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Kedves Olvasó!
Annak idején, mikor a keleti puszták felől hóval, széllel, hideggel
megérkezett a december, a parasztember levette a bőrnadrágját, beállítot-
ta a sarokba, oszt’ márciusig ott is hagyta. Napi dolgai nem szólították el
a háztól, jószágot ellátta, fúrt-faragott, elmélkedett, asszonyra is rá-
ránézett. Még közelebb volt az elmúlt esztendőn töprengeni, mint az
elkövetkezőben keresni a reményt. S bár napjainkra megváltoztak a vis-
zonyok, a december a mai ember számára is a visszahúzódás ideje. A
megélhetés terhét enyhítik bensőséges ünnepeink, a téli Napforduló, a
Karácsony, az Újév. Aki ezekre készülve, szeretné kitárni szívét, gondo-
latait másokkal is megosztani vagy csupán együttlétre vágyik, ajánlom az
adventi vasárnapokat, itt a Faluházban és környezetében. 
Békés Ünnepeket kíván

Görgényi Gábor

Szeretet makulátlan
Szeretet makulátlan 
arcán az ég hibátlan

én tele vagyok görccsel
bűnnel és hiánnyal
Hogyan is lehetne
tisztának maradni
kapni is szeretnék

nem csak mindig adni
Földemben nem terem meg 

gyomok nélkül a jóság
posványból indulok ma

keresni tiszta forrást

Gömöri István

December 1-én vasárnap, Kormányos
László polgármester meggyújtotta az első
adventi gyertyát

Minden kedves szatymazi olvasónak
áldott Ünnepeket kívánnak 
az Önkormányzat 
dolgozói és a község 
képviselő testülete!
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ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNYEK

HELYTÖRTÉNET

Ma már ritkán keresztelnek
kislányt Vilma névre. Vala-
mikor még az 1800-as
években jóval gyakrabban
előfordult. Természetesen
mondhatnánk erre azt, hogy
akkor, amikor általános volt
a családban a nyolc-tíz
gyermek, amikor egy gyer-
mek két-három nevet is ka-
pott, nem csoda, hogy kö-
zöttük a Vilma név is több-
ször előfordult. Ez azonban
így nem lenne igazságos!
Mert a szatymazi vasúti
megállónak nevet adó Vil-
ma, a családban született hét
gyermek közül az első volt.
Az utóbbi időben gyakran
foglalkoztunk a "Jánosszál-
lás" névre hallgató vasúti
megálló kialakulásával, az-
zal, hogy az eredeti megál-
ló, amely még az Alpár-Ne-
szürjhegy nevet viselte, egy
őrházzal /bakterházzal/ kö-
zelebb volt Szegedhez. A
forgalma kisebb, a megkö-
zelítése jóval nehezebb
volt, mint a később létrejött
új, Jánosszállás névre hall-
gató megállónak.  
A névadókat ismerjük. Nyári
János, a Lovászi-hegy 72.
szám alatt lévő villájában
nyaraló ügyvéd adta be a
megálló áthelyezését elindító
kérvényt, sikerrel. Az aláírók
között ott volt Felmayer Já-
nos szőlőbirtokos. (Háza
még látható a Fodor villa ud-
varában.) Aláírta még a kér-
vényt Reizner János, a szege-
di múzeum igazgatója és Gál
János is. De a beadványt alá-
írók között még egy, eddig
nem említett János is volt,
amire Falcione Kálmán fia
hívta fel a figyelmet. Ez pe-
dig a Szatymaz 144-es szá-
mú nyaraló akkori tulajdo-
nosa, Falcione Kálmán
apósának (Török Sándor-
nak) a testvére, Török János
volt. Igy azután már nyu-
godtan állíthatjuk, hogy
legalább öt János is számí-
tásba jön, amikor a ma is

meglévő megálló névadóját
keressük. 
Ennél jóval egyszerűbb a
másik szatymazi megálló
elnevezésének, Vilmaszál-
lásnak a magyarázata, mert
itt csak egy személy, Ba-
barczy Józsefné, leányne-
vén Bérczy Vilma jöhet
csak számításba.   
Babarczy Józsefné, leány-
nevén Bérczy Vilma, aki tu-
lajdonképpen Szilber Vil-
maként látta meg a napvilá-
got, Szegeden született
1829. október 18-án. Apja
Bérczy Antal főkapitány,
anyja Bíró Borbála, a
nagyapja még a Szilber
névre hallgató József, Sze-
ged város polgármestere, a
nagyanyja Kormányos Bor-
bála volt. Apja Bérczy
(Szilber) Antal (1804-1866)
főkapitány 1846-ban folya-
modott a "Szilber" nevének
megváltoztatása érdekében
a hatósághoz, amit meg is
kapott. Igy azután az akkor
17 éves Vilma gyermeke és
a többi, utána következő hat
is, az új Bérczy nevet vette
fel. Apja Bérczy Antal volt
az, aki 1848. március 18-án
Szegeden felolvasta a 12

pontot. Tevékenyen részt
vett a 48-as szabadsághar-
cban, Világos után bujdo-
sott, majd rövid ideig a pes-
ti Újépület, (a Neugebaude)
foglya volt.
A 22 éves Bérczy Vilma, a
megálló névadója, 1851. ja-
nuár 9-én köt házasságot az
akkor 31 éves ügyvédi gya-
korlatát végző Babarczy Jó-
zseffel. Kilenc gyermekük
született. Babarczy József
az 1848-as szabadságharc-
ban az I. nemzetőrszázad ka-
pitánya, parancsnoka volt…
A Szilbereknek, de főleg a
Babarczyaknak számos há-
zuk volt Szegeden. Az
utóbbiak jelentős adomá-
nyokkal segítették folyama-
tosan az Alsóvárosi feren-
ces templomot és rendhá-
zat. A vagyon jó része a
Felső- és Alsótanyán lévő
földek, illetve legelők hasz-
nából gyarapodott. Évente
csak marhából több száz
vágnivalót indítottak a nyu-
gati mészárszékek felé. Fel-
sőtanyán, illetve itt Szaty-
maz környékén is kiterjedt
legelőket birtokoltak, ami-
nek része volt a Villma-
szállási vasúti megálló kör-

nyéke is. Az itt található
földön, a vasút megjelen-
tekor (1854) már szőlő- és
gyümölcsös is díszlett.
Európában a filoxéra (sző-
lőgyökér tetű) pusztítása a
bor árát az 1870-es években
a korábbi tízszeresére haj-
totta. Hirtelen a mai Szaty-
maz területén akkor, ahol a
homok miatt a filoxéra nem
tudott pusztítani, már több
mint 1500 hold szőlőn szü-
reteltek. Babarczy József
gazdasági épülete körül is
kialakult egy jelentős sző-
lőtelep, ott a mai megálló
környékén, amit annak ide-
jén mintateleppé is nyil-
vánítottak. Ez a mintául is
szolgáló szőlőgazdaság in-
dította el, hogy az ott léte-
sített vasúti megálló, Ba-
barczy József feleségéről,
Vilmaszállásnak legyen el-
nevezve.
Babarczy József ügyvéd
1909. február 26-án, 89
éves korában elhunyt. Más-
nap, február 27-én, a 80
éves felesége Babarczy Jó-
zsefné, Bérczy Vilma, Vil-
maszállás névadója is kö-
vette.

