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Kedves Olvasó!
Június, Napisten hava. E hónapban van örök ünnepünk, a nyári Napforduló,
melyen a leghosszabb a nappal. Attól független, hogy június 21-én nem mond
beszédet az elnök, nincs munkaszüneti nap, ünnepnek kell mondanunk, hisz’ régi
időkben meghatározó volt a természet, az élet, és a hit kapcsolata. Vidéki, alföldi
embert napjainkban is megérinti akár tudatosan, akár nem, a földdel, a terméssel
való kapcsolat miatt. Ez idő tájt már mögötte van a befektetett munka, kiderült,
mennyi csapadékot hozott a tavasz, az életet, megélhetést jelentő aratásra vár.
Polgári életet élők számára is eljött a nyár, lehet tervezni a szabadságot, az utazást,
és már azon is morfondírozni, hogy sörrel vagy hideg nagyfröccsel vészeljük át a
ránk váró hőséget. 
Kívánok egészségben megélt nyarat és nyaralást, tisztelettel

Özönvíz előtt
A múlt a falnak háttal áll
sortüze dörren a jelennek

por, füst és lélek száll
föl a keserű mennybe

Az Isten dombon üldögél
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zsörtölődik – már megint

elrontották a munkám
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egy kiadós eső kéne

Gömöri István
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HELYTÖRTÉNET

A szőlőhegyekben lévő szaty-
mazi harangok alkották a har-
madik csoportot. Ezekből a
legrégebbi és talán a korabeli
időkben a legnagyobb szám-
ban felállított harangokból már
nem sok létezik, a feladatuk - a
szőlővel és gyümölcsfával be-
ültetett magasabb területek vé-
delme a pusztító időjárástól -
szép lassan, 70-75 évvel eze-
lőtt megszűnt. Nem az időjárás
miatt. Csak reméljük, hogy né-
hány az elmúló hosszú idő so-
rán, elkerülte a beolvasztást, és
rejtőzködésükből előbb vagy
utóbb felbukkannak, és újra
hallatják hangjukat a szatyma-
ziak nagy örömére… Az 1800-
as évek első felétől kezdett el
szaporodni itt Szatymazon is a
szőlővel-gyümölcsfákkal beül-
tetett területek védelmére ki-
alakított termelési forma, a
"szőlőhegyek" intézménye.
Lassan ugyan, de a számuk
idővel a negyvenet is megha-
ladta. Ezek a szőlőhegyek nem
igazi hegyek voltak, ez a "-
hegy" elnevezés nem a fel-
színre vonatkozott, hanem egy
gazdasági-, termelői formára
utalt. Azokban az időkben
még, a kevés szántó mellett,
inkább a legeltető gazdálkodás
jellemezte a szatymazi földek
hasznosítását. Az akkor már
meglévő ritka tanyák és az ide-
iglenes "szállások" környékén,
tavasztól-őszig, nem túl nagy
felügyelet mellett, százával le-
geltek az állatok. A zömmel
szegedi tulajdonosok által bir-
tokolt úgynevezett "szállások"
mellett marhák, juhok, lovak
és bivalyok, a vizes "székek"
mellé épített tanyák környékén
ezen kívül disznók és még ba-
romfiak sokasága is kereste a
táplálékát. Most a vadon élő
állatokról ne is beszéljünk. Az
állatok legeltetéséből legtöbb-
ször kimaradt, kevés száraz fű-
vel borított magasabb, parto-
sabb, homokvonulatok hasz-
nosítását "szőlőutak" /Egy "út"
szőlő 35-40 tőkéből állt. Kö-
rülbelül 200 út szőlő tett ki egy
holdat,/ telepítésével kezdték
el. Az egymás mellé szőlőt ül-
tető városi és tanyai gazdák
azonban hamarosan összefog-
tak, hogy növényüket, és főleg
annak termését, távollétük ese-
tén is megóvják a rá leselkedő
számtalan veszélytől. Ez a vé-
delmi összefogás hozta létre a
szatymazi szőlőhegyeket és
vele a "szőlőcsősz" intézmé-
nyét.
Amikor a kialakulóban lévő

egyes-, és nem mindegyik,
szőlőhegy nagysága jelentősen
megnövekedett, akkor annak
tagjai /városi és tanyai gazdák/
egy állandó "csősz" beállításá-
ról gondoskodtak. Az ilyen na-
gyobb szőlőhegyben a csősz-
nek, akit legtöbbször József
naptól József napig alkalmaz-
tak, csőszházat is építettek, ke-
vés pénzből főleg a helyben ta-
lálható földből, nádból. Min-
den olyan szőlőhegyben, ahol
csőszházat építettek, mellé ha-
rangot is felállítottak. Az ilyen,
csőszház mellé felállított ha-
rang elsősorban arra volt fel-
szentelve, hogy hangjának se-
gítségével az Úr távolítsa el a
jeget a határból. Ha a csősz lát-
ta a jég- vagy viharfelhőt kö-
zeledni, harangoznia kellett és
addig húzta a kötelet, /legtöbb-
ször egy védelmet biztosító
harang alatt lévő bódéban/ míg
az el nem távozott. Ha a csősz,
vagy megbízottja vihar esetén
nem harangozott és netalán kár
érte a gazdákat, bizony felelnie
kellett. A keletkezett kár érté-
két le kellett dolgoznia. Ahol
harang volt, oda keresztet is ál-
lítottak, felszentelésük a kör-
nyék lakóinak nagy ünnepe
volt.
Az eddigi adatok szerin biz-
tosan volt harang a következő
szőlőhegyekben: Alpári-,
Zombori-, Lovászi-, Meszes-,
Neszürjhegyi-, Neszürjhegy-
Babarcí dűlő, Makraszék mel-
letti-, Harangos- szőlőhegyek-
ben. A harangok kora külön-
böző lehetett, a várostól távo-
lodva egyre fiatalabb, sajnos
az egy Makraszék melletti
szőlőhegy harangján kívül a
többiről egyelőre nem sokat
tudunk. A "harangosi" szőlőh-
egyben lévőt, amely régtől
fogva, amikor még nem is
álmodtak arról, hogy valaha a
közelben lesz egy Sándorfalva,
ott volt a székalji iskola után,
ellopták.
A még fellelhető egyetlen 50
kilós szőlőhegyi harangon,
ami 1896 szeptemberében lett
felállítva és feszentelve, amire
akkor ifjú Tóth Molnár Imre a
hegygazdaság képviselője hív-
ta meg a Barcsay Károly által
vezetett Szatymazi Gazdakört
is, a következő olvasható:
MAKRASZÉK MELLETTI
SZŐLŐHEGY GAZDÁINAK
TULAJDONA. THURY JÁ-
NOS ÉS FIA FERENC  ÖN-
TÖTTE ÉS FELSZERELTE
BUDAPEST 1896.

Annyi biztos, hogy a harangot
megrendelték. Az írás arról is
szól, hogy a harangot felszere-
lő Thury János, a megtört vo-
nalú öntöttvas jármot alkal-
mazta. A harangöntő Thury és
Ferenc fia pesti gyárát, haláluk
után, 1910-ben az a Slezák
László vette meg, aki a temp-
lomunk tornyában lévő két
harangot is öntötte 1931-ben.
A felszerelt Makraszék mellet-
ti szőlőhegy harangja, temp-
lom a közelben akkor még
nem lévén, bizonyos vallási
feladatokat is teljesített. 1948-
ig minden "Búzaszentelő"
napján, április 27-én, a mel-
lette felállított és virággal gaz-
dagon díszített sátorban misét
tartottak. A harang azonban
valahogy, "megmagyarázha-
tatlan" módon a szatymazi Re-
tek-faluba került és mint retek-
falusi, majd vilmaszállási ha-
rangot emlegették.
A retekfalusi, vagy most már
hívjuk eredeti nevén, Makra-
szék melletti szőlősgazdák ha-
rangja azonban mindíg a he-
lyén maradt. A retekfalusi- és a
vilmaszállási név csak később
jött használatba és később is
ragadt rá. A felszentelés ide-
jén, 1890-es években, Makra-
szék déli oldalán sorban voltak
szőlőhegyek, a Szütsök, a Kor-
mányosok, a Csányiak szőlőh-
egye, valamint keletről a Jójárt
és az Ocskai szőlőhegyek.
Ezeket zárta le keletről az itt
található a legnagyobb szőlő-
hegy a Makraszék melletti
szőlőhegy, a maga 105 parcel-
lájával úgy, hogy nagyobbik
része, vagy csaknem mind, át-
esett a vasút keleti oldalára. A
szőlővel rendelkező gazdák
nevei is beszédesek, hisz egy-
től-egyig a vasútvonal keleti
oldalán laktak. Például: Báló
János, Báló Györgyné, Báló
István, vagy Betsei Györgyné,
Betsei József, Betsei István,
Betsei Jánosné. De tulajdono-
sok voltak a Rovók közül a Já-
nos, az Antal, a Mihály, a Mik-
lós, az István, a József is.
A szőlőhegyek végét a két vi-
lágháború között az egyre sza-
porodó tanyák már jelezték. A
szőlőhegyek harangjait, mi-
előtt végleg eltüntek volna, a
korábbi csőszök, vagy utódaik
még egy darabig megszólaltat-
ták.
Az eddig megismert háromféle
csoportosításba nem lehet a 84
kilós Benke József- féle haran-
got besorolni. Olvassuk el,

