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Melankólia 
Kifosztott, árva némaság 
elhervadt mezők gyásza, 
színe-vesztett alkonyok 
fúlnak az éjszakákba. 

Tűnődő álmok, arctalan 
moccanó tompa bánat, 
kinyújtózva ad helyet 

bennünk a hallgatásnak.
Kormányos Sándor
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HELYTÖRTÉNET
Karácsonyi vers
A háború előtti időkben,
Szeged-Felsőtanyán, ami
nem tanya volt, hanem a
Fehértó-tól a csengelei me-
gyehatárig húzódó hatal-
mas terület, csak osztatlan,
esetleg részben osztott ta-
nyai iskolák léteztek. Ezek-
re az osztatlan tanyai isko-
lákra, ahol egyszerre több
osztály tanulója is együtt
volt a tanítás során a terem-
ben, nagy feladat hárult.
Nem csak tanították az írás-
olvasást, a számolás tudo-
mányát, hanem ott helyben
meg is tanították arra a ta-
nyai gyerekeket. Akkor
még, főleg a tanyai iskolák-
ban, nemigen adtak fel há-
zifeladatot, hiszen tudta a
diák tanítója, hogy a haza-
térő tanítványára még ott-
hon sok munka vár, például
etetés, itatás, legeltetés, kis-
testvér pásztorolás, stb.

amire gyakran már iskolába
indulása előtt felhívták a fi-
gyelmét. Ennek ellenére a
tanulóknak, a gyakorta
megjelenő iskolai látogatók
miatt is, csaknem napra-
készen tudni kellett a tanul-
takat, és arról a sok vendég,
kiküldött, illetve az igazga-
tó előtt, az év végi vizsgán
számot is kellett adnia.
Ezért volt azután minden
tanóra végén a tanyai is-
kolákban egy kis gyakorlás,
ismétlés és még ezen kívül
igen sokszor, a gyerekek a
tanítás után is visszamarad-
tak azért, hogy a tanultakat
még jobban elmélyítsék.
Ha visszatekintünk a régi
idők oktatására elmond-
hatjuk, hogy sikeres volt a
tanyai tanítók sokszor kilá-
tástalannak tűnő áldozatos
munkája, amit az itt felidé-
zett vers is igazol.. .  
Bizonyára könny szökne a

szemébe Tárnok Nándorné
Jójárt Etelka tanítónéninek
is, a Csengele – Vadgerlési
tanyai iskola hajdani alsós
tanítójának, ha meghallaná,
hogy a majd nyolcvan év-
vel ezelőtt, a korabeli má-
sodik ostályos tankönyv-
ből, a közelgő karácsonyra
tanított és szavalt Szabolcs-
ka Mihály versre, a most

szatymazi lakos Pölös Já-
nos, volt második osztályos
tanulója, még mindég hi-
bátlanul emlékszik. Igy ka-
rácsony előtt olvassuk el
ezt a sokatmondó, elgon-
dolkoztató, és az emléke-
zetben is megőrzött gyer-
mekverset.

Pálmai József
Egy nap, meg egy este, minden esztendőben,

Szeretném ha király lehetne belőlem!
Ha nem is, ha nem is, valami sokáig,

Karácsony  estétől, karácsony napjáig.
Karácsony estéjén, hogy a csillag támad,
Kinyitnám aranyos gyöngyös palotámat.

Minden elhagyottat oda gyüjtögetnék,
Sápadozó árvát szárnyam alá vennék.

Ha koldús, ha bűnös, nagy birodalmamba
Szerető szó nélkül senki sem maradna.

Könnyet ahol látnék, el azt sem kerülném,
Szép selyem kendőmmel szépen letörölném!

Karácsony estéjén minden esztendőben,
Szeretném ha király lehetne belőlem!

Az ember szeret szerettei-
vel együtt lenni. Mai vilá-
gunkban ez különösen fon-
tos, hiszen sok családból
dolgoznak külföldön vagy
távol otthonuktól. Minden-
ki siet haza karácsonyra,
hisz’ olyan jó családi kör-
ben ünnepelni!
Aggódó anyai szívek dob-
bannak, ha a messzi távol-
ból megérkezik lányuk, fi-
uk, unokájuk. Sokszor nem
is a drága ajándék a fontos,
hanem az, hogy együtt tölt-
jük a szent estét, megláto-
gatjuk a rokonságot, vagy ki-

megyünk kedves halottaink-
hoz és imádkozunk értük.
A gyerekek csodálattal né-
zik a színes gömböket a fel-
díszített fenyőfán és örül-
nek a gondosan előkészített
meglepetésnek.
Ez lenne a karácsony?
Sokan rájövünk életünk so-
rán, hogy nem minden a
talmi csillogás. Küzdünk,
remélünk, évről-évre pró-
bálunk valami mást felfe-
dezni a karácsonyban. Rá-
jövünk, hogy sokszor na-
gyobb örömet okozunk sze-

retteinknek azzal, ha időt
szánunk rájuk, mint a drága
ajándékokkal. Ha beszél-
getünk, kíváncsian hall-
gatjuk a családi anekdo-
tákat, higgyék el, mara-
dandóbb emlék és érték
lesz szívükben, mint amit a
polcon porosodó sokadik
ajándéktárgy jelent. 
Lelkünk vágyik a jóra, a
meghitt szeretetre, a békés
mosolyokra, a simogató
szavakra. Ne hagyjuk ki
ezeket a pillanatokat! Fog-
juk kézen egymást! Ne saj-
náljuk időnket ismerőse-
inkre, öregjeinkre! Kopog-
junk be hozzájuk és néhány

kedves szóval kívánjunk
boldog karácsonyt!
Közös együttlétre hívom
Szatymaz lakóit az elkövet-
kezendő adventi vasárna-
pokon: Mikulásváró ünnep-
ségre, az Idősek karácso-
nyára és a templomba az
ünnepi misékre!
„A karácsony nem az ész,
hanem a szív ünnepe. És a
szív érzi, hogy azok is ott
állnak veled a karácsonyfa
körül, akiket a szemeddel
nem látsz és az eszeddel
nem hiszel.” (Müller Péter)