Pálmai József

Néhány mondat a Vilma névhez

ÚJ GÉPJÁRMŰ

A SZKTT által fenntartott a
központi orvosi ügyeleti
ellátás keretében eddig
üzemeltetett Toyota RAV 5
típusú terepjáróval gazda-
godott a község járműpark-
ja. Ezáltal sikerült a már

rossz állapotban levő Lada
Nivát lecserélnünk.
Reméljük a nyugati techni-
ka, melyet az I-es tanya-
gondnoki körzet kapott
meg, is legalább annyi ide-
ig bírja majd a terepen,
mint a keleti…!
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DANKÓ PISTA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Faluház + kondi terem
Szatymaz, 
Dózsa Gy. u. 42.
Tel/fax: 62/583-520
Igazgató: Kálmán János

Hétfő: 7:30-19:00
Kedd: 7:30-19:00
Szerda: 7:30-19:00
Csütörtök: 7:30-19:00
Péntek: 7:30-19:00
Szombat: rendezvénytől függően
Vasárnap: zárva

Könyvtár:

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

Szombat: 9:00-13:00
Vasárnap: zárva
Könyvtáros:
Feketéné Bárkányi Ilona

SZENNYVÍZ CSATORNÁZÁS 
FELHÍVÁS

a telken belüli, belső csatornabekötés kiépítésének módjáról
Tisztelt Szatymazi
Lakosok!

A jelenleg folyamatban lé-
vő szennyvíz csatornázási
munkálatoknál kiemelten
kérjük, hogy az alábbiakra
legyenek figyelemmel a
telken belüli belső csa-
tornájuk kiépítésénél:

1. A telken belüli csator-
nahálózat megépítését
be kell jelenteni a Vízi-
közmű Szolgáltató Kft-
nél, ahol azt nyilvántar-
tásba veszik. Kapcsolat:
Csúri Gábor, telefon:06-
2 0 - 5 3 - 3 4 - 9 6 5
(munkanapokon 08-16
óráig).

2. A helyszíni szemle meg-
tartásáig a munkaárkot
nyitva kell tartani. A
helyszíni ellenőrzésről
az üzemeltető jegyző-
könyvet vesz fel.

3. A külső hálózat (utcai
vezetékek) műszaki áta-
dás-átvételéig a belső
rendszer telken belül
semmilyen formában
nem használható, azaz
szennyvíz nem bocsát-
ható rá a külső rendszer-
re. Mivel a tilalom meg-
szegése bizonyítható,
ezért felhívjuk a figyel-
met, hogy az érintettekre
szabálysértési eljárás ke-
retében súlyos pénzbír-
ság róható ki!

4. A lakosság a külső rend-
szer és a szennyvíztisz-
tító telep műszaki átadá-
sáról – várhatóan 2014.
március-április hónap-
ban – sajtón keresztül
értesül.

5. A belső rendszer tényle-
ges használatba vétele,
azaz a szennyvíz beveze-

tése a telken belüli tisz-
tító idomra történő vég-
leges rákötéssel csak ezt
követően valósítható meg.

6. Csapadékvíz, esővíz, hó-
lé, talajvíz és a meglévő
szikkasztók, derítők
szennyvize sem most,
sem a későbbiekben,
semmilyen formában
sem vezethető a szenny-
vízcsatorna rendszerbe!

7. Augusztusi lapszámunk-
ban megjelent csatorná-
zással kapcsolatos tudni-
valók között tévesen je-
lent meg az az informá-
ció, hogy 125 mm átmé-
rőjű KG-PVC csőből
kell a házi szennyvízhá-
lózatot kialakítani. A he-
lyes közlés: 110 mm át-
mérőjű cső is elfogadha-
tó átlagos háztartást fi-
gyelembe véve.

7. A lakossági bekötéseket
kivitelező vállalkozások
hirdetéseit, ajánlatait –
amennyiben igény mu-
tatkozik rá - továbbra is
ingyenesen közöljük la-
punk oldalain.

8. Az üzemeltető korábbi
ígéretének megfelelően
a csatorna házi beköté-
sek átvételéért, a nyílt-
árkos szemléért nem kell
fizetni. A szemle telefo-
nos bejelentés útján,
(Tel.: 06-20/533-4965
munkanapokon 8-16-ig)
előzetes időpont egyez-
tetés alapján történik.

Kérjük a fentiek betartását
és előre is köszönjük
együttműködésüket.

Társulat, PM Hivatal,
üzemeltető

Vállalom családi házak, társasházak, közületi fogyasztók
szennyvízhálózat bekötővezetékének  szakszerű

megépítését.
Kucska István

Vízvezeték- és központi fűtés szerelő, Egyéni vállalkozó
Szaktanácsadás, egyeztetés miatt keressen az alábbi

elérhetőségeken:
Telefon: + 36 20 4696 173

E-mail: info@jofutes.hu;  www.jofutes.hu

CSATORNA RÁKÖTÉS KORREKT ÁRON
Csatorna rákötést földmunkával, olcsó anyagbeszerzés-

sel, gyors, pontos kivitelezéssel vállalunk.
Ugyanitt víz-, fűtésszerelés, korszerűsítés, dugulás

elhárítás bontás nélkül nagynyomású géppel.
Hívjon bizalommal!

Érdeklődni: 06 20 5365227
Szatymaz, Hunyadi u. 6.

A Faluház december 23-tól január 2-ig zárva tart. 
Nyitás január 3-án pénteken!
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Évforduló
November hó végén, két folyama-
tosan működő hagyományőrző
csoport ünnepelte évfordulóját. A
szatymazi Barackvirág Népdalkör
15, a kézműves (gölön-csér) kör
10 éves múltra tekint vissza. Ebből
az alkalomból nyílt kiállítás a Fa-
luházban. A kiállításon résztvevő-
ket az ünnepeltek egy népdallal
köszöntötték, majd Dr. Kormá-
nyos László polgármester úr mél-
tatta a két kör tevékenységét, és

virággal köszöntötte az alapító, a
jelenlegi, és a volt tagokat.
Számomra, és úgy gondolom töb-
bünk számára, sokat jelentett vis-
szatekinteni az elmúlt időszakra. 
Hogyan kezdődött és mire jutot-
tunk? 
Számadás volt! A tarsolyban közel
700 népdal, számtalan zsűrizett
kézmű-ves alkotás, 130 fellépés,
megszámlálhatatlan kiállítás és
rendezvény, sikerek, öröm, néha
bánat. Ez mind itt van bennünk, a
sajátunk.
A kérdésre a felelet, az eredmény,
melyet reméljük még sokáig és so-
kan megtekinthetnek: a falon és
polcokon kiállított zsűrizett kéz-
műves remekek, Arany-, Arany-
páva Díjak, Aranypáva Nagydíj,
különdíjak, Díszoklevelek, és ki-
tüntetés reprezentálják. Mellette
számtalan emléklap, tárgyi emlé-
kek, meghívók, fényképek, ka-
zetták, cd-k, dvd-k bizonyítják,
hol jártak, mit tettek, merre vitték
hírét Szatymaznak, hazánkban és a
határon túl.
„A népdal a magyar népzene
legősibb formája. Emberi érzelme-

ket és gondolatokat fejez ki. Nép-
dalaink a népi kultúra virágai.
Zengő ajkakon élő remekművek,
kiérlelt művészet, amely kis ará-
nyaiban olyan tökéletes, akárcsak
egy nagyszabású mestermű. Sza-
bályok és rend nélkül virulnak,
virágos rétté nyílnak.”
A népművészet tárgyai megszé-
pítik, hangulatossá teszik kör-
nyezetünket, ami nemcsak eszté-
tikai igényünket elégíti ki, hanem
felkelti a világ figyelmét is. Annak
pedig, aki próbálja erre az útra
terelni az itt élő embereket, nincs
csodálatosabb, mint amikor ki-
derül, hogy tehetséges emberek-
nek adott lehetőséget.
Nem volt hiábavaló a töretlen
szorgalom, a népművészet, a nép-
dal, a népzene iránti szeretet, nem-
csak eredményeket hozott, de
összekovácsolta azokat, akik részt
vettek benne.
Köszönet mindenért Kónya Géza,
Szalma Valéria, Szabó Olga, Kon-
koly Éva, Veréb Judit, Gémes Ka-
talin művészeti vezetőinknek, a
csoportok tagjainak, azoknak, akik
részesei voltak a született ered-
ményeknek. 
Köszönet támogatóinknak: Szaty-
maz Község Önkormányzatának, a
Szatymazért Alapítványnak, a
Tiszta Formák Alapítványnak, a
Szatymaz és Vidéke Takarékszö-
vetkezetnek, a Faluháznak, a
Nemzeti Erőforrás Minisztériumá-
nak, a Nemzeti Kulturális Alap-
nak, a község azon lakosainak,
akik értékelték és támogatták
munkánkat.
Szeretnénk továbbra is ezen az
úton haladni, a magyar népzenét,
népművészetet, népünk hagyo-
mányait mindenfelé elvinni, a fiat-
alokkal megszerettetni. Várunk
minden gyermeket és felnőttet
sorainkba, aki igazi közösségbe
tartozva magáévá tudja tenni
nemes célunkat. 