hogy a harangöntő, akinek a
nevét nem ismerjük, mit írt
erre a harangra:
BENKE JÓZSEF HITES
ÜGYVÉD LEGFORRÓB-
BAN SZERETETT LEÁ-
NYÁNAK ANNA KLÁRÁ-
NAK - 1852-DIK ÉV ÁPRI-
LIS 30-ÁN SZÜLETETT –
1856-DIK ÉV OKTÓBER 6-
ÁN MEGHALTNAK TETE-
ME FELETT EMELT KRIP-
TA ÉS KÁPOLNA ÖRÖKÖS
ALAPÍTVÁNYÁNAK KÉ-
SZÍTTETTE 1857-DIK ÉV
OKTÓBER 6-ÁN.

A képen a Benke-féle harang
látható.
A harang névtelenségbe bur-
kolódzó mestere derekas mun-
kát végzett, amikor ezt a hosz-
szú szöveget, a sablonnak
használt agyagharangon, vi-
aszból készült betűkből öntés
előtt kirakta. A harang Benke
József ügyvéd gyermekként
elhunyt /4 és fél éves/ kislá-
nyának kriptájához készült,
majd onnan került át ide,
Fehértóba, a szegedi föld szé-
lében lévő apja birtokára, ami-
kor az is meghalt 1895.ben. A
Benke József fehértói gazda-
ságában csak 1899-ben fel-
szentelt harang története a Mi
Lapunk 2007. szeptemberi
számában részletesen olvas-
ható.
A szatymazi harangokról ké-
szült visszaemlékezést dr. Kis-
házi Kovács László plébáno-
sunk indította el, s annak meg-
írását még Bodor István, Kor-
mányos Mária, Patak János,
Szélpál Antalné és Vecsernyés
Géza segítette.

Pálmai József

A szatymazi harangok. 3. rész
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A május 21-én, a Gondozási
Központban megtartott ülé-
sen, az első napirendi pont
kapcsán régi elképzelése, vá-
gya teljesülhetett községünk-
nek. A testület döntött arról,
hogy pályázatot kíván beadni
az Enyingi szélmalom megvá-
sárlására és felújítására. Erre a
Norvég Alap Vidéki és kultú-
rális természeti javak megőr-
zése című pályázata ad lehe-
tőséget. Nyertes pályázat ese-
tén önerőként biztosítja az ön-
kormányzat a teljes beruházás
5%-át. 
Ez ügyben, a pályázat feltéte-
leinek teljesítése érdekében
módosítani kellett a helyi vé-
delemről szóló rendelet mel-
lékletét, amit a testület egy-
hangúan elfogadott. Itt jegy-
zem meg, hogy az ülés továb-
bi, alább olvasható napirendi
pontjait is ehhez hasonlóan,
egyöntetűen fogadta el. 
A következő napirendi pont-
ban a Falunap előkészülete-
iről volt szó. Előző napon
mind a két bizottság megtár-
gyalta az anyagot, megállapít-
va, hogy teljes részletességű
program ugyan még nem áll
rendelkezésre, de a szervezés
a megfelelő szinten van az
adott  időpontban. 
Harmadik napirendi pontként
beszámoló következett az
SZKTT Egyesített Szociális
Intézmény Szatymazi Feladat
ellátási hely munkájáról. Ki-
rály Endréné kistérségi koor-
dinátor elmondása szerint me-
gyei szinten elismert, modell
értékű munka folyik Szatyma-
zon. Ennek alapja az intéz-
mény önkormányzattal való
kiváló együttműködése. Fon-
tos előrelépésként értékelte,
hogy sikerült néhány szolgál-
tatást - mint például a jogit -
helybe hozni, valamint, hogy
a tanyagondnoki szolgálat há-
rom új gépjárművet fog kap-
ni. Szó volt arról, hogy a köz-
munka-program az ÖNO-val
kapcsolatos munkákra is ki
lesz terjesztve szeptembertől. 
Ezután Bódis Margit bizottsá-
gi elnök számolt be a Humán
Bizottság e ciklusban elvég-
zett munkájáról. Mint mond-
ta, a bizottság alapos munkát
végzett, nehéz döntésekkel a
háta mögött.
Ötödik napirendi pont volt a
gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi feladatellátás átfogó ér-
tékelése. Az anyagot, mely
tartalmazza a feladatok fő jel-
lemzőit, a Humán Bizottság

előző nap megtárgyalta és
elfogadásra javasolta.
Az ülés település rendezési
ügyek megbeszélésével foly-
tatódott. Kiderült, hogy
Szatymaz szerkezeti és szabá-
lyozási tervét módosítási eljá-
rásnak kell alávetni, annak ér-
dekében hogy az önkormány-
zat fejlesztési szándékai érvé-
nyesülhessenek. Szerkezeti
tervet is érintő pontok voltak
az Általános Iskola telkének
esetében a vegyes övezeti be-
sorolás építménymagasságá-
nak és beépítettségének szük-
ség szerinti emelése – az
Egészségház és önkormány-
zati bérház valamint a Reha-
bilitációs Központ telkeinek
átsorolása Lk kisvárosias la-
kóterületbe, utcapiac elhelye-
zésének lehetővé tétele a Kos-
suth Lajos utca közterületén –
a 43.-49. házszámú telkek
előtti sávban. További szabá-
lyozási ügyek voltak az elő-
terjesztésben a Faluház telkén
lévő melléképület bővítésé-
nek lehetővé tétele, a Sport-
pálya telkén az építményma-
gasság szükség szerinti eme-
lése sportcsarnok alternatív
elhelyezése céljából, a mini-
mális építménymagassági elő-
írás melléképületekre vonat-
kozó hatálytalanítása, vala-
mint az építési helyen kívül
álló meglévő épület bővítésé-
re vonatkozó szabályok meg-
hozatala. Technikai korrekciót
igényelt a Barackvirág, Bar-
csay és Pálfy utcanevek jelö-
lése a tervlapokon. Balogh
Tünde tervező javasolta, hogy
a rendezési tervben a telepí-
tési tilalmi távolságok hatálya
terjedjen ki a kitermelt, de
nem kituskózott sarjadzó fa és
fás szárú növényekre is, mivel
azok eddig nem új telepítés-
nek minősültek. A képviselő
testület a rendezési terv mó-
dosítására 400.000.-Ft + ÁFA
előirányzatot biztosít a 2014.
évi költségvetés általános tar-
taléka terhére, elfogadva az
Új-Lépték Bt. ajánlatát. 
A Dankó Pista Művelődési
Ház és Könyvtár igazgatói pá-
lyázat elbírálása következett.
Mákos Istvánné jegyző ismer-
tette az előzményeket és felol-
vasta a felkért szakértő írásos
véleményét. Bódis Margit
képviselő elmondta, hogy a
Humán Bizottság tárgyalta az
ügyet és a szakértői vélemény
alapján Kálmán János, az ed-
digi igazgató kinevezését tá-
mogatja. Kinevezése 2019.
június 30. napjáig szól. 