Barna Károly
polgármester

KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ

- Kérlek, mondj néhány szót
szatymazi kötődésedről!
- Öt éves koromig balás-
tya-gajgonyai tanyán éltem,
ami mély nyomokat hagy-
ott bennem. Utána kezd-
tünk építkezni a Béke utcá-
ban, ahol egészen férjhez

menetelemig laktam. Most,
hogy itt dolgozom a Műve-
lődési házban, a nagyszü-
leim harmadik kerületi ta-
nyáján vagyok. Ezt a szép
tanyát szerették volna el-
vinni a skanzenbe, amitől
megrémültem, hisz’ hová
megyek akkor haza? Sike-
rült megtartanom, s gon-
doznom, de nem egyszerű,
mert az idő gyorsabb ná-
lam… 
- Szeretsz ott?
- Nagyon… nagyon szere-
tek ott..és kötelességemnek
is érzem, hogy a nagyszü-
leim tanyáját valahogy a ré-
gi szépségébe visszahoz-
zam. Anyagi akadály az bi-
zony van, így amire a ma-
gam erejéből képes vagyok,

annyira haladok vele. 
- És mire vagy képes?
- Olyan munkákat, amire
meglepetésemre azt mond-
ták, hogy hát ilyet ma már
senki sem vállal. Azt én
biztos megcsinálom. Ez
egy nagy kihívás nekem,
nem adom föl. 
- Nem áll Tőled távol az
anyag – és az agyag.
- Érdekes, hogy most kerá-
miát tanítok és az egész itt
kezdődött annak idején a
Művelődési házban. Akkor
még Ocsovszky László fes-
tőművész és felesége tartot-
tak itt szakkört, ez keltette
föl az érdeklődésem, vala-
mint teljesen el voltam
ámulva a porcelánfigurá-
kon – el is döntöttem, hogy
én ezt szeretném csinálni,

ha felnövök. Tanáraim segí-
tettek s egyenes út vitt Sze-
gedre, a Tömörkény Szak-
középbe. Onnantól, hogy
oda bekerültem, ez egy
gyógyíthatatlan szerelem
lett. Egyszer ugyan megtor-
pantam, mikor kiderült,
hogy az Iparművészetire
matekból és fizikából van
felvételi, amire esélyem se
lett volna. Aztán már har-
madikban, annyira jónak
találták a portré mintázáso-
mat – fejet kellett megmin-
tázni, de nekem annyira tet-
szett egy fiú, derékig meg-
csináltam - , hogy kijelen-
tették, „neked a főskálára
kell menned”, s ezzel el is
volt intézve a pályaválasz-
tásom. 
- Azóta is a pályán vagy.
- Hogy pályán vagyok-e?

ADVENTI BESZÉLGETÉS GÉMES KATIVAL

Grafika: Csíkos Bernadett
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ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNYEK

Tény, hogy csináltam már
néhány szobrot, de ami ma
a páyán létet illeti, az egé-
szen másról szól már, mint
a hetvenes évekbeli törek-
vés. Magamutogatás lett
belőle, a szakmai része, a
mesterségbeli tudás, az,
megkockáztatom, hogy ki-
csit vékonyabban van jelen.
Ebben pedig nem óhajtok
részt venni. Nekem is van
ötletem, de hogy érdemes-
e, meg kell-e mutatni az
embereknek, ez nem biztos.
Én hiszek abban, hogy a
szépség, a jóság, az egy-
másra figyelés az igaz érté-
kek s így én olyan értékeket
vallok, amire nem nagyon
kíváncsiak. Vagy úgy tűnik,
hogy legalábbis el akarják
az emberekkel hitetni, hogy
ez ma nem is fontos. Én pe-
dig kitartok abban, hogy
de…
- Nem is ülnék itt Veled be-
szélgetni, ha nem tartanál
ki emellett… s valahogy tán
kapcsolódik is ide a követ-
kező kérdésem, ami a sike-
res legutóbbi Faluház-béli
nyári táborral kapcsolatos:
egy pici vályogházikót ké-
szítettél a gyerekekkel, ma-
gatok tapostátok a sarat,
vetettétek a vályogtéglát.
Miért választottad ezt?
- Úgy látom, hogy ma any-
nyira ki vannak szolgálva a
gyerekek, kicsit átbillent az
én gyerekkoromban megta-
pasztalt gyerek-felnőtt, és
környezetünkhöz való vi-
szony. A világ olyanná vált,

hogy mindent készen kap a
gyerek, csak ki kell nyitnia
a száját. Lehet még azt sem
tudja, hogy szeretné-e azt,
csak kinyitja és hamm…! 
Nekem ez egy vágyam volt,
hogy megmutassam, ho-
gyan építkeztek régen az
emberek. A társadalomnak
van egy gazdag rétege, aki
bármit, bármikor, akármek-
korát csinálhat magának,
amit szeretne, és van egy
másik, aki viszont attól
szenved, hogy nincs pénze.
Azt szerettem volna meg-
mutatni, hogy attól nem
kell boldogtalannak lenni,
hogy nincs pénze – legyen
egészsége, fantáziája, mert
a sok száz éve leszűrt ta-
pasztalat minden új felfe-
dezés mellett megállja a he-
lyét. Én ilyennek tartom a
vályogból való építkezést,
az egyszerű parasztember
talpraesettségét és hogy ab-
ból gazdálkodik, ami van
körülötte, és abból olyat
csinálni, hogy egy teljes
életet le tud élni úgy, hogy
nem kell panaszkodnia. Az
én nagyszüleim több, mint
kilencven évig éltek és soha
nem éreztem azt, hogy bár-
miben hiányt szenvedné-
nek. Nagyon sokat tanul-
tam tőlük. 
- Hogyan látod a fogad-
tatást?
- Nagyon boldogok voltak
a gyerekek, nagy élmény
volt számukra. A tisztaság
ma nagyon túl van lihegve,
minden kosz, baci ellen s

volt egy kisgyerek, aki so-
káig ott fintorgott a tér szé-
lén, ahogy a többiek dago-
nyáztak, láthatóan idegen
volt neki, aztán egyszer
csak eldöntötte, lekapta a
cipőjét és ő is beállt dol-
gozni. Érdekes, és ez ne-
kem meglepő volt, hogy
nemcsak a gyerekek élvez-
ték, hanem rácsodálkoztak
fölnőttek is, hogy „ezt tény-
leg így csinálták?” Úgy in-
dult az egész, hogy ezt
„majd ugye lebontod, Ka-
ti?”, aztán pedig az lett,
hogy „ezt le akarod bon-
tani?! Nehogy!” Csodála-
tosnak tartom én is a hatal-
mas nyárfát és ahogy a
házikó megbúvik alatta,
olyan hangulata van, hogy
szívesen tovább fejleszte-
ném . 
- Itt a karácsony, beszélge-
tésünk apropója, kinn a té-
ren vasárnaponként gyer-
tyagyújtás, műsor, vásár.
Hogyan látod az advent
szerepét napjainkban?
- Az advent szerepe kéte-
zer év óta ugyanaz, a vára-
kozás. Annak idején a vá-
lasztott nép várta az üdvö-
zítő megszületését, aki
majd őket kiemeli az el-
nyomatásból, aztán jött va-
laki, aki nem egészen azt
csinálta, amire ők számítot-
tak és ezért nem is hitték el,
hogy ő a megváltó. Nagyon
nagy hiány van az elmé-
lyülésben, az önzetlenség-
ben, a befelé fordulás vala-
hogy kiment a köztudatból