Burkus Andrásné

A projektben a Dankó Pista
Művelődési Ház és Könyv-
tár az Új Széchenyi Terv,
Társadalmi Megújulás
Operatív Program kereté-
ben megjelenő „Építő kö-
zösségek” 3. ütem – A)
közművelődési intézmé-
nyek a kreatív iparral kap-
csolatos alapkompetenciák
fejlesztését elősegítő új ta-
nulási formák szolgálatá-
ban című pályázati kiírásra
(TÁMOP-3.2.3/A-11/1)
pályázatot nyújtott be,
melynek eredményeképpen
28 198 719 Ft vissza nem
térítendő támogatásban ré-
szesült. A projekt megva-
lósítása 14 hónapos idősza-
kot ölelt fel, kezdési időpont-
ja 2012. október 01 volt.
2013. november 22-én tar-
tottuk a projekt záró ren-
dezvényét, ahol az érdek-
lődők megtekinthették az
egy éves munka eredmé-
nyeit. Ez az egy év úgy
gondolom rendkívül ered-
ményes volt, bizonyítja ezt
a számos fellépés, kiállítás,
ahol a gyerekek bemutat-
hatták munkájuk gyümöl-
csét. 
Programunkban 3 kreatív
iparterületet érintően, 6 db,
a kreatív iparral kapcsola-
tos alapkompetenciák fej-
lesztését célzó foglalkozás-
sorozat került lebonyolítás-
ra a szatymazi általános is-
kola tanulóinak (70 fő)
részvételével. A
foglalkozásokat – Népzene,
Néptánc, Kézműves tech-
nikák I-II., Fotográfia I-II.,
tapasztalt helyi szakemberek
tartották.
A foglalkozássorozatokhoz
kapcsolódóan Nyílt Napok,
Kiállítások, Szakmai kirán-

dulások, Kreatív Tábor és
Pályaválasztási börzék ke-
rültek szervezésre és lebo-
nyolításra. A projekt kere-
tein belül történő nyílt ese-
ményekről a
www.kreativszatymaz.hu
oldalon találhatnak infor-
mációkat az érdeklődők.
Bízom benne, hogy felejt-
hetetlen élményt és tudást
is kaptak az itt tanuló gye-
rekek, hiszen a projekt fő
célja az volt, hogy olyan
kompetenciákat sajátítsa-
nak el, melyek akár a pá-
lyaválasztásukat is megha-
tározhatják. 
Köszönettel tartozunk a
foglalkozásvezetőknek,
akik munkájukkal végigvit-
ték ezt az egy évet, úgy,
hogy a foglalkozások min-
dig érdekesek és izgalma-
sak voltak.
Köszönettel tartozunk a
projektben tanuló ifjúság-
nak is, hiszen ők szaba-
didejükben, iskola mellett
jártak ezekre a foglalkozá-
sokra. Kitartásukkal és
odaadó munkájukkal bebi-
zonyították, hogy igenis a
fiatalokra fordított idő és
energia meghozza ered-
ményét.

Kálmán János
projektmenedzser

„Gyarapodó tudás fejlő-
dő közösség”
TÁMOP-3.2.3/A-11/1-
2012-0053

,,Gyarapodó tudás, fejlődő közösség”

Veterán autók a téren
A Balástyai Böllérnap egyik
látványos programja a közel
száz veterán járművet bemu-
tató kiállítás. A szervezők
gondoltak azokra is, akik
nem tudtak eljutni a Böllér-
napra ezért a több éves ha-
gyományukat fenntartva egy
felvonulás keretében elláto-
gattak hozzánk Szatymazra. 
A 97 járműből álló konvoj -
melyben motorok, személy-
autók, Velorex-ek, katonai
járművek is részt vettek - a
Faluház előtti téren foglalta
el helyét, ahol ha ki nem is
próbálhattuk de mindeneset-
re megcsodálhattuk ezeket a
szép állapotban lévő és
működőképes csodákat.

Shakespearae
toxikológiából egyes !

Dr. Zacher Gábor előadása
November 14-én ismét ven-
dégünk volt a híres toxikoló-
gus főorvos, dr. Zacher Gá-
bor .
A közel két órás toxikológiai
kultúrtörténeti utazásunkban
az ősi sámánok tevékeny-
ségével ismerkedtünk meg.
Megtudtuk, hogy már az ősi
Egyiptomban is kísérleteztek
mérgekkel, és, hogy az indiai
orvostudomány már rend-
kívül fejlett volt ebben az
időben. A gyanús ételeket az
állatok elé vetették, később
ételkóstolókat alkalmaztak.
Ami a görögöket illeti, ők

sem szűkölködtek méregke-
verőkben: Medea volt az első
mitológiai alak, aki őszi ki-
kericset használt a gyilkossá-
gokhoz. Nagy Sándor édes-
anyját, Olympiát pedig a leg-

híresebb görög méregkeve-
rőként tartja számon a to-
xikológia. Azonban e terüle-
ten Róma áll az élen, hiszen
a felsőbb római körökben
divat volt e módszerrel meg-

LÉPÉSRŐL-LÉPÉSRE
Test- és Lélekműhely az egészségért

A Dankó Pista Faluházban
A tanfolyam célja, olyan elméleti és gya

korlati tudás átadása, gyakorlása, mely a hétköznapokban segít
abban, hogy testileg-lelkileg jobban érezzük magunkat.

Tanfolyami időpont:
kéthetente csütörtök esténként vagy havi egy szombat délelőtt

Érdeklődés, bejelentkezés: Virágos Lilla 
Természetgyógyász-pedagógus

06-20-509-1792
www.viragoslilla.5mp.eu
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KÖNYVTÁR

szabadulni a nem kívánatos
személyektől.
Meggyőződhettünk róla,
hogy Kleopátra és szolgálói
nem halhattak meg úgy a kí-
gyók marásától, ahogyan azt
számtalan filmen és könyv-
ben megismerhettük. Sőt!
Hamlet apjának halála, vala-
mint Rómeó és Júlia öngyil-
kossága is kissé valósze-
rűtlen. Úgyhogy Zacher Gá-
bor Shakespeare-t egy toxi-
kológiai vizsgán bizonyosan
megbuktatta volna. 

Az est végére eljutottunk a
modernkor méregkeverői-
hez, akik az ideggáz, a kémi-
ai terrorizmus sötét árnyával
fenyegetik a világot. Zár-
szavaiban kifejtette azon
véleményét is, hogy bár a
modernkori méregkeverés
nagyon veszélyes tud lenni,
de van egy mögöttes még
erősebb méreg mely minden
ilyen cselekedetet befolyá-
sol, ez pedig a politika.

A helytörténet iránt érdek-
lődők tudják értékelni azt
az eseményt, hogy Zsótér
Andor (1824-1906) akit a
„Szatymazi” Zsótérnak is
hívtak, dédunokája közsé-
günkbe látogatott. Zsótér
András már 84. évét tapos-
sa, de hordozza magában
azt a derűt, amit az ’56-os
idők meghurcolt túlélőin
szoktunk fölfedezni. A vas-
útnál vártuk Pálmai Józsi
bácsival – még egyikünk
sem találkozott vele. Aztán
két perccel a bemutatkozás
után már cinkosan ölelték

át egymást, mint a régi idők

tudói… A könyvtárban

folytatódott a beszélgetés,

két könyvritkaságot is kap-

tunk tőle, ő pedig megha-

tottan vette át a kérésére

Lengyel Istvánné dr. által

aláírt Szatymaz földje és

népét. Nekünk öröm volt

látni, hogy az örökifjú idős

ember mennyire szereti fa-

lunkat! Kávé, tea után a két

„öreg” már alig bírt magá-

val és nekiindult a falunak,

a múltnak, az emlékek-

nek…

A Könyvtár december 23-tól január 2-ig zárva tart. 
Nyitás január 3-án pénteken!