Ezután a Művelődési Ház va-
lamint a Szatymazért Alapít-
vány alapító Okiratának mó-
dosítása következett. Módosí-
tották az önkormányzat által
fenntartott tanyagondnoki
szolgálat működési engedé-
lyét is - mivel a szolgálat gép-
járműparkjában is módosulás
következett be, valamint a
Sándorfalva – Szatymaz Be-
ruházó Vízi közmű Társulat
beruházási hitelszerződését.
Utóbbinál megváltozott a fi-
nanszírozó bank neve, és több
ponton apró változást kellett
végrehajtani.
A Csongrád megyei Telepü-
léstisztasági Nonprofit Kft.
Társasági szerződését azért
kellett módosítani, mert több
önkormányzat tagja lett a Kft
–nek, ezért azt egységes szer-
kezetbe kellett foglalni.
Továbbiakban Kormányos
László polgármester elmond-
ta, hogy javasolja a rendelet-
ben átvezetni, hogy a díszpol-
gári címet egy évben csak
egyszer lehessen kiadni. Ezzel
kapcsolatban a testület kinyil-
vánította szándékát, hogy
2014. évben díszpolgári címet
adományozzon. Erről lapunk-
ban alább bővebben olvashat-
nak.
A következőkben az irattár
került sorra. Mákos Istvánné
jegyző szerint elodázhatatlan
a rendbetétele, hisz’ 1973-tól
vannak iratanyagok, amik kis
túlzással lassan az egész hi-
vatalt ellepik. A képviselő tes-
tület előirányzatot biztosíott
az irattár selejtezésére. 
A testület határozatot hozott
még a gyógyszertár felújítá-
sához kapcsolódó gépészeti
tervezés és engedélyezési el-
járás megindításáról, valamint
zsírfogó berendezés és főző-
zsámoly beszerzéséről az ön-
kormányzat főzőkonyhájá-
hoz. 
Utóbbi időben több észrevétel
is érkezett a lakosság részéről

községünk közlekedésével és
a meglévő forgalmi rend kor-
látozásával kapcsolatban. Pol-
gármester úr elmondta, hogy
már többször tárgyaltak e té-
máról, és a közelmúltban si-
került egy ezzel foglalkozó
céggel felvenni a kapcsolatot,
melynek írásos ajánlatát ki-
küldték a képviselők részére.
Ez alapján a testület a község
belterületének forgalombiz-
tonsági felülvizsgálatára, a
forgalomszabályozási kon-
cepció elkészítésére 400.000.-
Ft + ÁFA előirányzatot bizto-
sít. A szerződést a Makadám
2000 Úttervező Mérnöki Iro-
da Kft – vel kötik meg.
Következőkben két bérlakás
bérleti szerződésével kapcso-
latos határozatok születtek,
majd a 2014. évi közbeszerzé-
si terv módosításáról volt szó.
Utóbbival kapcsolatban Má-
kos Istvánné ismertette, hogy
a tervet azért kell módosítani,
mert az eredeti tervben szere-
pelt pályázat nem nyert, illet-
ve a szilárd burkolatú utak
stabilizációjának megerősíté-
sére meghívásos pályázatot
kell kiírni. 
Ez utóbbival kapcsolatban a
képviselő testület megtárgyal-
ta a Közbeszerzési Bíráló Bi-
zottság ajánlattételi felhívás-
ra, valamint az ajánlattevőkre
vonatkozó javaslatát és elfo-
gadta. 
Utolsó napirendi pontként a
Sportegyesület támogatási ké-
relmével foglalkozott a testü-
let. A sportegyesület TAO pá-
lyázattal megvalósuló öltöző-
jének közbeszerzéssel, illetve
műszaki ellenőrzéssel kapcso-
latos feladataihoz 480.000.-
Ft szükséges. A szükséges
összeget a testület a 2014. évi
költségvetés általános tartalé-
ka terhére biztosította az
egyesület számára. 

Görgényi Gábor

ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNYEK
Tudósítás a testületi ülésről

Tisztelt szatymaziak!
A Kossuth utcán lévő vasúti átjáróban

a MÁV előzetes bejelentése alapján 
2014. július 14. és 18. között teljes útlezárás

fog történni, az átkelő komplett felújítása miatt. A
kerékpárosok és a gyalogosok közlekedése megoldott lesz,

azonban a gépjármű forgalom el lesz terelve a Szegedi
utcán és a Neszürjhegyi úton keresztül a Jánosszállási átjáró

irányába, beleértve a tömegközlekedést is. Kérjük szíves
megértésüket és közreműködésüket!

PM Hivatal
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Megvalósult a napelemes
rendszer kiépítése Szaty-
maz község három közin-
tézményén a KEOP-2012-
4 .10 /A/12-2013-0497 ,
azonosítószámú projekt ke-
retében. Szatymaz Község
Önkormányzata 2013. feb-
ruár 25-én pályázatot nyúj-
tott be az Új Széchenyi
Terv Környezet és Energia
Operatív Program „Helyi
hő, és villamosenergia-
igény kielégítése megúju-
ló energiaforrásokkal” cí-
mű, KEOP-2012-4.10.0/A
kódszámú pályázati kiírá-

sára. A projekt keretében az
önkormányzat három köz-
intézményénél a villamos-
energiaigények megújuló
energiaforrással történő ki-
elégítése lett kitűzve célul.
A kivitelezési munkálatok
2013. december 31-én kez-
dődtek meg. A beruházás
műszaki átadás-átvételére
2014. április 28-án került
sor. A projekt eredménye-
képp az önkormányzat lé-
tesítményein 48,755 kWp
csúcsteljesítményű napele-
mes rendszer kiépítésére
került sor. A polgármesteri
hivatalon elhelyezet nape-
lemek száma: 67 db, összes

teljesítménye: 16,415 kWp.
Dankó Pista Művelődési
Ház és könyvtáron elhe-
lyezett napelemek száma
105 db, teljesítménye:
25,725kWp. Az Egészség-
házon kiépített napelemek
száma 27 db, összes telje-
sítménye: 6,615 kWp. A
fejlesztés eredményeként
az utóbbi évek legjelentő-
sebb zöldberuházása való-
sult meg a községben. En-
nek megfelelően projekt
szinten a CO2 kibocsátás
csökkenése 47,88 t/év, a
megújuló energia felhasz-
nálásának növekedése
0,051 GWh/év lesz. A pro-

jekt megvalósításával a
közvetlen célunk a fenntar-
tási költségek csökkentése
volt. Az külön öröm a tele-
pülés vezetésének számára,
hogy ez a cél a környezet-
szennyezés mérséklése, va-
lamint a megújuló energi-
aforrások használatának
növelése révén valósult
meg. További szempont
volt számunkra, hogy a te-
lepülés lakosságának szá-
mára is követendő példát
mutassunk a fenntartható
energiatermelés egy lehet-
séges formájára.

Sajtóközlemény

Szatymaz Község Önkormányzata
Cím: 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30.
E-mail: pmhivatal@szatymaz.hu
www.szatymaz.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

A Falunapok rendezvény-
sorozatának keretében
2014 évben ismét sor kerül
a „Szatymaz Községért” ki-
tüntető cím és a Díszpol-
gári cím adományozására.
A Szatymaz Községért ki-
tüntető címet az alábbi te-
rületeken adományozhat a
képviselő testület:
1.oktatás és kultúra
2.sport és egészségfejlesz-

tés
3.közszolgálat

4. településfejlesztés és kör-
nyezetvédelem

5.közélet.
A cím odaítélésének felté-
tele, hogy az arra jogosult
tartósan kiemelkedő mun-
kát végezzen a szakterü-le-
tén. A fenti területeken vég-
zett munkáért egy évben
legfeljebb három termé-
szetes vagy jogi személy,
illetve jogi személyiség nél-
küli szervezet részesülhet
ebben a kitüntetésben. Dísz-

polgári címet egy évben
csak egy személy kaphat, de
a két cím adományozásának
feltételei következőkben
megegyeznek:
- bárki tehet javaslatot
- a polgármesternek kell

írásban benyújtani a je-
lölést,

- a képviselők egynegye-
dének, gyakorlatilag két
főnek az egyetértése kell
a jelöléshez

- a képviselő testület dönt

az adományozásról
- az átadásra ünnepélyes

keretek között a Faluna-
pon kerül sor.

Kérjük a tisztelt lakosságot,
hogy 2014. június19-ig
nyújtsák be javaslataikat a
Szatymaz Községért kitün-
tető címre és a Díszpolgári
címre a polgármesteri hiva-
talba.

Szatymaz Község Önkor-
mányzatának Képviselő-

testülete

FELHÍVÁS

1.A pályázaton részt vehetnek:
a. Önálló lakástulajdonnal, lakás-

bérleti joggal nem rendelkező,
kereső tevékenységet folytató, 35
év alatti fiatal házaspárok, élettár-
si kapcsolatban élő, egyedülálló
személyek, akik vállalják, hogy:

- A lakásbérleti szerződés megkö-
tését követő 6 éven belül a köz-
ségben saját tulajdonú lakást sze-
reznek.

- lakás-előtakarékossági szerződést
kötnek valamely pénzintézetnél. 

b.Az önkormányzat, vagy intézmé-
nyeinél alkalmazásban, vagy
azokkal szerződéses jogviszony-
ban állók, akik önálló lakástulaj-
donnal nem rendelkeznek és vál-
lalják bérleti jogviszonyuk hatá-
rozott időre, vagy munkaviszo-
nyuk fennállásáig történő létre-
jöttét. 

