
Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.
(tel.: 583-520)
Nyitva tartás:
Hétfõ-péntek: 730-1900

Szombat: rendezvénytõl füg-
gõen
Könyvtár nyitva tartása:
Kedd, csütörtök: 900-1730

Szerda, péntek: 1300-1730

Szombat: 900-1300

(Hétfõ: szünnap)
Rendõrség:
Szatymaz, Kossuth u. 30.
Andódi Tamás: 

06-20/209-5307
Csóti József:

06-20-2095-302
Polgárõrség:
Telefonszáma: 

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

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

Tel.: 06-20-9352-896

Tanya gondnokok:
Rózsa Zoltán 

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

tel.: 06-30-5000-532
Gubáné Kovács Szilvia 

tel.:06-20-533-5488
Kapcsolat Integrált Szociális
Alapszolgáltatási Központ
Tel.: 283-169
Makra Sándorné
Tel.: 06-30- 3034-487
Családsegítõ Szolgálat
Tel.: 06-62/283-169
Radeczkiné Draskovics Márta 
Ügyfélfogadási idõ
Hétfõ: 900-1300

Kedd: 1300-1600

Szerda: 1300-1600

Csütörtök: 900-1300

Péntek: szünnap
Ügyeleti idõ  kedd: 1600-1800

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

Kedd: 900-1300

Szerda: 900-1300

Csütörtök: 1200-1600

Péntek: szünnap
Vízmû hibabejelentés
Csúri István: 06-70-270-
0552
Temetéssel kapcsolatos
teljes körû ügyintézés:
Patak János

Tel.: 06-30-278-0017
Teleház
Nyitva tartás
Hétfõtõl péntekig  900-1900

Szombat 1000-1530

Vasárnap zárva
Tel.: 283-115

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

SÜRGÕSSÉGI ORVOSI ÜGYELET
FELNÕTT:

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

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

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

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

Közérdekû információk

Üvegezés
Szilágyi László

06-20/447-7779
Szatymaz, Dózsa Gy. u. 13.
Biztosító felé számlát adok!

Vállalunk:
- szobafestést - mázolást -
tapétázást - lakásfelújítást

- homlokzatfestést
Sári János 

szobafestõ, mázoló
Tel.: 06-20-595-5903

Lajkó Zoltán ESZTERGÁLYOS
-fogaskerekek -szivattyú-tengelyek -bordástengelyek

-bordáshüvelyek -TZ4K és egyéb kistraktorhoz 
középcsuklás alkatrészek(darázsderék) -öntözõdobokhoz sorvezetõ

orsók, turbinák -különféle gépeknél oválisra kopott furatok helyszíni
vonalba fúrása -és különféle gépalkatrészek gyártása, felújítása rövid

határidõvel.

6794 Üllés, Dózsa Gy. u. 76.  Tel.: (30) 423-2043
e-mail:esztergalasulles@freemail.hu  web: www.esztergalasegyedi.hupont.hu
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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.

Polgár Máté 2009.11.17.
Szülei: Polgár Tibor és Szanka Beáta

Kedves szülõk
Amennyiben szeretnék, hogy

újszülöttjük belekerüljön a "Mi
Lapunkba", kérjük értesítsék tele-

fonon Mezeiné Bérczy Sarolta
védõnõt. Tel.: 06/30-536-7622.

Kis Blanka 2009.11.13.
Szülei: Dékány Judit és Kis Gábor

Búcsúzunk tõlük

Szûts Gyõzõné (I.körzet 67.)

Kondász István Péter (IV. körzet 75.)

Zsoldos Erzsébet Julianna (II. körzet 92.)

Becker János (Árpád u. 48.)

Kondász Györgyné (Petõfi 19.)

Gólyahírek CSALÁDI DÉLUTÁN

Hatodik alkalommal rendezték meg
Domaszéken a Böllérnapot. A ren-
dezvényhez kapcsolódó pecsenyesütõ
versenyre Szatymazt is meghívták.
A községet Rácz Laci képviselte,
nem is akármilyen sikerrel. Büszkén
jelenthetjük, hogy a szatymazi pe-
csenyéstál nyerte el leginkább a zsûri
tetszését. Jövõre újra várnak minket.