és minden nagyon zajos és
harsog, régen pedig arról
szólt, hogy ahogy rövidül-
nek a nappalok, úgy csen-
desedünk. Én a paraszti
kultúrában éltem, de úgy
vélem, kétezer évvel ezelőtt
is ez volt a fontos az em-
bereknek. Ami mindenkép-
pen arról szólt, hogy le-
gyünk jobbak. Kicsit lené-
zően mosolyognak ma azon
az emberen, aki hajlandó
még ilyet tenni. Sajnálatos
módon az üzleti élet is min-
denre ráült, mindenből
hasznot akar csinálni, már
októberben elkezdik a mi-
kulásgyártást – nincs meg-
állás, most sem. Pedig meg
kell állni, ha az ember nem
akar kiégni. 
Nagyon jó volna a mai
gyerekeket is valamiféle
időutazásba belevinni,
hogy megtapasztalják a
csendességnek azt az örö-
mét a téli, karácsonyi idő-
szakban, ami annyira jelle-
mezte nem is oly’ rég kultú-
ránkat.
Azonban nem is olyan 
könnyű ráhangolódni a
csöndre, amire az emberből
kimennek azok a zakatolá-
sok, miket hónapokon át
begyűjtött – ezt akarni kell,
kicsit kíváncsinak kell rá
lenni, hogy vajon milyen
volt, miért is volt az olyan
jó? 
- Köszönöm a beszélgetést,
boldog karácsonyt kívánok!
- Boldog karácsonyt!

Görgényi Gábor

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulója keretében

nyújtott támogatások összesített adatai

A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2016. évi for-
dulójára összesen 4db érvényes pályázat érkezett be.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság

alapján – a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül
– történt. Minden pályázat megfelelt a formai és egyéb
pályázati követelményeknek, így támogatásban részesül-
tek, az alábbiak szerint:
3 fő „A” típusú pályázó (jelenleg felsőoktatásban tanuló)
két tanulmányi félévben, vagyis 10 hónapig havi 
3000 Ft önkormányzati támogatást kap.
1 fő „B” típusú pályázó (jelenleg középiskolában tanuló)
3x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi
félévben havi 3000 Ft önkormányzati támogatást kap.
Az önkormányzat által megállapított 3000 Ft-os támo-
gatás kiegészül intézményi, és a megyei önkormányzat
támogatásával.
Minden ösztöndíjasnak tanulmányaikhoz sok sikert
kívánunk!

Lakossági tájékoztató
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Szatymazi

Polgármesteri Hivatal
2015. december 24. napjától 2016. január 3. napjáig

igazgatási szünetet tart.
Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatal az 

alábbiak szerint tart nyitva:
2015. december 28. hétfő: 8-12 óráig

2015. december 30. szerda: 8-12 óráig
A további napokon a Hivatal anyakönyvi ügyekben

ügyeleti rendben működik. 
Ügyeleti telefonszám: 0630/678-55-48

Szatymaz, 2015. november 3.

Tisztelettel:
Mákos Istvánné sk.

jegyző
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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: 8:00-19:00

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

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

Szombat: 9:00-13:00
Vasárnap: zárva
Könyvtáros:
Börcsök Erzsébet

Olvasd a Faluház híreit a fészbukon!
https://www.facebook.com/dankomuvhaz

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

Falugazdász minden hétfőn és kedden 
08-16-ig a Faluházban

Időpont egyeztetés: 0670 4893846
Gömöri GabriellaA Művelődési ház 

december 23-tól zárva tart.

Nyitás január 4-én, hétfőn

A cím sokatmondó. 
Mit értünk az alatt, hogy
múltunk kincse? Mikor ol-
vassuk Pálmai József hely-
történészeti írásait a Szaty-
mazi Gazdakör hajdani te-
vékenységéről, akkor in-
nen, korunkból visszanéz-
ve, azok már megvalósult
események. Események, de
főleg eredmények: arról
szólnak, hogy hogyan sike-
rült valamit megvalósítani a
gondolattól a végtermékig,
mégpedig úgy, hogy hosszú
évtizedekig községünk ja-
vát, boldogulását szol-
gálták. 
Mit értünk az alatt, hogy jö-
vőnk záloga? A Gazdakör
130 éves. Tagjai azt szeret-
nék, ha azokat az adottsá-
gokat kihasználva, melyek
segítették itt a megélhetést,
napjainkban is legyen lehe-
tőség olyan értékeket előál-
lítani, ami hosszú távon
biztonságot, jólétet ad köz-
ségünk lakosainak. 

Ez a konferencia elérte cél-
ját: nemcsak egy összejö-
vetel volt a sok közül, el-
méletek, statisztikák felol-
vasásával, hanem a valós
életben használható gya-
korlati tanácsokat adott az
érdeklődőknek. A színvo-
nalat jelzi az előadók sze-
mélye, és későbbi vissza-
jelzéseik. 
A rendezvényről alább 

részletes tudósítást olvas-
hatnak, amely az aradi
Nyugati Jelen internetes
kiadvány november 9-i ki-
adásában jelent meg:

Meglátszott a borászok
alapos felkészültsége 
A nagyteremben megszer-
vezett konferencián dr. Pa-
uk János, a Gabonakutató

Nonprofit Közhasznú Kft.
kutatási igazgatóhelyettese
köszöntötte az egybegyűl-
teket, vezette a továbbiak-
ban a programot. Utána
Barna Károly szatymazi
polgármester, majd dr. So-
mogyi György, a Szatmazi
Gazdakör elnöke köszön-
tötte a konferencia részt-
vevőit, külön kiemelve, ér-
tékelve a Nyugati Jelennek
a régióban kifejtett közös-
ségépítő, gazdaság-népsze-
rűsítő munkáját. A műsor-
vezető Györffy Balázs,
NAK-országos elnök nevé-
ben Éder Tamás alelnöknek
adta át a szót, aki vitain-
dítójában előrebocsátotta: a
konferencián a múlt felidé-
zése kapcsán, a tapasztala-
tait levonva, a mai kihívá-
sokra adjunk megfelelő,
főként hasznos válaszokat! 
Kivetített képekkel illuszt-
rálva, dr. Mód László, a
Szegedi Tudományegyetem
adjunktusa tartott magvas