2.A pályázatok során előnyben ré-
szesülnek azok, akik:
a. 6 havi bérleti díj egy összegben

történő megfizetését vállalják,
b. lakásbérleti szerződés meghatá-

rozott időtartamának lejárta előtt
saját tulajdonú lakást szereznek,
vagy lakásproblémájukat más
módon megoldják,

c. minimum egy 4 éves futamidejű,
legalább 10.000 Ft/hó lakás-elő-
takarékossági szerződéssel ren-
delkeznek,

d.állandó lakóhellyel, vagy ideig-
lenes tartózkodási hellyel ren-
delkeznek a községben, vagy
életvitelszerűen itt tartózkodnak,

e. minimum 6 hónap folyamatos
munkaviszonyt igazolnak,

f. építési telektulajdonnal rendel-
keznek a községben,

g.pénzintézeti igazolás önerő meg-
létéről,

h.gyermeket nevelnek,
3.Pályázni csak a Polgármesteri

Hivatalban beszerezhető pályáza-
ti adatlap kitöltésével lehet.

4.A pályázat benyújtásának határide-
je: 2014. június 16.

5.A pályázat benyújtásának helye:
Szatymaz Községi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala 6763 Szaty-
maz, Kossuth u. 30. Dr. Kormányos
László polgármester
A polgármester gondoskodik a Pol-
gármesteri Hivatal útján a pályáza-
tok nyilvántartásba vételéről.

6.A pályázat elbírálásának határideje:
2014. június 25. 
A pályázókat a pályáztatás eredmé-
nyéről a polgármester írásban érte-
síti.

A nyertes pályázóval a lakásbérleti
szerződés megkötése az értesítés kéz-
hezvételétől számított 15 napon belül
történik meg.
Amennyiben a szerződéskötésre a pá-
lyázó hibájából nem került sor, a bér-
lőkijelölés hatályát veszti. 
Szatymaz, 2014. június 4.

Szatymaz Község Képviselőtestülete

Pályázati felhívás
Szatymaz Község Képviselőtestülete pályázatot hirdet az alábbi, tulajdonában levő önkormányzati költségelvű bérlakásra.

Lakás címe Alapterület m2 Szobák száma Komfortfokozat Bérleti díjFt/hó
Ady E. 34/D. 58,85 m2 2+1 félszoba összkomfort 27 777,- Ft
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SZENNYVÍZ CSATORNÁZÁS 

Az idei TeSzedd! - önkén-
tesen a tiszta Magyaror-
szágért akció az országos
szemétszedés történetének
legsikeresebb eseménye
volt. A május 9-11. között
lezajlott szemétgyűjtésre
előzetesen - a TeSzedd a
Kéken! akcióval együtt -
mintegy 120 ezer ember
regisztrált. A helyi koordi-
nátorok 1800 találkozási
pontot hoztak létre. Az
elmúlt három év tapaszta-
latai alapján ez azt jelenti,
hogy akár 180-200 ezer
ember is szedhetett szeme-

tet szerte az országban.
Szatymaz sem maradt ki az
eseményből, sőt, az össze-
gyűjtött hulladékot elszál-
lító cég szerint a mennyiség
alapján „dobogósok” va-
gyunk a megyében! Köszö-
net minden részt vevőnek!
Községünkben bel- és kül-
területen egyaránt, folya-
matosan történik a „meg-
szokott” és alkalmi szemét-
lerakások felszámolása. Ez-
úton is kérjük, aki ilyet lát,
jelezze a Hivatalban! 

GG

TeSzedd!

Örömmel tájékoztattuk az
előző lapszám címoldalán
egy rövid hír formájában a
szatymaziakat, hogy fontos
állomáshoz érkezett a kivi-
telezés. A közterületi gerinc-
szakaszok után elkészült ha-
táridőre a tisztítótelep is. Má-
jus legvégén megtörtént a
szennyvíztelep átadás-átvé-
teli eljárásának a lezárása és
megkapta a zöld utat a pró-
baüzem indulása. Ennek
megfelelően június 01-től az
üzemeltető által előírt eljá-
rásrend szerint köthetnek rá a
belterületi lakosok a csator-
nára. Nem vitás, hogy erre
vártunk már régóta mindany-
nyian: a lakosság is és mi,
közreműködők is, akiknek az
volt a feladata, hogy ez a ha-
talmas beruházás minél ola-
jozottabban legyen végre-
hajtva. A kivitelező Probart
kft. munkavégzésén már az
első hetek után érezhető volt,
hogy értik a dolgukat és nem
Szatymaz az első település,
amelyet kompletten lecsator-
náznak. Mérhető volt ez a
hozzáértés a lakossággal tör-
ténő kapcsolattartás minősé-
gén keresztül is. Két keze-
men megszámolható azon
esetek száma a mintegy 900
ingatlan bekötése és az eltelt
egy év során, amikor a sze-
mélyes közreműködésem
kérte valaki, mert problémája
adódott. 
Miután ez év márciusában a

vasúti átfúrás is megtörtént,
az igazán látványos része vé-
get ért a földmunkáknak. A
néhány fős helyreállító csa-
pat kivételével a kapacitás
nagy része levonult. Az el-
múlt hónapok csendesebb
időszakában egyre többen ér-
deklődtek az utak helyreállí-
tásával kapcsolatosan. Sok
lakost érdekelte, hogy mikor
fog megtörténni, illetve mi-
lyen mértékben lesznek újra
aszfaltozva az érintett utcák.
Következzen néhány, soka-
kat érdeklő információ ezzel
kapcsolatosan. Többször em-
lítésre került már korábban,
hogy sajnos a KEOP kiírások
nem támogatják a burkolat-
lan utcák portalanítását. E te-
kintetben nagyon szigorú út-
mutatása van az irányító ha-
tóságnak. Az uniós pályázat
keretében az állami tulajdonú
utak lesznek csak fél- vagy
egészpályás szélességben
helyreállítva. Az önkormány-
zati utakon a hosszirányú fel-
bontások teljes körűen helyre
lesznek állítva, de csak sávo-
san. Ez igaz a keresztirányú
átvágásokra és a megsüllyedt
útszakaszokra is. Mivel csak
ezek elszámolhatóak, ezért a
következő problémával kel-
lett szembenézni a képviselő-
testületnek. Sokan emlékez-
nek a zömmel az előző rend-
szerben épült útjaink lakos-
sági kalákában történő kivi-
telezésére. A hangulat lehet,

hogy kiváló volt a munkák
során, de már akkor egyér-
telmű volt, hogy nem az
örökkévalóságnak készül-
nek. Az un. cementstabilizá-
ciós utak alapja sok szakas-
zon mára teljesen tönkre-
ment, ezt a széttöredezett és
összepókhálósodott aszfalt-
réteg is mutatja. Komplett
helyreállításuk néhány éven
belül elodázhatatlanná válna.
Ezt a – mérésekkel is alátá-
masztott - tényt vette figye-
lembe a képviselő-testület
amikor döntött arról, hogy a
legrosszabb állapotú utcáink
esetében forrást biztosít a pá-
lyázatos helyreállítással egy
időben történő teljes körű
burkolat felújításra. Ebbe a
körbe azon utcák, azon sza-
kaszai kerültek be, ahol az
utcai gerinc az útpályába
esett, így a munkák egyidejű
elvégzésével későbbi rekon-
strukciós költség takarítható
meg. A kijelölt utcák listája a
következő: Rákóczi utca
(Május 1. utcától az Árpád
utcáig), Petőfi utca (teljes
hosszban), Barackvirág utca
(Ady utcától a Béke utcáig),
Dózsa György utca (Kossuth
és Béke utca közötti szakasz)
és a Dankó Pista utca, vala-
mint a József Attila utca
óvoda előtti szakasza. A tes-
tület egyidejűleg döntött
még egy 40 férőhelyes par-
koló kialakításáról az óvoda
és a sportöltöző előtt, vala-
mint a konyha és a bölcsőde
bekötőútjának aszfaltozásá-

ról. A COOP előtti központi
parkoló szintén új kopóréte-
get fog kapni. A munkák be-
csült értéke mintegy
47.000.000 Forint + ÁFA és
az előző évek pénzmaradvá-
nya rá a fedezet. A közbe-
szerzés elindult, szerződés-
kötés várható ideje július ele-
je. Az aszfaltozás a 23. héten
elindult a Kossuth utcán és a
kivitelező, továbbá a műsza-
ki ellenőr egybehangzó ígé-
rete szerint a falunap idő-
pontjáig (július második hét-
végéje) be is fejeződik. Ki-
vételt fognak képezni az öne-
rős részekkel érintett – fent
említett - utcák, ahol várha-
tóan július végéig eltartanak
a munkák. A vállalkozó a
fenti időpontig köteles a köz-
területeken hagyott építési
törmeléket elszállítani és a
házak előtti terepen az erede-
ti állapotot helyreállítani.
Nem történt még meg a ko-
csibejárókba eső tisztítóak-
nák gallérjának körbebetono-
zása sem, ami szintén vállalt
kötelezettség. Kérem azokat
az ingatlantulajdonosokat,
akik a helyreállítással kap-
csolatosan problémát észlel-
nek, jelezzék azt a Polgár-
mesteri Hivatalban.
Köszönöm mindenkinek az
eddigi türelmét és az lebeg-
jen a szemünk előtt, hogy
már nem sok kellemetlen-
séget kell elviselnünk a teljes
befejezésig.