ÓVODAI HÍREK
Óvodafejlesztés a
Szegedi Kistérség
tagóvodáiban
T Á M O P - 3 . 1 . 11 - 1 2 / 2 -
2012/0067

A Szegedi Kistérség Több-
célú Társulása Óvodáiban
szakmai továbbképzéseken
az óvodapedagógusok és a
dajkák szakmai kompeten-
ciájukat fejleszthetik.

Megvalósult továbbkép-
zések:

1. 2013. október 9-11.: 18
fő óvodapedagógus vett
részt a „Professzionális pe-
dagógiai kommunikáció,
integráló óvodai/iskolai
környezetben” című 30
órás továbbképzésen.

2. 2013. október 16-18.;
2013.november 6-8. és
2013. november 13-15.:

összesen 67 fő (óvodapeda-
gógus és dajka) 30 órás to-
vábbképzése valósult meg
3 csoportban, „Élhető kör-
nyezet ma és a jövőben/
Környezettudatos magatar-
tásra nevelés” címen.

3. 2013. november 20-22.:
18 fő óvodapedagógus vett
részt a „Tehetséggondozás-
tehetségbarát környezet
mindenkinek” című 30 órás

továbbképzésen.

Óvodás gyermekeink szá-
mára 2013. november 5-én
környezetvédő vetélkedőt
szerveztünk, melyen a
gyermekek előzetes isme-
reteikről, tapasztalataikról
adtak számot.

Tanács Zsuzsanna
főigazgató 

(szakmai vezető)

Egy Zsótér Szatymazon...
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EGYESÜLETI HÍREK

FŐNIX EGYESÜLET közleményei

November 27-én tartottuk a
„Mikulás-váró” ünnepsé-
günket, ahonnan nagyon
sokan hiányoztak!
December 14-én 10 órakor
várunk minden meghívott
tagtársunkat a Faluházba,
az Idősek karácsonyára! 
December utolsó szerdáján
nem találkozunk.
Legközelebb 2014 január
utolsó szerdáján délután 4-

kor jövünk össze ismét,
készülve a farsangra. 
Jelentkezni lehet még a
Szilveszteri buliba is a Te-
leházban!
Minden tagtársunknak Kel-
lemes Karácsonyt egész-
ségben és szeretetben gaz-
dag Új Évet kíván a ve-
zetőség!
Már megint búcsúznunk
kellett egy jó embertől!
Lippai Flóriánné Piroska
néni eltávozott közülünk…
Nyugodjon békében teste a
földben, lelke pedig száll-
jon a Mennyországba!

Horváth Istvánné

NYUGDÍJASOK közleményei

Kellemes Karácsonyt és
Boldog Új Évet kíván az
egyesület vezetősége!

2014 évi tagdíj fizetése
január 2-től. 

Díja 2000 forint. 

BÚCSÚZTASSA  AZ  ÓÉVET   ÉS
KÖSZÖNTSE  AZ  ÚJ  ÉVET VELÜNK  !

SZERETETTEL  MEGHÍVUNK  MINDEN
SZÓRAKOZNI  VÁGYÓT

2013. DECEMBER  31-ÉN A 18  ÓRAKOR
KEZDŐDŐ ÉVZÁRÓ BULIRA.

HELYE :  A  FALUHÁZ
PROGRAM:
- 18-19 óráig  helyek  elfoglalása, tánc
- 20 óra  vacsora  / töltött rántott szelet, párizsi szelet,

fokhagymás natúr szelet, vegyes köret, savanyúság/
- 22  óra  meglepetés műsor
- éjfélkor új év köszöntése, tombola, éjféli terítés /

virsli, mustár, kenyér/ pezsgő
- utána tombola tánc reggelig

A VACSORÁT ÉS A BÜFÉT A LESZVIGASZ
VENDÉGLŐ BIZTOSÍTJA.

BATYUJÁBAN MINDENKI HOZZON SÜTEMÉNYT,
AMIT HOZOL  AZT ESZEL.

ÉLŐZENE
BELÉPŐJEGY ÁRA : 4000 FT/FŐ

Helyfoglalás  2000 ft előleg befizetése mellett  
2013. december 15-ig a Teleházban.

Érdeklődni  06 20 960 8875  Tóth Tamásné Klári

SZERVEZŐK A SZATYMAZI FICÁNKÁK

Mindenkinek boldog kará-
csonyt!
Remélem ez a felkiáltásom
mindenkinek egyformán el-
hozza a boldog, békés ün-
nepeket és mindenki fenyő-
fája alá az egész évben áhí-
tott ajándékot. Sajnos sok-
szor nem elég várni a cso-
dát, van amikor cselekedni
kell. Remélem, mindannyi-
unk karácsonyfája alatt a
bőség foglal helyet, de van-
nak akiknek még fenyőfára
sem telik. A szatymazi gye-
rekek fenyőfája alá az Önök
segítségével évről évre biz-
tosan tudunk ajándékot vin-
ni. Ebben az évben is kará-
csonykor szeretnénk min-
den gyermek arcára vidám-
ságot varázsolni, ezért kér-
ném Önöket, fogjunk össze
és segítsünk a szatymazi rá-
szoruló gyermekeken. A se-
gítség nem az összeg nagy-
ságától vagy a tárgyak
értékétől, hanem a melléjük
csomagolt szeretettől iga-
zán értékes. Segítő szándé-
kukat kétféle módon tudják
kifejezni: 
Pénzadománnyal 2013 de-
cember 13. napjáig, me-
lyet a Szatymazi Gyerme-
kekért Közhasznú Egyesület
(6763 Szatymaz, Rózsa u. 35.
Adószám: 18479548-1-06

Bírósági nyilvántartási szám:
2491., Pk.60.031/2008/4.)
UniCredit Bank Hungary
Zrt. Számlájára fizethetnek
be: Bankszámlaszám:
1 0 9 1 8 0 0 1 - 0 0 0 0 0 0 6 0 -
23510007 
Kapcsolattartó: Csúri Gá-
bor elnök (tel: 06-20/533-
4965 )
Kérjük, írják rá a befizeté-
sükre az adományozó nevét
vagy cégnevét, adóazonosí-
tójukat vagy adószámukat!
A befizetett összeget sem-
milyen egyéb költség nem
terheli, azt teljes egészé-
ben a gyermekek aján-
dékozására fordítjuk!
Egy „cipősdoboznyi”
ajándékkal 
Szeretettel fogadunk bármi-
lyen új vagy újszerű aján-
dékot (könyvet, játékot, író-
szert, édességet stb.) A do-
boz csomagolásakor jelöl-
jék meg, hogy mennyi idős
kislánynak, vagy kisfiúnak
szánják az ajándékot. Kér-
jük Önöket, hogy romlandó
vagy lejárt szavatosságú
élelmiszert ne csomagol-
janak.
A cipős dobozokat 2013.
december 16. napjáig ad-
hatják le a helyi önkor-
mányzatnál vagy bármelyik

helyi önkormányzati intéz-
ménynél: Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat
(Szatymaz, Kossuth u. 1.)
Faluház (Szatymaz, Dózsa
u. 42.) Védőnői Szolgálat
(Ady u. 32.) vagy a Szaty-
mazi Gyermekekért Köz-
hasznú Egyesület székhe-
lyén
( Szatymaz, Rózsa u. 35. )

A karácsonyi adományok a
Mesevár Családi Napközi,
a védőnői szolgálat, a
Családsegítő és gyermek-
jóléti Szolgálat valamint a
Szatymazi Gyermekekért
Közhasznú Egyesület mun-
katársainak segítségével
kerülnek kiosztásra.