A Dél-alföldi Térségi Hul-
ladékgazdálkodási Társulás
megbízottjainak kiadva ma-
gukat, csalók keresik fel a
lakosokat!
A hulladékgyűjtő edényre
való azonosító jeladó fel-
szerelésére való hivatko-
zással - amely amúgy első
alkalommal ingyenes - már
készpénzt is próbáltak ki-
csalni egyes ügyfelektől!
A Dél-alföldi Térségi Hul-
ladékgazdálkodási Társulás
23 települést érintő hulla-
dékgazdálkodási rendsze-
rének fejlesztését célzó pá-
lyázatának keretében ellá-

tási területén a hulladék-
gyűjtő edényeket elektroni-
kus jeladókkal és vonalkó-
dos matricákkal látja el.
A jeladók felszerelése múlt
héten megkezdődött. A hul-
ladékgazdálkodási szolgál-
tatást igénybe vevő lakosok
és cégek, intézmények tájé-
koztató levelet kaptak a kö-
zelmúltban benne matricák-
kal, illetve a legfontosabb
információval: a jelenleg
folyó, első felszerelés díj-
mentes!
A csalók mégis az ügyfelek
jóhiszeműségét kihasznál-
va jelentek meg több he-

lyen, és 2000 forintos díjat
követeltek az ügyfelektől a
jeladó felszerelésére hivat-
kozva.
A szemetes edényekre
2015-ben felkerülő azono-
sító jeladó és matrica fel-
szerelése a „Dél-alföldi
Térségi Hulladékgazdálko-
dási Társulás hulladékgaz-
dálkodási rendszerének fej-
lesztése eszközbeszerzé-
sekkel” című, KEOP-
1.1.1/C/13- 2013-0004 azo-
nosító számú projekt része,
így sem a lakosoknak, sem
a cégeknek nem kell fizetni
érte!

A szolgáltató munkatársai
minden esetben rendelkez-
nek azonosító meghatalma-
zással, amellyel igazolják
magukat.
Arra kérjük az ügyfeleket,
hogy ha a fenti módszerrel
próbálkozó csalók csenget-
nek be hozzájuk, haladékta-
lanul forduljanak a rendőr-
séghez, illetve tájékoztas-
sák a Dél-alföldi Térségi
Hulladékgazdálkodási Tár-
sulást, hívják a 0662/777-
211-es telefonszámot és
semmiképpen ne fizessenek
nekik!

Csalók járják a lakásokat a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás nevében!

„MÚLTUNK KINCSE, JÖVŐNK ZÁLOGA”
A novemberi bor- és paprikamustra és szakmai konferenciáról
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előadást a Szeged-környéki
Homokháton a XIX. szá-
zadban virágzott szőlészet-
ről és borászatról, amely-
nek a jeles művelőit, a Sze-
geden 1876-ban megszer-
vezett bor- és szeszkiállítás
eseményit, az 1899-ben
Budapesten megszervezett
országos kiállításon részt
vett homokháti borterme-
lők sikereit a Simon And-
rással közösen megírt, A
Becsületes Gazdaság egy-
begyűlt című kötetükben
adták ki. Ebben kiemelik:
1914-ben 12 496 kataszteri
hold szőlőt műveltek a Ho-
mokháton, ahol mára a sző-
lő a töredékére zsugorodott,
de a helyét átvevő ősziba-
rack értékesítésével is ko-
moly gondok vannak.
Utána dr. Somogyi Norbert,
a NAIK általános főigazga-
tó-helyettese tartott, kivetí-
tett képekkel aláfestett,
igen érdekes előadást a
Franciaországban működő,
hagyományos mezőgazda-
sági termények és készter-
mékek forgalmazásáról, a
kistermelők által alkalma-
zott marketing-fogásokról.
A műsorvezető, dr. Pauk
János előadások közötti tár-
gyilagos, lényegre tapintó
összekötő szövegei nagy-
ban hozzájárultak az el-
mondottak megértéséhez. A
borversenyre érkezett bo-
rok értékelésére Dunai Já-
nos helybeli borászt kérte
meg, aki kifejtette: a borbí-
rók 72 bormintát kóstoltak
meg, amelyeknek kéthar-
mada fehérbor, 8 rozé, a
többi vörösbor. A borok zö-
me 2014-es, de annál ré-
gebbi, sőt újbor is volt né-
hány, főként illatos fehér-
bor. A borok minőségén
meglátszott a borászok ala-
pos felkészültsége, de volt
néhány olyan is, amelyik-
nek a minősége javításra
szorul. A versenyre a hazai
borok mellett Küküllő men-
tiek is beneveztek, amelyek
ugyancsak kiváló minőségű
fehérborok. Rövid értékelé-

sének a végén annak a re-
ményének adott hangot,
hogy az ország kiváló mi-
nőségű nedűit adó borvi-
dékei mellé Homokhát bo-
rai is újra felzárkóznak.
Táborosiné Ábrahám Zsu-
zsanna, a NAIK Szegedi
Kutató Állomás munkatár-
sa A fűszerpaprika, mint
Hungarikum címmel tartott
előadást, kifejtve: a Hun-
garikum egy olyan gyűjtő-
fogalom, ami magyarsá-
gunknak a csúcsteljesít-
ményeit jelöli meg, vagyis
olyan terményeket, alkotá-
sokat, amelyekre bárhol a
világon büszkék lehetünk.
A Hungarikum Bizottság a
nemzeti termékekből ki-
emeli azokat, amelyek ér-
demesek e megkülönböz-
tetett címre, ilyen a Szegedi
Fűszerpaprika is, amely a
Kalocsai Fűszerpaprika
után ugyancsak Hungari-
cum lett. Ismertebb válto-
zatai az édes 20-as, illetve a
80-as, továbbá a csípős
178-as típus. Ami a legfon-
tosabb, a Hungaricum cím
egyben kötelező is a minő-
ség megőrzésére.
Dr. Pauk János műsorveze-
tő újabb, lényegre tapintó
összekötő szövege után
Gyuris Mihály őszibarack-
termelőt kérte fel szólásra,
aki Sándorfalván és Szaty-
mazon mintegy 15 hektáron
termeszt őszibarackot. Alá-
támasztotta Somogyi Nor-
bert állítását, miszerint a
fogyasztókat komolyan ér-
dekli, hol terem a gyümölcs
vagy a zöldség, ami az asz-
talukra kerül. A statisztika
szerint 2010-ben Magyar-
országon 5114 hektár ősz-
ibarack-ültetvény volt, ami-
ből azonban csak 1200 hek-
tár volt első osztályú, jó mi-
nőségű, ami állítólag 2015-
re 200 hektárra csökkent.
Jelen esetben, a homokháti
őszibarack 6-7 faluban te-
rem. Valamikor 2500 hek-
táron termett, csakhogy az
elmúlt 5 évben több mint