polgármester

Végéhez közeledik a szennyvíz beruházás

TÁJÉKOZTATÓ
a telken belüli, belső csatornabekötés kiépítésének módjáról

VÁLTOZÁSOK A BEJELENTÉSNÉL! BOROS RENÁTÓ, 06 30 5216670 
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. Az átvétel a
bejelentéstől számított 8

napon belül történik.
Kapcsolat: Boros Renátó,
telefon: 0630 5216670
(munkanapokon 08-16
óráig).
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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 át-
adás-átvételéig a belső
rendszer telken belül
semmilyen formában
nem használható, azaz
szennyvíz nem bocsát-
ható rá a külső rend-
szerre. Mivel a tilalom
megszegése bizonyítha-
tó, ezért felhívjuk a fi-
gyelmet, hogy az érin-
tettekre szabálysértési
eljárás keretében sú-
lyos pénzbírság 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 tény-

leges használatba véte-
le, azaz a szennyvíz be-
vezetése a telken belüli
tisztító idomra történő
végleges rákötéssel
csak ezt követően való-
sítható 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 elfogad-
ható átlagos háztartást
figyelembe 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 30 5216670
munkanapokon 8-16-ig)
előzetes időpont egyez-

tetés alapján történik.
Kérjük a fentiek betartását
és előre is köszönjük
együttműködésüket.

Társulat, PM Hivatal,
üzemeltető

Csatorna rákötések:
Penta Aquabqu Kft.
Telefon: 06-30/9380-070
Kucska István
Telefon:06 20 4696 173
E-mail: info@jofutes.hu
Szabácsi Attila
Telefon:  06 20 5365 227
Szatymaz, Hunyadi u. 6.
Budai István
06 70 4229 403
PVC csövek és idomok:
Riaplaszt Bt.
Telefon: 06 62 283-282, 

06 309458 411
Email:
riaplaszt.pvccso@gmail.com

DANKÓ PISTA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Faluház + kondi terem
Szatymaz, 
Dózsa Gy. u. 42.
Tel/fax: 62/583-520
Igazgató: Kálmán János

Hétfő: 8:00-19:00
Kedd: 8:00-19:00
Szerda: 8:00-19:00
Csütörtök: 8:00-19:00
Péntek: 8:00-19:00
Szombat: rendezvénytől függően
Vasárnap: zárva

Könyvtár:

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

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

FELHÍVÁS! 
50 ÉVES LESZ A MŰVELŐDÉSI HÁZ!

!!!Régi fotókat, képeslapokat, levelezőlapokat és 
tárgyakat várunk a Faluházba!!!

Az idén ünnepli 50. születésnapját a szatymazi
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár.
Ezen alkalmat a későbbiekben egy esemény-
dús hétvégével fogjuk ünnepelni, melynek a
tervek szerint része lesz egy kiállítás, aminek
megrendezéséhez az Önök segítségét kérjük.

A tanfolyam cél-
ja, olyan elméleti
és gyakorlati tu-
dás átadása, gya-

korlása, mely a hétköznapok-
ban segít abban, hogy testileg-
lelkileg jobban érezzük ma-
gunkat.
Érdeklődés, bejelentkezés:

Virágos Lilla
Természetgyógyász-pedagógus

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

LÉPÉSRŐL-LÉPÉSRE
Test- és Lélekműhely az egészségért A Dankó Pista Faluházban

LILLA JÓGA
Hétfő 18.15 – 19.45

érdeklődés: 0620 5091792

SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK A FALUHÁZBAN!
A KONDITEREM továbbra is nyitva a Faluház nyitva tartási idejében. Napijegy 350/280 forint, bérletvásárlási lehetőség.

A nagyteremben két asztal is várja a pingpongozókat, időpont egyeztetés a helyszínen.

Invitel ügyfélfogadás a Faluházban!  Legközelebb július 4. péntek, 9-15 óráig.
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MESTEREMBEREK
FIGYELEM!
A Faluház összegyűjti és
rendszerezni szeretné a köz-
ségünkben dolgozó mesterek
– asztalos, lakatos, gumisze-
relő, villanyszerelő, stb… -

nevét, elérhetőségét, ame-
lyek bárki számára láthatóak
lesznek. Jelentkezni a Fa-
luházban lehet, nyitvatartási
időben személyesen, email-
ben vagy telefonon.

Köszönet a Nőegyletnek!
Ez az, ami az utóbbi időben
valahogy mindig kimaradt
a köszönetnyilvánítás ro-
vatból – így, mivel én is lu-
das vagyok, ezúton próbá-
lom jóvátenni a mulasztást.

Továbbá ígéretet teszek,
hogy oda fogunk figyelni,
ha pedig véletlen megint
vétenénk, akkor előre kö-
szönök mindent a Nőegy-
letnek a 2014-es eszten-
dőben!

ISKOLAI HÍREK
„A fűrészpor illata” című,
az asztalosság történetét
bemutató kiállítás volt a
Könyvtárban. Köszönjük

könyvtárosunknak, Icinek,
a szokásos szép, igényes
elrendezést és meg-
valósítást!

Erdélyben jártak a szaty-
mazi iskolások
A szatymazi általános isko-
la harmincnégy 7/a. és 7/b.
osztályos tanulója a Beth-
len Gábor Alapkezelő Zrt.
által kiírt és az EMMI tá-
mogatásával megvalósult
Határtalanul pályázat kere-
tében öt napot töltött Er-
délyben 2014. május 12-
16. között, amelyre
1052600 Ft-ot nyertek.
A tanulók útjuk során felk-
eresték a történelmi és iro-
dalmi nevezetességeket,
megismerték a tájak földra-
jzi kialakulásának eredetét.
A tanulmányi kirándulás
során a gyerekeknek lehe-
tősége adatott bejárni a
mesés szomszédos ország

egy részét Aradtól az Ezer-
éves határon át Nagysza-
lontáig.
A kibédi testvériskolánk
tanulói és a szatymazi di-
ákok közös program kere-
tében bepillantást nyertek
egymás népi szokásaiba,
játékaiba és kulturális ha-
gyományaiba. A gyerekek
sport- és ügyességi vetél-
kedőn mérték össze ere-
jüket, amelyet a Sóvidék
TV is megörökített.
Kirándulásunk során ellá-
togattunk a
Gyergyószárhegyi Gyer-
mekotthon kis lakóihoz is,
akiknek sok apró, de annál
értékesebb ajándékkal sze-
reztünk örömet.
Fénykép a hátsó borítón

Könyvtár

ÓVODAI HÍREK
Gyermeknap az óvodában
Május 23-án egész napos
gyermeknapot tartottunk
óvodánkban. Reggeli zenés
mozgással indult a délelőtt.
A csoportok kipróbálhatták
a felállított ugráló várat. Az
óvó nénik érdekesebbnél
érdekesebb kézműves fog-
lalkozásokkal várták a
gyermekeket. A lurkók leg-
nagyobb örömére beülhet-
tek egy rendőrautóba is,

amelynek megszólaltathat-
ták a szirénáját.
A nagycsoportosok kerék-
pározhattak a kijelölt útvo-
nalakon, a kiscsoportosok
motorozhattak az udvaru-
kon, gyurmázhattak, fest-
hettek. 
A csoportok megmutathat-
ták rajz tudományukat az
aszfalton.
Amíg a gyermekek játszot-
tak a szülők részt vettek az

ebéd elkészítésében. Min-
den jelenlévő szülőnek kö-
szönjük, hogy munkájuk-
kal, jelenlétükkel, felajánlá-
saikkal segítették a gyer-
meknap még emlékezete-
sebbé tételét.
A Mókus és a Katica cso-
portok ebédjét Rácz Laci
bácsi főzte, akinek ezúton
is köszönjük. A kiscsoport
ebédjét a „Lesz vigasz” ét-
terem jóvoltából még gyü-
mölcsleves is gazdagította.
Köszönjük a felajánlást.
A Mackó csoport „Tulipán-
fát” vásárolt és ültetett, re-
mélve, hogy ez hagyo-
mánnyá válik intézmé-
nyünkben. Céljuk, hogy az
egyébként is szép termé-
szeti környezettel rendel-
kező óvoda még szebb és
még kellemesebb legyen.
A gyermekeknek az ültetés-
ben dr. Kormányos László
polgármester is segített.
Délután a Truffaldino szín-
ház szórakoztatta a jelen-
lévőket.