Az Ön segítsége, most egy
gyermek boldogsága lehet!
Kérjük segítse kezdemé-
nyezésünket!

Köszönettel: Szervezők

Kellemes Ünnepet 
Adjon az Úristen
Részeltesse a családot
Áldásban, reményben

Csilingeljen gyermekkacaj
Otthonunkból gyakran
Nyíljon szívünk szeretetre
Az asztal körül dalban

Katona Jolán Margit

Szatymazi Gyermekekért Közhasznú Egyesület hírei
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KATOLIKUS EGYHÁZ hírei

A Szatymazi Gyermeke-
kért Közhasznú Egyesület
alapszabályában foglaltak
szerint szeretné elősegíteni
az édesanyák mihamarab-
bi munkaerő piacra való
visszaállását, ezért a
szabad férőhelyekre in-
gyenes (gondozási díj 0,-
Ft) ellátást biztosít a gye-
sen lévő édesanyák gyer-
mekei számára.  A ked-
vezményes helyekre felve-
hető gyermekek életkora
1-5 év. Bővebb felvilá-
gosítás érdekében, kérem
hívja a 06-20/533-4965-ös
telefonszámot.

Tisztelettel: Csúri Gábor
elnök 

Ingyen férőhelyek a
Mesevár Családi

Napköziben.
Csipetnyi Hírek! Háromha-
vi emlék, közlés a Csipet
Csapat Nagycsaládosokról!
Az elmúlt hónapok esemé-
nyeit kötöttük csokorba és
ezúton osszuk meg olvasó-
inkkal. Szeptember! Nagy
örömmel vettünk részt a
repülőnapon játékkuckónk-
kal, "horgásztavacskánk-
kal". A gyerekek örömmel
játszottak nálunk és tagja-
inkat ismét vendégül láttuk
egy tányér ebédre és sütire.
Az ebéd elkészítése "házi "
szakácsunk Tóth József
feladata volt, és... hm.... is-
mét kitett magáért. A süti-
ket tagjaink jóvoltából tá-
laltuk fel és igen finom
volt. Nagyon jól érezte ma-
gát nálunk ismét minden
gyermek. 
Október: Örömünkre szol-
gál, hogy meghívást kap-
tunk az Ajándékozó család
programon való részvételre
október 12-én. A Faluház-
ban kis szobát biztosítottak
részünkre, ahol a résztve-
vők ránk bízhatták legfél-
tettebb kincseiket, gyerme-

küket! Igyekeztünk kis
vendégeink kedvében járni,
megismerkedtünk egymás-
sal, ki honnan érkezett a
rendezvényre. Boldogan
mutatták be a vendég gye-
rekek mi mindent tudnak és
hol élnek. Báboztunk kis
bábjainkon és kimerész-
kedtünk a játszótérre is!
Kuckónk nagyon sikeres
volt, hisz’ többször nekiáll-
tunk elpakolni játékainkat a
délután folyamán! 
Terveink természetesen
vannak, hisz Egyesületünk
célja a család közös idő-
töltésének erősítése és ezért
ezen az úton haladva ter-
vezgetünk, építünk, ötlete-
lünk. Játékkuckónkat új já-
tékokkal bővítjük! Már kü-
szöbön kopogtat a tél és
egyesületünk idén is meg-
rendezi karácsonyi ünnep-
ségét. Az adventi vásárra
tagjainkkal közösen készü-
lünk házi készítésű közösen
elkészített meglepetéseink-
kel. Karácsony előtti ün-
nepségünk tervezés alatt áll
de szeretnénk az össze-

fogás jegyében ünnepelni!
Szeretnénk, ha a karácsony
előtti várakozás idején min-
denki megállna egy kicsit
és egymás felé fordulva
egy jó szóval egy kicsit kö-
zelebb lépnénk egymás fe-
lé! Egyesületünk is ennek
jegyében más egyesületek-
kel közösen szervezi kará-
csonyi műsorát. Hisz a csa-
lád is különböző korosz-
tályból áll, mindenkire jut
feladat, egymás nélkül ke-
vesebbek lennénk, így a fa-
lu egyesületeire is jut fela-
dat. 
Ezen gondolatokkal útrava-
lóként: A Csipet Csapat
Nagycsaládos Egyesület
szeretettel kíván mindenk-
inek Áldott Békés Ünnepe-
ket, Jó egészséget, Szerete-
tet az elkövetkezendő esz-
tendőre .Aki szeretné meg-
tekinteni kedves emlékein-
ket vagy kíváncsi ránk,
elérheti honlapunkat:
ht tp: / /nagycsaladosok-
szatymaz.hupont.hu 

CSIPET CSAPAT közleménye

Nagy szent Leó pápa
karácsonyi elmélkedése
Ismerd fel, ó keresztény
nagy méltóságodat!

Szeretteim! Ma született
mi Üdvözítőnk, örvendez-
zünk! Nem szabad szo-
morkodnunk akkor, amikor
az élet születését ünne-
peljük, - annak az életnek a
születését, aki kioltotta be-
lőlünk a haláltól való félel-

met, és ígéretével az örök
élet örömét oltja belénk.
Senki sincs ebből az öröm-
ből kizárva, egyformán
mindannyiunknak megvan
a közös okunk arra, hogy
örvendezzünk. A mi Urunk
ugyanis, mint a bűnnek és a
halálnak legyőzője jött kö-
zénk, hogy miként senkit
sem talált köztünk bűnte-
lennek, ugyanúgy mind-
nyájunkat megváltson. Vi-

gadjon a szent, mert köze-
led győzelmi pálmája.
Örüljön a bűnös, mert
megbocsátásra kap
meghívást. Örvendezzék a
pogány is, mert őt is az éle-
tre hívják. Az Isten Fia
ugyanis az idők tel-
jességében, amelyet Isten
bölcsességének kifogy-
hatatlan mélysége rendelt
el, felvette emberi
természetünket, hogy

kibékítsen minket annak
Alkotójával, és legyőzze a
halált hozó sátánt, azzal az
emberi természettel, amely
felett előbb a sátán
győzedelmeskedett.

Urunk születésekor az
angyalok ujjongva éneklik
és hirdetik: Dicsőség a
magasságban Istennek, és a
földön békesség a
jóakaratú embereknek! (Lk
2,14) Mintegy előre látják,
hogy felépül az új mennyei
Jeruzsálem a világ minden
nemzetéből. Ó mily
kimondhatatlan az Isten
jóságos intézkedése, és
mennyire kell, hogy örömet
szerezzen ez minden földi
embernek, amikor ennyire
örülnek neki még a maga-
sságbeli
angyalok is.

Szeretteim! Adjunk hálát
az Atyaistennek a Fiú által
a Szentlélekben! Ő
megkönyörült rajtunk nagy
irgalmasságában, amellyel
szeretett minket, és bár
bűneink miatt holtak
voltunk, Krisztus életre kel-
tett minket (Ef.2,5), hogy
őbenne új teremtmény
legyünk és új alkotás... 

Ismerd fel keresztény,
nagy méltóságodat! Az

isteni természet részesévé
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S P O R T

Fakanál klub hírei

lettél, vissza ne térj ismét a
hozzád méltatlan régi rom-

lottságba... Ne feledd el
soha, hogy Isten a sötétség
hatalmából ragadott ki, és

áthelyezett téged az ő vilá-
gosságába és országába.

(Sermo 1 in Nativitate
Domini 1-3)

Plébániánk hirdetései:
Ádventben és a karácsonyi
ünnepeken szeretnénk kö-
zel hozni a gyerekekhez a
karácsonyi készület, és a
karácsonyi ünnepkör han-
gulatát. Ezért
1. Ádventben minden ked-

den reggel 7 órakor roráté
szentmise lesz gyerekek
részvételével. A kedves
hívek is jöjjenek a rorá-
téra.