1000 hektár eltűnt az ala-
csony termésbiztonság, illet-
ve a munkaerőhiány mi-att.
A kávészünet után a felkért
előadók közül először dr.
Jenes Barnabás, a NAIK
megbízott főigazgatója be-
szélt a céltudatos mezőgaz-
dasági jellegű kutatásoknak
a fontosságáról, ami a kuta-
tók létszámának a növeke-
désében, a hatékonyságá-
ban nyilvánul meg legin-
kább. A fajtanemesítés is
kezd lendületbe jönni, köz-
tük a gyümölcsnemesítés.
Őszibarack nemesítésére
sajnos, megfelelő szakem-
ber hiányában egyelőre
nem vállalkozhatnak, de ha
ismernek olyan szakem-
bert, aki e témakörben jár-
tas és ezen a területen kíván
dolgozni, az jelentkezzen a
NAIK honlapján!
Kispál Ferenc, a NAK
Csongrád megyei elnöke
köszöntötte a 130 éves
Szatymazi Gazdakört,
amely komoly gondot for-
dított a gazdák továbbkép-
zésére, ezért mindig halad-
ni tudtak a korral. Ehhez
gratulált, majd áttekintéssel
szolgált a Csongrád megyei
gazdaköröknek a rend-
szerváltás utáni újraalaku-
lásáról, a továbbfejlődésük-
ről, ami napjainkban is fo-
lyamatosan zajlik. Előadá-
sát a gazdálkodók rendel-
kezésére álló, a géppark
felújítását, bővítését szol-
gáló hitelprogramok, pá-
lyázati lehetőségek ismer-
tetésével zárta.
Csomós Attila, az RMGE
Maros szervezetének az el-
nöke méltatta az anyaorszá-
gi NAIK és NAK határon
átnyúló támogatásainak a
fontosságát, továbbá a
Szatymazi Gazdakörrel régó-
ta ápolt kiváló kapcsolata-
ikat. Előadását kivetített ké-
pek illusztrálásával az
RMGE Maros gazdaszer-ve-
zetben zajló, sokrétű te-vé-
kenység bemutatásával zárta.
Kocsik József AMMGE-
elnök az Arad megyében
zajló magyar gazdatevé-
kenységről, a határon átí-
velő programokban való
részvételükről beszélt.
Dr. Orosz Ferenc, a Sapi-

entia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem marosvásár-
helyi adjunktusa, az intéz-
ményben a fűszerpapriká-
val kapcsolatos kutatómun-
kát ismertette, értékelte.
Dr. Kovács Sárkány Haj-
nalka, a Vajdaságból kisu-
gárzó, Szerbiára is kiható
fűszerpaprika termesztés
múltját, biztató jelenét és
reménykeltő jövőjét méltatta
megkapó közvetlenséggel.
Az előadások sorát Komjáti
Endre fűszerpaprika-keres-
kedő értékelője zárta.
A rendezvényen, a paprika-
mustráikkal együtt, Arad
megyéből Csipkár Imre és
felesége is részt vett.
Értékelések
Az előadások után a műsor-
vezető áttért a fűszerpapri-
ka-mustrák értékelésének
az eredményeire, vagyis a
díjazásukra, amelyeket
Éder Tamás adott át: csípős
és édes kategóriákban kü-
löndíjat, III., II., illetve
arany fokozatú I. díjakat. A
46 mintából 16 érkezett a
határon túlról, Maros me-
gyéből, illetve Aradról és a
Vajdaságból. A borbíráknak
a 72 borminta értékelése
után hozott döntéseik értel-
mében, a legtöbb arany ok-
levelet Dunai János és Sep-
rődi József borai nyerték el,
míg a Múltunk kincse, Jö-
vőnk záloga konferencia és
borverseny legjobb bora cí-
met dr. Somogyi György
nedűje érdemelte ki, de a
versenyen indult minden
borász részvételi oklevelet
kapott.
A rendezvény záró részé-
ben, a régi hagyomány új-
raélesztésnek a szándékával
borárverést tartottak, mely-
nek során 6 üveg kiváló mi-
nőségű bort árvereztek el.
Az összesen begyűlt 73
ezer forintot a Dévai Szent
Ferenc Alapítvány javára
ajánlották fel.
A kiválóan megszervezett,
jó érzékkel levezetett, Múl-
tunk kincse, jövőnk záloga
bor–paprika–őszibarack
konferencia a szervezők
által adott állófogadással
zárult.

Görgényi Gábor

!AEROBIK!
Új év, új Fogadalom…!

Ha változni szeretnél, kikapcsolódásra vágysz, gyere és
tornázz velünk!

(köredzések, intervall edzések, zsírégetés, alakformálás)
Várlak sok szeretettel minden kedden 18-19- ig a

Művelődési házba!
2016 legyen változásban, sportolásban és egészségben

gazdag éved! 
Csatlakozz és segítek Neked!

Rovóné Tóth Tímea
aerobik edző

0630/9125-002

BBMM® babamasszázs - mozgásfejlesztés
újszülött kortól bármilyen korú gyermek

számára.
Horváth Mária 

gyógymasszőr és babamasszázs oktató
06-30-654-1111
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Lilla Jóga 
Hétfőn és szerdán a Művelődési Házban

A JÓGA mindenkinek való.
A JÓGA javítja az erőnlétet és a tartást, magabiztosságot,

önbizalmat ad.
A JÓGA mozgékonyabbá teszi a testet, csökkenti a fáj-

dalmakat.
A JÓGA megtanít a helyes légzésre.

A rendszeres mozgás és légző gyakorlatok segítenek
megőrizni az egészséget, a testi-lelki egyensúlyt, javul a

közérzet, nő az energia.
Egyszerűen érezd magad jobban a bőrödben!