Kirándulások
Az óvodánkban a május és
június hónapok a kirándulá-
sok időszaka. A Mókus és a
Mackó csoportok a Szegedi
Tűzoltóságon tettek láto-

gatást. Megismerkedhettek
a tűz oltáshoz szükséges
eszközökkel, a tűzoltók vé-
dőruházatával, kipróbálhat-
ták a tűzoltóautókat. A bát-
rabb gyerekek lecsúszhattak
a tűzoltórúdon. Megnézhet-
ték a tűzoltók erőnléti fu-
tását, megcsodálhatták a ma-
gasra emelkedő darut. 
A tűzoltóságon tett látoga-
tást Kuspi Áron apukája tette
lehetővé, akinek köszönjük a
tartalmas kirándulást!
A Katica csoportosok a fe-
hértói természetvédelmi te-
rületre tettek kirándulást,
ahol kisvonaton utazhattuk
végig a nádassal és vízzel
határolt területeket. A hideg
idő ellenére mindenki jól
érezte magát. A csoportot a
szülők is elkísérték. Meg-
nézhettük a gátőrházban ki-
állított madarakat, felmász-
hattunk a ház mellett felál-
lított kilátóba, ami igazi bá-
torságpróba volt, de a Kati-
ca csoport teljesítette. Ki-
sétálhattunk egész a tó szé-
léhez, átkelhettünk a közel-
ben álló fahídon. Vissza-
térve, akinek még volt hoz-
zá ereje, fellépcsőzhetett az
étterem mellett magasodó
kilátóba. Ezért a maradan-
dó élményért köszönetet
mondunk Ottlikné Godó
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CIVIL SZERVEZETEK HÍREI
NYUGDÍJASOK  közleményei

2014. május 28-án tartottuk
évzáró közgyűlésünket.
Köszönet jár Lengyel Ist-

vánné Nellikének a közre-
működésért, a Teleház és a
Faluház dolgozóinak a se-
gítségért. 
Megtartottuk az Anyák –
Apák napját, amely nem jö-
hetett volna létre Báló Ist-
ván babgulyása, Lippai Jó-
zsefné Marika virága és

Gera Antalné Piroska sütije
nélkül. 
Június 20-án pénteken mó-
rahalmi fürdést szervezünk,
amely tagjainknak 1400
forintba kerül (belépő ára).
Aki jönni szeretne, kérjük
idejében jelezze Geráné
Zsuzsinál – 0620 2796133

– Rácz Pista bácsinál –
0630 5168716 – vagy
Horváth Istvánnénál – 0620
2139534.
Következő összejövetelünk
június 25-én 17 órakor,
témája a Falunap.  
Tisztelettel Horváth Istvánné

Brigittának és édesapjának,
Godó Vilmosnak.
A Méhecske csoport júni-
usra tervezi piknikkel egy-
bekötött játszóteres kirán-
dulását. Jó időt kívánunk
nekik!
A Süni csoportos gyere-

kekkel május 19-én az Idő-
sek Napközi Otthonába lá-
togattunk. Tarsolyunkban
az anyák napi műsorral,
nagy szeretettel érkeztünk a
nagyik és dédik közé. A
kedves kis versek, énekek
igazán meghatották az idő-
seket, akik nagy odaadással
hallgatták a gyerekeket. A
műsor végén csemegével,

üdítővel vendégelték meg a
kedves nénik a gyerekeket.
Május 29-én, csütörtökön
kirándulni indultak a Sü-
nik. Korán reggel gyüle-
keztünk a vasútállomáson,
ahonnan vonattal utaztunk
Szegedre. Hegedűs Csaba

kíséretével megnézhettük a
mozdonyokat, új szerelvé-
nyeket, kipróbálhatták a
gyerekek a kürtöt is. Nagy
élmény volt a mozgólép-
csőzés is! Közös cseme-
gézés után villamossal
mentünk a Széchenyi térre,
ahonnan lesétáltunk a Tisza
partra. A Roosevelt téri ját-
szóteret is birtokba vettük
és minden játékot kipróbál-

tunk. A délelőtt legfonto-
sabb programja a Móra Fe-
renc Múzeumban tett láto-
gatás volt. Megtekintettük a
természettudományi kiál-
lítást, amely nagy-nagy él-
mény volt minden kisgyer-
mek számára. Végül a Mó-

ra mesebirodalomban tet-
tünk látogatást. Hazafelé
már igen elfáradt a kis csa-
pat, de élményekkel gazda-
gon, vidáman jöttünk visz-
sza az óvodába.

A Szegedi Kistérség Több-
célú Társulása Óvodái tag-
intézményeiben 2014. má-
jus 23-án Családi napot
szerveztünk.
A rendezvény elsődleges
célja: színvonalas, érdekes,
közös programok biztosí-
tása, amelyekkel az óvodai
nevelés alapértékeit közve-
títeni tudjuk. Olyan elfog-
laltságokat kínáltunk a
résztvevők számára, ame-
lyek a különböző életkorú
és érdeklődésű családtagok
mindegyike számára von-
zó, érdekes időtöltést jelen-
tett. Az óvodás gyermekek
szüleikkel és testvéreikkel
együtt vettek részt mese-
előadáson, kézműves fog-

lalkozásokon, sorversenye-
ken, mozgásos játékokon.
· SZKTT Óvodái Móra

Ferenc Csicsergő Óvodá-
ban 93 gyermek és 85
szülő;

· SZKTT Óvodái Pipacs
Óvodában 216 gyermek
és 313 szülő;

· SZKTT Óvodái Szaty-
mazi Óvodában 124
gyermek és 90 szülő; 

· SZKTT Óvodái Újszen-
tiváni Óvodában 45gyer-
mek és 38 szülővett részt
a rendezvényen.

Tanács Zsuzsanna
főigazgató (szakmai vezető)

Óvodafejlesztés a Szegedi Kistérség tagóvodáiban
TÁMOP-3.1.11-12/2-2012/0067

CSIPET CSAPAT  közleményei

Csipetnyi Hírek! Nagy
örömmel vetettük bele ma-

gunkat első nagyszabású
rendezvényünk szervezé-
sébe! Örömünkre sok segí-
tő kéz támogatott minket.
Munkák gyümölcse 2014.
május 31-én szombatra be-
érett. Sajnos az idő kissé
borongós volt, de örömmel
láttuk, hogy vendégeinknek

ez sem szegte kedvét és ki-
jöttek hozzánk. A nap csak
néha tekintett ki reánk, de
az esőt sikerült távol tartani
a Faluháztól! Azokat, akik
nem értesültek rendezvé-
nyünkről, kocsisaink ricsa-
jos társasággal értesítették.
A vendégeket egyesületünk

vezetője Tóthné Zsófi kö-
szöntötte, majd átadta a
szót a nap "HÁZIASSZO-
NYÁNAK”, Kopasz Eriká-
nak! A kiérkező gyerekek
egy útmutatóval felszerel-
kezve állomásokat bejárva
gyűjthettek pecsétet, ké-
sőbb a lapokat tombolára
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cserélhették. Segítőink vár-
ták őket mesevetítéssel,
meseutazással, kresz pályá-
val, ugróiskolával, stylist
kuckóval, célba dobással.
Minden helyszínen a gye-
rekek örömmel vettek részt
a feladatokban. A nap fo-
lyamán kétszer léptek kifu-
tóra modelljeink, nagy si-
kert aratva. Sok csapat je-
lentkezett családi vetélke-
dőnkre és szoros küzdelem
volt köztük, miközben a
nézők drukkoltak jót szóra-
kozva a feladatok elvég-
zése közben. Az ebéd lelkes
szakács csapatunknak kö-
szönhetően nagyon finomra
sikerült, bizonyíték volt
erre az üres tálcák sokasá-
ga. Ebéd után dübörögve