2. Ádvent vasárnapjain a
reggeli szentmise után
(melyre várjuk a gyerme-
keket!) fél 10-től fél 12-
ig játéknap, kézműves
foglalkozás lesz a gyere-
keknek a plébánián.

3. December 21-én szom-
baton 15 órától gyerekek-
nek és családoknak gyó-

nási lehetőség karácsony-
ra, utána 16 órakor szent-
mise.

4. Ádvent 4-ik vasárnapján
december 22-én az esti
szentmise óvodások
szentmiséje. Szeretettel
várjuk a kis gyermekeket
szüleikkel együtt.

A karácsonyi ünnepek
rendje:
1. December 24-én délután
4 órakor karácsony előesti
mise lesz templomunkban
elsősorban idős testvéreink
számára, akik az éjféli mis-
ére nem tudnak eljönni, de
természetesen szeretettel
várunk mindenkit. Ezen a
napon semmiféle böjt
nincs.
2. December 24-én éjfél-
kor ünnepélyes karácsonyi
szentmisét tartunk templo-
munkban. Előtte 23 óra 15
perckor a Szatymazi Gyer-
tyaláng Kórus előadja Ki-
rály Péter - Rettegi Zsolt
“Jöjj el Betlehem” c. Kará-
csonyi oratóriumát. Szóló-
gitáros Farkas Zoltán, csel-
lón közreműködik Dill-
mann Éva. 

3. Karácsony első napján
reggel fél 9-kor és este 5
órakor lesz szentmise. A
reggeli szentmise után
gyermekeink rövid pásztor-
játékot adnak elő. Nagyon
készülnek rá, szíveskedje-
nek megvárni! Karácsony
második napján szent Ist-
ván vértanú ünnepén vi-
szont csak egy szentmise
lesz reggel fél 9-kor. Este
már nem lesz szentmise.
4. December 29-én Szent
család vasárnapján meg
lesz tartva a fél 9-es és a du.
5 órás szentmise, de közben
du. 3 órakor ifjúsági-csalá-
di beatmise lesz dr. Thor-
day Attila atyával, melyre a
gyerekes családokat várjuk!
A szentmise után kézmű-
veskedés és szeretetven-
dégség lesz a plébánián. A
plakát az újság hátoldalán
látható.
5. Szilveszterkor az év vé-
gi hálaadó szentmise délu-
tán 4 órakor lesz, melyen
vegyünk részt mindnyájan.

Egyéb hirdetések:
1. Az egyházközségi képvi-

selőtestület november 10-
én tartott ülésén megtár-
gyalta az egyházi hozzájá-
rulás ügyét. S tekintettel ar-
ra, hogy a környező plébá-
niákon már évek óta az
egyházi hozzájárulás 3-
4ooo Ft évenként, valamint
figyelembe véve azt is,
hogy nálunk az egyházi
hozzájárulás mértéke évek
óta nem emelkedett, pedig
már több nyugdíj és mini-
málbér emelés volt, - 2014
januárjától az ajánlott egy-
házi hozzájárulás mértékét
keresőnként évi 3500 Ft-
ban állapította meg, ame-
lyet a Püspökség jóvá hagy-
ott.
2. 2014 a választások éve
hazánkban. Kérjük híve-
inket, hogy helyezzük jö-
vőnket a Szűzanya kezé-
be, és január elsejétől na-
ponta mindenki mondjon
el egy tized rózsafűzért,
vagy 10 Üdvözlégy Máriát
a választások sikeréért!
Kegyelemteljes Karácsonyi
ünnepeket kívánva:
Dr. Kisházi Kovács László

plébános

Hetedhét országot bejáró
Amatőr Királyi szakác-
sunk, Rácz Laci bácsi, ezút-
tal kibővített csapattal
kapott meghívást a Békés
megyei Tarhosra, Márton-
napi vigasságra. A helyi
gazda libasülttel, egyéb
finomságokkal és műsorral
várta a vendégeket, akiknek
elégedettségéhez szatymazi
polgártársaink 350 darab
palacsintával járultak
hozzá. A több kilométeres
vendégmarasztaló sárten-
geren való átkelés ellenére

több százan voltak e
nagyszerű rendezvényen,

amihez e havi találós
kérdésünk is kapcsolódik:

honnan kapta Tarhos a
nevét? A legelső helyes
válasz tulajdonosának
nyereménye 1 darab
lekváros palacsinta!
A csapat tagjai: Karácsony
Gergő, Lajkó Zoli, Nacsa
Zoli, Rácz László, Rózsa
Zoli, Vidácsné Éva

LILLA JÓGA
Hétfő 18.15 – 19.45
Szerda 16.30 – 18.00

érdeklődés: 0620 5091792

DORN CSANÁD
ORSZÁGOS BAJNOK!
Az ősz a cselgáncsozóknál
az országos bajnokságok
időszaka. A Szatymazi SE
sportolói több korosztály-
ban is sikeresen szerepeltek
ezeken a rangos versenye-
ken. A remek eredmények
közül is kiemelkedik Dorn
Csanád magyar bajnoki cí-
me, aki a diák A korcsoport
60 kg-os súlycsoportjában
taktikusan versenyezve uta-
sította maga mögé ellenfe-
leit és győzedelmeskedett,
ezzel immár kétszeres or-
szágos bajnoknak vallhatja

magát. Ugyanebben a kor-
osztályban Kovács Balázs a
45 kg-osok között a 7. he-
lyen végzett.
A diák B korcsoportban
sem maradtunk érem nél-
kül. A lányoknál Micziz
Nóra, a fiúknál pedig Lé-
nárt Benedek egészen a
döntőig verekedte magát,
ahol végül mindketten
ezüstérmesek lettek. A két
korcsoport egyéni küzdel-
mei mellett bonyolították
ezen korosztályok régiós
válogatottjainak csapatba-
jnokságát, ahol versenyző-
ink közül Lénárt BenedekDorn Csanád országos bajnok (a dobogó tetején)
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arany-, Kovács Balázs és
Dorn Csanád ezüst-, míg
Micziz Nóra bronzéremhez
segítette saját korosztályá-
nak régiós csapatát.

A serdülők országos baj-
nokságán két harmadik he-
lyezésnek örülhettünk Ko-
pasz Fanni és Balogh Sára
révén.
Az ifjúsági B korcsoport-
ban is sikerült klubunknak
érmet szerezni. Kopasz
Fanni immár sokadszorra
bizonyította tehetségét és
az idősebbek között is re-
mekül helyt állva újabb
bronzéremmel gazdagította
éremkollekcióját. Említést
érdemel még Micziz Zoltán
teljesítménye, aki a gyen-
gén sikerült serdülő OB
után az idősebbek között
remek judoval, hat mérkő-
zést vívva lett ötödik, bi-
zonyítva ezzel, hogy helye
van a legjobbak között. Ba-
logh Sára (szintén serdülő-
ként) a lányok 57 kg-os
súlycsoportjában a hetedik

helyen végzett.
Felkészítő: 
Kovács Szabolcs

Őszi versenyeredmények:
08.24-25„Tenkes Kupa”,
U13-, U15, U18,U23 OB ,

Siklós
U13 
38 kg.: 1. Micziz Nóra
45 kg.: 3. Kovács Balázs
+66 kg.: 2. Lénárt Benedek
U15 
44 kg.: 2. Kopasz Fanni

57 kg.: 1. Balogh Sára
66 kg.: 3. Micziz Zoltán
U18

55 kg.: 7. Guba Levente
73 kg.: 5. Gábor Ádám

7. Kopasz Bence
U23
81 kg.: 5. Veszelovszki Kevin
09.07. Regionális verse-
ny diák A-B-C, serdülő,
Szeged
Diák B
36 kg.: 1. Micziz Nóra
45 kg.: 2. Sándor Péter
+60 kg.: 2. Lénárt Benedek
Diák A
45 kg.: 1. Kovács Balázs
Serdülő
44 kg.. 1. Kopasz Fanni
57 kg.: 1. Balogh Sára
60 kg.: 1. Micziz Zoltán
09.21. Tóth Péter
Emlékverseny diák ABC,
serdülő, Eger