Időpontok:
Hétfő: 18.15-19.45  Szerda: 17.30-19.00

Érdeklődés, bejelentkezés:
Virágos Lilla

0670 5599890

Az idei Futafalu képekben: Vendégváró sóskifli
Dékány Pálné emlékére
Ismerünk egy nagyon finom
vendégváró sóskiflit, szezám-
maggal vagy sajttal hintve,
szépséges pirosra sütve. Talán
soha többé nem szeretnék
ilyen kiflit enni, bármilyen fi-
nom is. Ezt a süteményt egy
ember tudta csodálatosan el-
készíteni. Sütötte hidegben,
sütötte melegben, vasárnap,
hétköznap, névnapra, születés-
napra, ajándékba, meglepetés-
nek, vendégvárásra. Sütötte
húsvétra, családi napra, repü-
lőnapra, karácsonyra. Kará-
csonyra, olyanra, amely most
is közelít, hiszen lassan már az
Advent áhítatát érezzük, ké-
szítjük lelkünket, hogy befo-
gadjuk a csodát, az emberiség
vagy legalábbis a keresztény
világ legszentebb történését.
Karácsonyra is készült a kifli,
ráadásul nem kis mennyiség-
ben, hiszen a minden évben
megrendezett idősek Karácso-
nya hosszú idő óta elképzel-
hetetlen volt a vendégváró
sóskifli nélkül. A Gondozási
Központ dolgozói minden év-
ben hajnalban keltek ezen a
napon, hogy Dékány Pálné
Kati irányításával elkészítsék
meghívott vendégeik számára.
De csakis úgy, ha ő is ott volt.
Mert senki nem tudta olyan
szívvel, lélekkel beleadni a
hozzávalókat, senki nem érez-
te nála jobban a mennyiségek
pontosságát, a dagasztás, a ke-
lesztés idejét. Jött akkor is,
amikor még éppen csak meg-
küzdött a tüdejét pusztítani
akaró kórral, jött, amikor azt
gondoltuk, legyőzte a betegsé-
get, és ott volt múlt év decem-
berében is, amikor újra hóna-
pok óta nem érezte jól magát,
nem volt már egyetlen fájda-
lommentes napja sem. De nél-
küle nem foghattunk hozzá a

sütéshez, és természetesen ő
sem akart kimaradni a mun-
kából, hiszen egy csapat va-
gyunk. Aki ott volt, kóstolta,
tudhatja, hogy az eredmény a
szokásos lett: utánozhatatlanul
könnyű, pirosra sült, hihetetle-
nül finom sós kifli került még
melegen az asztalokra. Nem
volt egészséges, halálosan fá-
radt volt, de ugyanúgy, mint
bármelyikünk részt vett a ha-
lászlé feltálalásában, az aszta-
lok leszedésében, a falu nyolc-
vanon túli társadalmának
megvendégelésében. Nem
tudtuk, hogy ez lesz az utolsó
ilyen alkalom. Nem tudtuk,
hogy most nem ő fog győzni,
hanem legyőzetik. Nem gon-
doltuk, hogy a következő ka-
rácsony közelsége őt már nem
érintheti meg. Küzdött kemé-
nyen, kétségbeesetten, akár-
csak a legkisebb reményre
okot adó lehetőségekbe is ka-
paszkodva, de ezúttal alul-
maradt. Hiába tudta, tudtuk,
hogy nem sok az esély, biza-
kodtunk, hogy történik valami
csoda, és visszafordul a visz-
szafordíthatatlan. Nem így tör-
tént, szeptemberben tengernyi
szenvedés után elment közü-
lünk. Most, hogy közeledik a
nagy ünnep, és közeledik idő-
seink vendégül látásának
napja, egyre többet gondolunk
rá. A lelkünk kiált, tiltakozik,
sír. Nem, nem akarunk nélküle
hozzáfogni, nem tudnánk ez-
zel a szomorúsággal, az ő hi-
ányával küszködve akárcsak
hasonlót készíteni! Akármeny-
nyire is igyekeznénk, csak hal-
vány utánzat lenne. Ebben az
évben kifli nélkül emlékez-
zünk arra, aki nélkül már nem
lehet ugyanolyan a kifli, a ka-
rácsony, az élet. Talán ott lesz
velünk.

Vidácsné Lukucza Éva

Hagyományörző nap
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KÖNYVTÁRI HÍREK

OLASZ GASZTRO-EST 

Gömöri Diána és Enrico Cavriani

Kedves Olvasók!
Ismét lezárult egy hónap.
Decemberre is szerveztem
programokat. December 9-
én fél tíztől ismét Baba-
mama klub. A későbbiek
folyamán is hónap elején
kerül majd lebonyolításra a
Baba-mama klub, az érdek-
lődőknek érdemes mindig a
könyvtárunkban, vagy a
könyvtár facebook oldalán
tájékozódni, ill. az édesa-
nyáktól. December 9-én 14
órától karácsonyfadíszek

készítése és a könyvtár ka-
rácsonyi dekorálása lesz a
könyvtárban általános isko-
lánk harmadikosainak köz-
reműködésével, amire sze-
retettel várjuk a kicsiket.
December 15-én 14 órától
pedig mesedélutánt szerve-
zünk a gyermekeknek. 
December 17-én könyvbe-
mutató Pancza Istvánnal.
Két legújabb novellásköte-
tét mutatja be: Betelt a föld
hamissággal: élettörténe-
tek, esti töprengéseket, va-

lamint az Üvegcserepeket.
Szeretettel várjuk olvasó-
inkat könyvtárunkba. Re-
méljük, hogy Ti is jöttök,
gyerekek minél gyakrab-

ban!
Előre is kellemes karácso-
nyi ünnepeket kívánok
Olvasóinknak!

Író-olvasó találkozó Bosnyák Viktóriával (az NKA és a Somogyi
Károly Megyei és Városi Könyvtár támogatásával valósult meg)

ÓVODAI HÍREK

2015. november 13-án vett
részt a versenyen a szatymazi
3/a osztályból Veres Tiborné
tanárnő felkészíté-sével Csá-
nyi Imre Soma erdélyi legen-
dával, Borbás Bence saját köl-
tésű mesével, a 3/b osztályból
pedig Pölösné Róvó Zsanett
tanárnő felkészítésével Csá-
szár Hermina amerikai indián
mesével.
Gratulálunk!

Mesemondó verseny Sándorfalván
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CIVIL EGYESÜLETEK HÍREI
S P O R T

JUDO
Eredmények.
Serdülő A korosztályos
Magyar Bajnokság, Baja,
2015. 11.21.
60 kg. Sándor Péter 3. 
+81 kg Lénárt Benedek 3. 
57 kg. Miczic Nóra 3. 
81 kg. Dorn Csanád 5.. 

KOROSKA OPEN,
Maribor, Szlovénia
Nemzetközi verseny
U14
60 kg. Sándor Péter 5.
57 kg. Micziz Nóra 3.
U16
52 kg. Travány Kata 2.
IFI B. OB, Százhalombatta
52 kg. Travány Kata 2.
63 kg. Balogh Sára 5.
Diák C Országos Bajnokság
fiú:
50kg Csala Dávid 5.
+55kg Makoviczka Máté 4.

lány:
36kg Farkas Ramóna 5.

Temerin, Szerbia:
28kg Pölös Milán I
34kg Árva Krisztián I.
38kg Pölös Nándor III.
+53kg Túri Alex II.