érkezett meg az FMP mo-
torosok csapata élükön az
ötéves Robikával! Köszö-
net szüleinek, akik egész
délután motoroztatták a
gyereksereget! Láthattunk
lovas bemutatót, gumiége-
tést, és a motorosok is
örömmel tettek eleget a
látogatók kéréseinek - volt
aki körbemotorozta a falut.
Voltak mezőőrök, és a mo-
torosok közt rendőrmotoro-
kat is felfedezhettek az ide-
érkezők. A rendőrség fela-
datokkal várta a gyerme-
keket melyekért meglepe-
tésben részesültek a jól tel-
jesítők. A napot tombola-
sorsolás zárta, mely sok-
sok támogató felajánlásával
igen tartalmas volt: két

fődíjunk, sétarepülés a fa-
lunk felett, is boldog gaz-
dára talált! A rendezvényről
legtöbbet a képek mesél-
nek, melyért köszönet Ba-
kos Briginek! A képek
megtalálhatók egyesüle-
tünk honlapján:
ht tp: / /nagycsaladosok-
szatymaz.hupont.hu

Hatalmas köszönet a támo-
gatásért az alábbiaknak:
POLGÁRMERSTERI HI-
VATAL& dr. Kormányos
László
Árokszállási Géza, Bakos
Brigitta, Bakosné Icu, Bá-
lint Olga, Berta Eszter,
Csongrád megyei Rendőr-
kapitányság, Dr. Szabó Or-
solya, Dr. Szilágyi Katalin,

Erdélyiné Aranka, Fábián
Tamás, Fehértói Halász-
csárda, FMP- Motorosok,
Földi Zoltán & Zsuzsi,
Frankó Tiborné, Gargya
Róbert, Görgényi Gábor,
Gyuris Csaba, Hegedűs
Csaba, Hodács Pékség,
Horti Anna, Huszár Zoltán,
Ica Bolt, Jégvirág Fagylal-
tozó, Juhász Szabi, Kálmán
János, Koccintó-Báló Pista
bácsi, Kónya István, Ko-
pasz Attila, Kovács Anna,
Kovács János és családja,
Kovács Matild, Kovács
Szandra, Kovács Termény-
bolt, Kőrösi Renáta, Köz-
művelődési Egyesület Tag-
jai, Mi Óvodánk Alapít-
vány, Minyó Zoltán &
Szatymazi Polgárőr Egye-
sület, Mókás Bocsok Báb-
csoport, Művelődési Ház és
Dolgozói, Nagy Sándorné,
Nógrádi Nándor, Nyerges
Dóra, Osztrák-Magyar Ét-
terem, Ördögh Dániel, Pálfi
Tibor, Szatymazi Óvoda
&Marótiné Balogh Zita,
Szatymazi Repülőtér Kft.,
T. Hús Kft., Tari Anna, Tari
Atilla, Teleház és Dolgozói,
Tóth Zsuzsi, Törpi Disz-
kont, Virágh Hédi, Zriha
Éva, Csipet Csapat Egye-
sület Tagjai és Családtag-
jaik!!!!!!!!!!

KATOLIKUS EGYHÁZ hírei
Plébániánk hirdetései:
A szentmisék rendje:
Hétköznap 18 órakor csendes
szentmise
Vasárnap 8:30-kor orgonás
szentmise, 18 órakor gitáros
szentmise
Minden hónap 4. vasárnapján
(most: június 22.) az esti
szentmise Ovis mise, melyre

különösen várjuk a kicsi gyer-
mekeket hozzájuk szóló éne-
kekkel, interaktív előadással. 
Templomunkban május 11-én
11 gyermek járult először az
Oltáriszentség-hez, május 18-
án pedig 7 felkészült diáknak
szolgáltatta ki a püspök úr a
bérmálás szentségét. 

Szunyogné Csányi Icu, az
egyházközség médiareferense

REFORMÁTUS EGYHÁZ hírei
Szeretettel várjuk reformá-
tus istentiszteleteinkre a
Szeged-Újszegedi Refor-
mátus Egyházközségbe!
Istentiszteletünk időpontja:
vasárnap 09.oo óra.
Ugyanebben az időpontban
a gyermekeknek is tartunk
istentiszteletet! 
Az istentiszteletek honla-

punkon is meghallgath-
atóak! 
Cím: 6726 Szeged, Szent-
Györgyi Albert utca 6-8.
Telefon: 62/ 430-807
Honlap:
www.ujszeged.ref.hu

S P O R T
Judo.
KOPASZ BENCE
ORSZÁGOS BAJNOK!
A Szatymazi SE sportolói
több korosztályban is sike-

resen szerepeltek a tavaszi
versenyidőszakban. A re-
mek eredmények közül is
kiemelkedik Kopasz Bence

magyar bajnoki címe, aki
az ifjúsági korcsoport 73
kg-os súlycsoportjában re-
mek versenyzéssel utasítot-

ta maga mögé ellenfeleit és
győzedelmeskedett, ezzel
immár harmadik magyar
bajnoki címét begyűjtve.Kopasz Bence edzőjével

Guba LeventeKopasz Fanni (balról) 
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Ugyanezen a versenyen test-
vére, Fanni még serdülő ko-
rúként a 44 kg-ban egészen a
döntőig verekedte magát és
végül ezüstérmes lett.
Az országos diákolimpiai
döntőkön is örülhettünk
szatymazi sikereknek. Az
ifjúsági korosztály küzdel-

meiben újra remekeltek a
Kopasz testvérek. Fanni
(ismét az idősebbek között)
arany-, míg Bence bronz-
érmet szerzett. Guba Le-
vente szintén nagyszerűen
teljesített és a dobogó har-
madik fokára küzdötte fel
magát. Diák korcsoportban
sem maradtunk érem nél-

kül. A lányoknál Micziz
Nóra ezüst-, a fiúknál pedig
Gyöngyi László (élete első
országos versenyén) bronz-
érmet szerzett.
Felkészítő: 

Kovács Szabolcs
Futball.

Tavaszi eredmények:
Szatymaz – Rúzsa  1:2, gól
Bárkányi
Forráskút – Szatymaz  1:3,
gól Mikus, Bárkányi(2)
Szatymaz – Mórahalom
0:6
Domaszék – Szatymaz  2:3,
gól Szűcs, Borbély,
Csontos
Szatymaz – Balotaszállás
1:3, gól Csontos

Zákányszék – Szatymaz
1:2, gól Szűcs, Baranyi G.
Szatymaz – Öttömös 9:1,
gól Csontos, Baranyi G.,
Árpási Cs., Mikus,
Bárkányi 5(!)
Csongrád – Szatymaz 2:3,
gól Csontos, Bárkányi,
Szűcs
Szatymaz – Pusztamérges
2:2, gól Csontos, Bárkányi
Bordány – Szatymaz 10:1,
gól Csontos
Szatymaz – Röszke  lapzár-
ta után
Hátralevő mérkőzés:
Június 15. 17 óra:
Sándorfalva – Szatymaz
Ifjúsági csapatunk a 3.
helyen végzett
Hajrá Szatymaz!

Gyöngyi László (jobbról a második)

A Mi rovatunk

Görgényi Gábor jegyzete

Egy kis ezotéria. Beckné
Varsányi Eleonóra írása
Feng shui az életünkben
Kezdjük az alapoknál: bi-
zonyára sokan hallottak

már a feng suhiról. Maga a
szó jelentése feng = szél, a
shui = víz. A feng shui a ter-
mészet és az emberi élet
összhangját szeretné meg-
teremteni. Célja, hogy lét-
rehozza a természetben lé-
vő jin-jang egyensúlyt. Az
egyensúly megtalálható az
életünk bármely területén
pl. otthonunkban, étkezé-
sünkben, gondolkodásmó-
dunkban, párkapcsolatunk-
ban, egészségünkben, anya-
gi helyzetünkben és még
sorolhatnám. Ezeket kívá-
nom hónapról-hónapra rész-

letezni pár sorban. Ezen
kívül még említést fogok
tenni a különböző feng shui
kellékekről, melyeket min-
dennapi életünkben is hasz-
nálunk, például kövekről,
kristályokról, használati
tárgyakról, faliképekről stb. 
Érdekességként megemlíte-
ném a füstölőket és azok
hasznát. A különböző illa-
tanyagokat gyógyításhoz,
meditációhoz, tanuláshoz,
gondolataink összerende-
zéséhez használják a keleti
országokban. Mivel már
nálunk is egyre népszerűb-

bek és egyre több illatot le-
het megvásárolni, ezért
megemlítenék párat, hogy
mire használjuk. Párkap-
csolatok erősítéséhez a ró-
zsa, a levendula, a jázmin,
az ilang-ilang, pézsma. Be-
tegség esetén a mandula,
levendula, rózsa. A tanulás-
hoz és szellemi tevékeny-
ség serkentéséhez a mirha,
a kamilla, az orchidea, az
aloé. Vállalkozásunk sike-
ressé viteléhez a szantálfa,
a jázmin, a fahéj, a berga-
mott illatú füstölő a java-
solt.   