Diák B
+60 kg.: 2. Lénárt Benedek
09.28. Atom Kupa”,
Diák „C” fiú-lány MKK,
diák A-B, Paks
Diák B
36 kg.: 2. Micziz Nóra
+60 kg.: 1. Lénárt Benedek
Diák A
66 kg.: 2. Dorn Csanád
09.29. Atom Kupa”,
serdülő, ifjúsági férfi-női,
Paks
serdülő
44 kg.: 1. Kopasz Fanni
57 kg.: 5. Balogh Sára
55 kg.: 5. Guba Levente
60 kg.: 2. Micziz Zoltán
10.05. Felnőtt I. osztá-
lyú OB, UTE
81 kg.: 7. Veszelovszki Kevin
10.06. Zsoldos Zsolt
Emlékverseny, gyermek,
diák A-B-C, Kecskemét
diák B
45 kg.: 1. Sándor Péter
+60 kg.: 1. Lénárt Benedek
diák A

45 kg.: 1. Kovács Balázs
66 kg.: 4. Dorn Csanád
10.13. Ifjúsági csapatba-
jnokság, Bp. UTE
1. Kaposvár (Gábor Ádám
kölcsönversenyzőként)
10.19. Diák „A” fiú-
lány OB, Regionális Diák
„A” fiú-lány CSB, Ikrény
45 kg.: 7. Kovács Balázs
60 kg.: 1. Dorn Csanád
CSB   2. D-Mo. Régió
(Kovács, Dorn)
10.13. Diák „B” fiú-
lány OB, Regionális Diák
„B” fiú-lány CSB, Ikrény
36 kg.: 2. Micziz Nóra
+60 kg.: 2. Lénárt Benedek
CSB lány 3. D-MO. Régió
(Micziz)
CSB fiú 1. D.MO: Régió
(Lénárt)
11.09. Serdülő „A” fiú-
lány OB, Győrszentiván
44 kg.: 3. Kopasz Fanni
57 kg.: 3. Balogh Sára
11.23. Ifjúsági B férfi-
női OB, Szekszárd
44 kg.: 3. Kopasz Fanni
57 kg.: 7. Balogh Sára
60 kg.: 5. Micziz Zoltán

Futball. Legutóbbi ered-
mények:
Pusztamérges – Szatymaz
2:3, Gól: Kakuszi 2, Gémes
Szatymaz – Bordány 3:2,
Gól: Kakuszi 2, Bárkányi
Röszke – Szatymaz 6:0
Szatymaz – Sándorfalva
3:6, Gól: Gémes, Borbély,
Szűcs
10. helyen telel a csapat
Ifjúsági csapatunk ismét
győzött! Szatymaz –
Móraváros 2:1 Első helyen
állunk!

Ezúton szeretnénk köszö-
netet mondani az Önkor-
mányzatnak és a Gondozási
központnak az egész évben
nyújtott segítségért.

Vezetőség nevében,
Baranyi Péter

Sportpálya építés.

A napokban megérkezett a
Magyar Labdarúgó Szövet-
ségtől a megígért pénz-
összeg, így jó idő esetén
még az idén, de legkésőbb
tavaszon folytatódik az
építkezés.

Micziz Nóra (balról) 

Kopasz Fanni (jobbról)

Balogh Sára (jobbról a második) 
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A Mi rovatunk

Ritmikus gimnasztika.

Sikeresen szerepeltek ritmikus
gimnasztikázóink november
10-én a Berczik Sára Emlék-
verseny országos döntőjén,
melynek idén a Nagyatádi Vá-
rosi Sport-csarnok adott ott-
hont. 
Lányaink szabadidősport kate-
góriában versenyeztek, ahol
összesen 268-an indultak. Du-
óban és trióban 88, csapatban
180 versenyző küzdött a minő-
sítésekért. Szatymazt 6 kor-
osztályban 1 duó, 1 trió és 6

csapat, összesen 33 gyerek
képviselte. A jó han-
gulatú versenyen sok
szép gyakorlatban
gyönyörködhettek a
nézők, két korosz-
tályban is elnyertük
bírói szavazatok alap-
ján a legjobb kore-
ográfiáért járó ser-
leget.
Csíkos Júlia és Oláh
Bianka Effi életük
első RG versenyén
nagyon bátran,

mosolyogva adták elő gyakor-
latukat, és ezzel a mini korcso-
port páros versenyében ezüst-

minősítést nyertek. 
További eredmények:
Kisgyermek kor-
csoport:
Aranyminős í t é s :
Farkas Fanni, Farkas
Vivien, Hegykői
Boglárka, Kálmán
Kinga, Szanka Bog-
lárka Katalin
B r o n z m i n ő s í t é s :
Budai Petra, Kónya
Eszter Emőke, Nyári
Viktória, Ökrös Laura
Gyermek korcsoport:
Aranyminősítés: Budai Réka,
Csányi Orsolya, Csúri Liliána,
Farkas Laura, Gera Henrietta,
Szokai Nikolett és Csenki
Adél
Serdülő korcsoport:
Aranyminősítés: Kiss Dea,
Kőhegyi Réka, Nyeste Bor-
bála, Prágai Bíborka, Toldi
Brigitta
Junior korcsoport:
Ezüstminősítés: Kiss Nóra,

Pataki Alexandra, Szabó Rita
Felnőtt korcsoport:
Aranyminősítés: Gábor Vio-
letta (Szatymaz-Zsombó közös
csapat)
Ezüstminősítés: Bárkányi
Flóra, Kósa Kitti, Kőhegyi
Ágnes, Kreiniker Berna-
dett, Szána Szabina, Tóth-
Molnár Réka
Edző: Gáborné Madácsi Ildikó
Ezúton is köszönjük a Szatymazi
Önkormányzat támogatását.
HAJRÁ SZATYMAZ!

A hagyományos és a kato-
likus adventi koszorúról
Az első adventi koszorút
Johann H. Wichern német
evangélikus lelkész készí-
tette el. A lelkész 23 gyertyát
helyezett el egy felfüg-
gesztett szekérkeréken, mely
körül minden nap eggyel töb-
bet gyújtott meg karácsonyig.
A hagyományos adventi kos-
zorú elkészítésének folya-
matát Molnár V. József nép-
lélekkutató szavai alapján
írom le. A hagyományos ad-
venti koszorúnak igen mély
mondanivalója van. Ereden-
dően minden adventi ko-
szorút egy kör és egy kereszt
alkot.
Kör: Boldogasszony ölelését
szimbolizálja, a fény óhaj-
tásának és őrzésének megje-
lenítése.

Kereszt: Ige, a Teremtő ki-
áradó fénye
Kereszt közepe: Isten helye
A kör és a kereszt az Öl, az
Ige, és Isten hármasa.
A mai kor embere már csak a
koszorú ölét használja, ami
nem elég, mivel Isten hiány-
zik belőle. Azzal, hogy bele-
helyezzük Istent is, újra él-
tetjük a születését a lelkünk
közepén.
A koszorút otthon kell ké-
szíteni fűzfavesszőből, ha-
gyományosan 4 vagy 8 vesz-
sző adja a keresztet. A vesz-
szők közé szorították be a
méhviaszgyertyákat, a körbe
pedig fenyőágakat tűzdeltek
be az óramutató járásának
megfelelő irányban.
A méhviaszból készült gyer-
tya szimbolizálja a szorgal-
mas szűzbogarat, Jézus boga-