Edzők: Szabó Csaba és
Veszelovszky Kevin
Köszönjük a lehetőségek
megteremtését Barna Ká-
roly polgármesternek, az
Önkormányzatnak és az
Általános Iskolának!
Hajrá Szatymaz!

Futás. 

„Ne nézz hátra, mindig
előre. A céljaid csak így
érheted el.” (Szabó Csaba)
Ezek a szavak kopogtak a
fejemben a 16 km körül. A
II. Fehértavi Daru futá-
son Szatymaz ismét kép-
viseltette magát. (Döméné
Szabó Andrea)
Kálmán Ildikó (8 km),
Döméné Szabó Andrea (21
km), Somogyiné Tóth
Krisztina (21 km) Nagy
Zoltán (21 km) és Limpek
László (Kistelek, 21 km)
Iskolánk tanítója, Veres Ti-
borné unokája, Dankó Ró-
bert a Darvacskák (6 év
alattiak) kategóriában III.
helyezést ért el. 

Lénárt Benedek, Szabó Csaba edző, Micziz Nóra, Sándor
Péter, Dorn Csanád

Balról az első Travány Kata

Görgényi Gábor jegyzete CSIPET CSAPAT
Csipetnyi Hírek házunk tájáról!
Októberben a Futafalu rendez-
vény keretein belül újra kipakol-
tuk ruháinkat, ismét lehetett bör-
zézni. Gyűjteményünk újabb da-
rabokkal bővült, nagyobb meny-
nyiségű felajánlást kaptunk gye-
rekruhából. Köszönet a Védő-
nőknek érte. Sajnos nem sokan
tudtak a börzéről így nem sok
minden talált gazdára. Lázasan
készülünk az adventi vasárna-
pokra, valamint műsorunkra, év
végén pedig apróbb csomaggal
tagjaink részére.
Luca napjára igazi meglepetés-
sel várunk Mindenkit. Műso-
runk egy karácsonyi utazás
melyben ellátogatunk több or-
szágba és betekintünk az ottani
karácsonyokba.
SZERETETTEL VÁRUNK MIN-
DENKIT ÉS CSATLAKOZNI is
lehet egyesületünkhöz!

Karácsony és menekültügy
A karácsonyról szólva, általában
azt emeljük ki, hogy a békesség,
együtt lét, szeretet fontosabb a drá-
ga ajándékoknál. Ez így is van, bár
önmagában a jólét nem kerékkötő-
je ennek. A megvalósítás sikerül
nehezen – elolvassuk, elhisszük,
megpróbáljuk. Mi kell ahhoz, hogy
valóban feledve a külvilág idegörlő
mindennapjait, valóban békesség-
ben, csendességben töltsük ezt a
pár napot? Olvasom, hogy lehet,
Brüsszelben nem lesz karácsonyi
vásár. Mi történhet akkor majd ott
az ünnepi időszakban? Először biz-
tos még háborognak is kicsit, aztán,
mint ahogy az ember mindent,
megszokják. Hazamennek huszon-
negyedikén, bezárkóznak, kinéz-
nek az ablakon… Ajándék? Lehet,
a nyolc éves Nielsen nem kap dedi-
kált Barcelona mezt, de az édesap-
ja előveszi a szakadt bőrlabdát,

amit még ő kapott az apjától, a lány
rajzol valamit a mamának, az vala-
mi termésből játékot készít. Fél-
szegen átadják egymásnak, tétován
bekapcsolják a tévét. Majd gyorsan
ki is. Beszélgetni kezdenek – reg-
gel majd azt mondják, a kakaó mel-
lett: de szép volt ez a Karácsony! 
Na de lehet ám, hogy ezt én is csak
álmodom, mert a valóságban át-
mennek Amszterdamba a vásárra. 
Mi a helyzet nálunk? Hál’ Istennek,
itt nem járkálnak páncélosok az
utcán, nincs lezárva sem a metro
sem a jánosszállási vasútállomás.
Azonban, hogy jól érezzük magun-
kat a családban, a nehézségek el-
lenére tán segít, hogy tágabb csalá-
dunk, a nemzet, jó kezekben van.
Az egész öreg földrészt megrázó,
megbolygató, hazugságot, képmu-
tatást, csalást felszínre hozó mene-
kültügy hazai megoldása és érté-
kelése erősített bennünket. Jó érzés

most magyarnak lenni –végre! – jó
érzés, hogy az ország első emberé-
nek szájából elhangzik, hogy
„gyáva népnek nincs hazája”, jó
érzés, hogy nyilatkozataikkal és
tetteikkel vezetőink sorra döntik a
tabukat, azokat, melyek most bék-
lyóba verik a feltétlen imádott nyu-
gati társadalmakat. Jó érzés, hogy
elhangzott Miniszterelnökünk szá-
jából a „közép-európaiság” kifeje-
zés, amely a kárpát-medencei né-
pek ezerévi megpróbáltatásán kris-
tályosodott természetes gondolko-
dást jelenti. Ez a gondolkodásmód
végre e helyzetben erőt és főleg
esélyt ad nekünk. Tudom, vannak
olyanok, akik nem nemzetben gon-
dolkodnak, s politikai állásfoglalá-
suk abban merül ki és azzal kelnek
reggelente, hogy „utálomorbánt”,
de sebaj – nekik is kívánok Boldog
Karácsonyt!
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REFORMÁTUS EGYHÁZ HÍREI
Karácsony ünnepét várva
„Mert úgy szerette Isten e
világot, hogy az Ő egyszü-
lött Fiát adta érette, hogy
aki hiszen Őbenne el ne
vesszen, hanem örök élete
legyen.”(János evangéliu-
ma 3. rész 16. vers)
A Bibliából tudjuk, hogy a
názáreti Jézus, mint Isten
Fia, a mennyei dicsőségben
öröktől fogva létezett, de
eljött e földre, Mária által
valóságos emberré szüle-
tett. Azért jött, hogy ke-
reszthalálával kivívja ne-
künk, bűnösöknek Isten bo-
csánatát. Elérje, hogy a
mennyei Atya megbocsátva
ingyen minden Ellene el-
követett vétkünket – vissza-
fogadjon társaságába. Mi
pedig ily módon új és teljes
életet kezdhessünk – immár
az élő Isten oldalán; sőt, ha-
lálunk után az Isten orszá-
gába juthassunk, a boldog
örök életre és ne az örök
kárhozatra kerüljünk. Tehát
karácsony az emberiségnek
adatott egyetlen Megváltó -
Üdvözítő földre születésé-
nek emlékünnepe: ekkor
kezdte el küldetésének tel-
jesítését! A valódi keresz-
tyének ezen az ünnepen el-
sősorban Őt ünneplik! Kér-
dés azonban, hogy vajon mi
- Őt ünnepeljük? 
Lehet Őt ünnepelni és lehet
mást ünnepelni. Ha már Őt
választottuk megváltó
Urunknak, akkor karác-
sonykor mindenekelőtt Őt
ünnepeljük! Aki elsősorban
nem Őt ünnepli, az elsősor-
ban mást ünnepel. Kérdés