DŰLŐK ÉS CSATORNÁK
Jó néhány évvel ezelőtt arról be-
szélgettünk Bartucz Gézával,
hogy meg kéne alakítanunk az
Észak-Szatymazi Yacht Klubot.
A gyönyörűen rendbe hozott
csatornahálózaton aztán ked-
vünkre vitorlázhatnánk szabadi-
dőnkben. Sajnálatos módon
azonban még mindig nem száll-
tunk vízre…
Csupán azért ártom bele magam
e két témába, hátha elősegítem a
dolgok jobb irányba való elmoz-
dulását – sem személyt, sem hi-
vatalt nem képviselek, forrásom
saját tapasztalataim és beszél-
getéseim.  
Dűlőutak és csatornák: tanyavi-
lág lakói és gazdálkodói nap
mint nap találkoznak az állapo-
tuk miatt kialakult következ-
ményekkel. Kezdjük a nehezé-
vel, a csatornarendszerrel. Pál-
mai József tanár úr írásaiból tud-
juk, hogy annak idején a csa-
tornát ásó munkásokat fegyveres

kíséret védte a parasztoktól,
akik, megszokva és bízva az ár-
téri gazdálkodásban, a csator-ná-
ban azt látták, hogy elviszi az
életet adó vizet. Ez így is volt, az
a rendszer visszavonhatatlanul –
legalábbis egyelőre úgy tűnik –
megváltozott. Ám a csatorna-
rendszer elkészült, mégpedig a
maga nemében kiválóan. A gond
az, hogy nem szolgál közös ér-
deket, nincs általános iránymu-
tatás az ügyben, úgy tudom, még
az is bizonytalan, ki a gazdája.
Nem nehéz megérteni, hogy át-
gondolt használata, szabályozá-
sa minden gazdálkodónak a ja-
vára válna, hisz’ a csatorna víz-
állása befolyásolja a talajvíz
mélységét, ami az elmúlt évti-
zedben rendszeressé váló aszály
miatt a gazdálkodás komoly té-
nyezőjévé vált. Az sem mind-
egy, hogy kútvízből vagy csator-
nából öntözünk. Összefogás nél-
kül marad a jelenlegi helyzet,
önkényeskedő földtulajdonosok,
akik néhány hold rét vizesedése

miatt elengedik a vizet, önké-
nyeskedő természetvédelem,
ami teljesen téves szakmaiság-
gal szúnyogra, nádasra hivatko-
zik, a tettlegesség határáig ösz-
szeveszve a gazdákkal, vízügyi
társulatok, akik nagy esőzés után
az ellenkező oldalon nyitják
meg a zsilipet, és így tovább. 
Régi időkben összehangolt mun-
ka folyt hivatásos csatornaő-
rökkel, berendezésekkel, amiből
már csak az maradt meg, ami
betonból van. Azzal a néhány
keményfa pallóval nem lehet
menni semmire. Azt sem tudom,
ezzel az írással én is megyek-e
valamire? 
Dűlőutak szerelmese vagyok.
Szeretem a hangulatát, ahogy
kanyarog, fordul, utat mutat s el-
visz a homokon Ülléstől Dócig
akár, összekötve barátaimmal és
emlékeimmel. Mi házunk táján,
kinn Barátpusztán nem panasz-
kodhatunk: jó az út, összefogás-
nak és némi önkormányzati se-
gítségnek köszönhetően. Vannak

azonban cudarabb helyek, ahol
szárazabb, puhább a homok,
hosszabb a bekötő – és idege-
sebbek az emberek. Legalábbis
akik nekem (is) panaszkodtak,
hogy már megint szétvágta a
traktor az utat. Ide is értünk a
mondanivaló lényegéhez, hogy
nem igazán jutnak dűlőre dűlő
ügyben a helyiek és a traktoron
járó gazdák. Előbbiek azt mond-
ják, „mönnyé körbe!”, utóbbi
úgy válaszol, hogy „nemtiltya
törvény!” Na hát…. Békesség
barátaim. Vasvillát sem kell be-
levágni a gumiba, de pökhendi-
nek sem muszáj lenni. Szóból ért
az ember: egyik ott lakik, másik
ott dolgozik. Bátyóka, légy szí-
ves figyelj oda kicsit jobban a
traktoroddal… jól van komám,
de ha nem mögy, szombaton
reggel hívd össze a brigádot,
hozzatok lapátot, pár liter gázo-
lajat, én hozok sört, oszt’ mög-
csináljuk…
Nem mondom el mégeccör.
Ehhöz tartsátok magatokat!
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Orvosok rendelése:
Szatymaz, Kossuth u. 6.
Dr. Lengyel Dezső
(tel.: 62/283-130) 
Hétköznap: 800- 1100.
Egészségház: 

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

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

Védőnők fogadóideje:
Igazné Herkó Mária

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

Csecsemő-és kisgyermek
tanácsadás:
SZERDA: 1000-1200

SZERDA: 1200-1400

Nagy Bernadett
Tel: 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.: 62/283-101/12) 
Hétfő, szerda: 1400-1900,
kedd (Iskolafogászat)
csütörtök: 830-1400, 
péntek: 830-1230

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

Polgármesteri Hivatal:
Szatymaz, Kossuth u. 30.
(tel: 62/583-560) 
Ügyfélfogadás: 
Hétfő, péntek: 800-1200, 
szerda: 800-1600. 

Polgármester:
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.: 62/283-149
Igazgató: Bódis Margit

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

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

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

Tel.: 62/283-169

Simon Lajosné
Ügyfélfogadási idő 
Kedd, csütörtök: 1200-1500

Tanyagondnokok:
Rózsa Zoltán

tel.: 20/260-0750
Karácsonyi Gergely

tel.: 30/5000-532
Sarapka Irén Katalin

tel.: 30/567-1006
Vidácsné Lukucza Éva

tel.: 30/229-7123
Gyermekjóléti Szolgálat

Tel. 62/283-169
Ügyfélfogadási idő
Csütörtök: 730-1105

Germann Melinda
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.: : 30/433-6119
Faluház: Dózsa Gy. u. 42.
Ügyfélfogadás minden hét-
főn 10-11-ig

Szatymazi Nyugdíjasok
Egyesülete.

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

Csipet csapat nagycsalá-
dosok Egyesülete.

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

Hulladékudvar nyitvatartása:
Kedd: 12-18
Péntek: 14-18

Szombat: 8-1820

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

Sertésfelvásárlás:
Kiss István 30/974-8232 

Vízmű hibabejelentés:
Boros Renátó 
tel: 30/521-6670,
Kormányos Péter
tel.: 30/452-8363

Temetéssel kapcsolatos 
teljes körű ügyintézés:

-Patak János
tel.: 30/278-0017

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

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

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

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

Szerda: 1300-1700

Csütörtök:0800-1200 és 1300-1530

Péntek: Szünetel
Démász hibabejelentés:

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

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

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

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

Közérdekű információk

Búcsúzunk tõlük
Szabó István (1949)

Szatymaz II. kerület 195.
Kuczora Andrásné (1922)

Szatymaz I. körzet 27.
Márta Józsefné ( 1930)
Szatymaz Vasút u. 31.

Rendek István Imre (1957)
Szatymaz Kossuth u. 90.

Dékány Mihály Pálné (1958)
Szatymaz Rózsa u. 23.

Novák Pál falugazdász szerdán délután
és pénteken délelőtt elérhető a

Faluházban.
Telefonos egyeztetés: 06 30 6429206

Postahivatal nyitva
tartása megváltozott!
8-12-ig,  12.30-16-ig



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!

Gólyahírek

Sipka Hanna 2014.május 1.
Höffner Anett, Sipka Attila

JÚLIUS 4. PÉNTEKEN 6-KOR A TÖRPI ELŐTT!!!

“Június” Bakos Brigitta fotója

Gyermeknapi pillanatképek

Szatymazi általános iskolások Kolozsváron, Mátyás király szobránál Közmunkások „hóesésben” a Faluház mögött

2014/06.12 a Mi Lapunk