rát. A méz jelképezi Jézus
jóságát. A kereszt közepére
csipkebogyók kerültek. A
csipkebogyó jelenítette meg
az istenfát. (Isten a csipke-
bokorban szólt Mózesnek.) A
lényeg a csipkebogyó piros
színén van, a piros az örök
élet színe. A gyertya derekát
fontos volt kék szalaggal át-
fogni, mert a kék Mária szí-
ne, maga a kék ég, amiben az
Ő szent fia, a Nap van. (Az
elkészült koszorút mindig a
mestergerendára illesztették.)
A gyertyák tájolásának és
meggyújtásának is megha-
tározott sorrendje van:
1. Kelet - 2. Dél - 3. Nyugat -
4. Észak
Az idő és a tér kerek, a
születés időben és térben
történik. Észak az időnek és a
térnek is a rendje.
A négy gyertya négy napfor-
dulat megjelenítője.
Ma az adventi koszorú ál-
talában fenyőágból készített
kör alakú koszorú, melyet
négy gyertyával díszítenek. A
gyertyák színe katolikus kö-
rökben lila, kivéve a harma-
dik vasárnapra jutót, amely
rózsaszín. A gyertyákat va-
sárnaponként (vagy előző
este) gyújtják meg, minden
alkalommal eggyel többet. A
világító gyertyák számának
növekedése szimbolizálja a
növekvő fényt, amelyet Isten
Jézusban a várakozónak ad

karácsonykor. Az adventi ko-
szorún mind a négy gyertya
egyszerre ég az utolsó vasár-
napon.
Minden gyertya szimbolizál
egy fogalmat: hit, remény,
szeretet, öröm. A gyertyák
egyben a katolikus szimboli-
ka szerint egy-egy személyre
vagy közösségre is utalnak:
Ádám és Éva - mint akiknek
elsőként ígérte meg Isten a
megváltást (hit);
zsidó nép - akinek megígér-
te, hogy közülük származik a
Messiás (remény);
Keresztelő Szent János -  aki
hirdette Jézus eljövetelét, és
készítette az utat az emberek
szívéhez (szeretet);
Szűz Mária - aki megszülte a
Fiút (öröm)

Téli Napforduló 
Szer  Barátpusztán

December, Álom hava 21.
szombat, 

Napnyugtától Napkeltéig
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Orvosok rendelése:
Dr. Lengyel Dezső
(tel.: 283-130) 
Hétköznap: 800- 1100.
Szatymaz, Kossuth u. 6.

Egészségház: 
Szatymaz, Ady E. u. 32

Dr. Lengyel Andrea 
(tel.: 283-101/13) 
Hétköznap: 800-1100. 
Csak rendelési időben
hívható mobiltelefon: 
20/214-15-45

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

Védőnők fogadóideje:
Igazné Herkó Mária

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

Csecsemő-és kisgyermek
tanácsadás:
SZERDA: 1000-1200

SZERDA: 1200-1400

Nagy Bernadett
Tel: 06-62/283-101/15.
Várandós tanácsadás:
HÉTFŐ: 1200-1400

Csecsemő-és kisgyermek
tanácsadás:
KEDD: 1200-1400

SZERDA: 1200-1400

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

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

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

Polgármester:
Dr. Kormányos László
tel.: 20-9571-128

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

Tanyagondnokok:
Csányi Imre

tel.: 20/404-2024
Bérczi Tamás

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

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

Általános iskola
Szatmaz, Petőfi S. u. 6.
tel:283-149

Gondozási Központ
Tel.: 283-169
Makra Sándorné
Tel.:30- 3034-487
Családsegítő Szolgálat

Tel.: 62/283-169
Radeczkiné Draskovics Márta
Ügyfélfogadási idő 
Kedd: 1235-1700

Ügyeleti idő kedd: 1600-1800

Tanyagondnokok:
Rózsa Zoltán

tel.: 20/260-0750
Karácsonyi Gergely

tel.: 30/5000-532

Sarapka Irén Katalin
tel.:30/498-8643

Vidácsné Lukucza Éva
tel.: 30/229-7123

Gyermekjóléti Szolgáltatás
Tel. 62/283-169
Ügyfélfogadási idő
Csütörtök: 1200-1600

Bencsik Márta
Állatorvosi rendelés:

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

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

Szatymazi Posta
Dózsa Gy. u. 19/A.
tel.:62/283-150
Nyitva tartás:
Hétfő-péntek 800-1600

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

Polgárőrség ügyeleti tele-
fonszám: 30/6234-262
Teleház

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

szombat: 1000-1530

vasárnap: zárva
Főnix Egyesület.

Elnök:  Szilasi Tiborné,
tel.: (62) 583-520
Faluház: Dózsa Gy. u. 42.
Ügyfélfogadás telefonos
egyeztetés alapján

Hulladékudvar nyitvatartása:
Kedd  10-16 óráig
Péntek 10-16 óráig
Szombat 8 – 16:20 óráig
(ebédszünet 12 – 12:20)

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

Sertésfelvásárlás:
Kiss István 30/974-8232 

Vízmű hibabejelentés:
Csúri Gábor:
tel.: 20/533-4965

Temetéssel kapcsolatos 
teljes körű ügyintézés:

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

Szeged, Mikszáth Kálmán u. 18.
tel.: 70 9491387
Sándorfalva, Szabadság tér 3.

tel.: 70 9491385
ügyelet: 70/949-1388

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

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

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

Kedd: 0800-1200

Szerda: 1300-1700

Csütörtök:0800-1200 és 1300-1530

Péntek: Szünetel
Démász hibabejelentés a:

tel.: 40/822-000
ugyfelszolgalat@edf.hu
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SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ÜGYELET
FELNŐTT:

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

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

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

Közérdekű információk

Búcsúzunk tõlük
Szabó Zsolt József 

(1977) Dózsa György u. 66
Juracsek Mátyás István

(1939) I. ker. 35.
Kun László Zoltánné
(1961) Rózsa u. 10.

Tisztelt Termelők!
Falugazdász december 18-án

fogad a Faluházban!
Egyéb időkben ügyfélfogadás,

Balástya, Rákóczi u. 5.
T: 06-30/338-0162

Búcsú anyámtól…
Elment hát, elment ő is, mind majd
mi is, egyszer, mindannyian. So-
kaknak Éva néni, valakinek csak
Éva, Évike, unokának mama, fiá-
nak Anya. Mint minden anya s 
asszony, ki él és élt, sokat örült, so-
kat fájt. Most azonban úgy dön-
tött, hogy ebből ez itt elég, itt már
készen a kert, az otthon. Ő inkább
most előre megy, hogy ott majd,
ahova ér, ahol majd bármiféle vi-
lág is fogadja, mindent virágossá,
zölddé, széppé, otthonossá vará-
zsol. Ilyen volt ő, megmutatta
nekünk, olyan a lelkünk, amilyen a
környezetünk.
Ha így akartad, én elengedlek
anyám, hiszen célt jelöl ki szá-
momra általad a sors.
Mészáros Antalné Éva, 1947-2013



a Mi Lapunk12 2013/12.

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

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

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

Kívánunk az újonnan érkezett, cseppnyi szatymazi polgárainknak hosszú, boldog életet!!!
Gólyahírek

Baranyi Vivien született: 2013. 09. 30.
Csáki Martina és Baranyi Péter

Dobó Viola Született: 2013. 11. 20.
Dobó Zoltán és Bánóczki Erika

Szabó Bianka Született: 2013. 07. 22
Lippai Orsolya és Szabó Gábor

90. születésnapján köszöntötte az
Önkormányzat Szabó Mihályné
Bozsák Erzsébetet. További jó

egészséget kívánunk!

A Gondozási Központ november 15-
én köszöntötte 90. születésnapja

alkalmából nappali klubtagját, Egri
Mihályné Dobi Juliannát. Minden

jót kívánunk!

A TÁMOP Gyarapodó Tudás Fejlődő Közösség c. pályázat
Fotográfia 1-es csoport tagja, Bakos Brigitta (15) a 

2013. november 16-án megrendezett II. Fehértavi Darvadozás
fotósfutamán nyílt kategóriában Darvadozás témakörben 
1. helyet ért el, továbbá makró és tájfotó kategóriában az 

5. helyet szerezte meg. 
Gratulálunk!