azonban, hogy kit vagy
mit? De akármit, vagy akár-
kit is: elszabad gondolkod-
ni azon, hogy megéri-e
vagy érdemes-e Jézus
Krisztus  helyett – akinél
nincs nemesebb és csodá-
latosabb személy a minden-
ségben – mulandó dolgokat
vagy embereket tenni ka-
rácsony ünneplésünk köz-
pontjába? Jézus öröktől
fogva és mindörökké Isten:
bölcsőben csecsemőként is,
a keresztfán haldoklóként is
és feltámadottként is az,
sőt, Ő a mindenség hatal-
mas és szerető Ura! Ugyan
ki vagy mi állítható egy
szintre Ővele? 
Kérdés az is, hogy hogyan
ünnepeljük karácsonyt?
Természetesen ennek az
ünnepnek is vannak külső-
ségei, amiknek szívesen te-
szünk eleget: karácsonyfa,
ajándékozás, ünnepi vacso-
ra, családi találkozás, gyer-
tyafény… Ámde ha való-
ban Jézust ünnepeljük, ak-
kor ténylegesen megemlé-
kezünk Róla: felolvasva a
Bibliából karácsonyfa alatt
születésének történetét (pl.
Lukács evangéliuma 2.rész,
1-20 versig), elénekelve
vagy legalább meghallgat-
va egy karácsonyi éneket s
dicsérve Őt imádságunk-
ban. Így ajándékozzuk meg
Őt, az ünnepeltet! 
Nem értelmetlen dolog ez?
Egyáltalán nem az! Ha
ugyanis ezt tesszük, akkor
Ő is megajándékoz minket:
örömével, meghittségével,
békességével! S vajon nem
erre vágyódunk mindan-

nyian? Sokak számára ka-
rácsony az egyik legszomo-
rúbb-legüresebb ünnep.
Miért? Azért, mert miköz-
ben megajándékozzuk sze-
retteinket vagy a rászoru-
lókat – aközben magát az
Úr Jézus Krisztust figye-
lemre se méltatjuk. Aki pe-
dig ezt teszi, az nem része-
sül az Ő ajándékaiban. S
aki az Ő ajándékaiban nem
részesül - az békétlen, bol-
dogtalan ember – legyen
akármilyen földi ünnep kö-
rülötte! Amikor azonban el-
kezdjük Jézust ünnepelni,
akkor Ő részesít a csakis
Benne rejlő örök kincse-
iben! Az Őt hittel ünnep-
lőket megajándékozza Ön-
magával és sehol és senki
mástól nem kapható örök
kincseivel: békességével,
örömével, tiszta szívvel,
lelki erővel – karácsony
szent ünnepén is! 
Végül hadd pillantsak kissé
távolabbra is: milyen jó
lenne, ha Jézus ünneplé-
sünk karácsony ünnepén
túlra is kiterjedne és áthatná
mindennapjainkat a ránk
következő évben-években –
életünk végéig! Ha ünne-
pelnénk Őt minden reggel
délben és este – olvasva az
Ő hozzánk szóló szavát, a
Bibliát! Dicsőítenénk Őt
imádságunkban! Ha követ-
kezetesen engednénk Neki
mindabban, amit Ő kér!
Milyen drága és sehol be
nem szerezhető lelki javak-
kal ajándékozna meg min-
ket napról-napra! Célt, ér-
telmet kapna életünk!
Mennyivel jobb lenne a

családi életünk s otthonunk
vagy munkahelyeink lég-
köre! Mennyire másként
hordoznánk egymást, vagy
éppen életünk terheit! Jézus
nem csak az Őt ünneplők
karácsonyát teszi ünneppé
– hanem életük minden
napját! 
Épp ezért azt kívánom,
hogy segítsen minket Ő
maga, hogy e karácsonyon
és a rákövetkező napokban
is, életünk végéig elsősor-
ban Őt, az értünk földre
született, meghalt, feltáma-
dott és élő Jézust ünnepel-
jük elsősorban, s úgy, aho-
gyan azt Ő kívánja s megta-
pasztaljuk, hogy az Őt ün-
neplőket - Ő maga ajándé-
kozza meg Önmagával és
Benne rejlő boldogító kin-
cseivel. 
Minden kedves olvasónak
boldog karácsonyi ünnepet,
és áldott békés újévet kí-
vánok!

Ács Sándor

Szeretettel várjuk reformá-
tus istentiszteleteinkre a
Szeged-Újszegedi Refor-
mátus Egyházközségbe!
Istentiszteletünk időpontja:
vasárnap 09.oo óra.
Ugyanebben az időpontban
a gyermekeknek is tartunk
isten-tiszteletet! 
Az istentiszteletek honla-
punkon is meghallgathatók! 
Cím: 6726 Szeged, Szent-
Györgyi Albert utca 6-8.
Telefon: 62/ 430-807
Honlap: www.ujszeged.ref.hu

Advent - hittel, reménnyel
és szeretettel teli várakozás    

Advent Évezredeken átí-
velő imádságos, reményteli
várakozás a Messiásra;
csendes, befelé forduló, re-
ménykedő várakozás a ben-
nünk fénylő csillag meg-
születésére. 

Advent idején ismét elin-
dulunk önmagunkban Isten
felé, keressük a fényt. Re-
ménykedünk, hogy elju-
tunk ahhoz az élményhez,
zavartalan boldogsághoz,
amelyet gyermekkorunk
karácsonyai jelentettek szá-
munkra. Ez lehet egy pil-
lanat, amikor megérezzük a
mennyország ízét: meglá-
tunk egy fénylő szempárt,

amely csillog a boldogság-
tól, kapunk egy mosolyt,
mely a fájdalomban is ra-
gyogni képes, egy ölelést,
melyben megérezzük meny-
nyei Atyánk ölelését, és
melyben szerető és bíztató
kézfogást nyújtanak egy-
másnak szíveink. 

“A gyermek karácsonyi
öröme felhőtlen, mert az ő
vágyai nem evilágiak és is-
tentelenek. A gyermekkor
ezért lehet beavatás az örök
életbe. Számára a véges és
tökéletlen még képes köz-
vetíteni a végtelent és töké-
letest… Valamennyien vá-
gyakozunk arra a csodála-
tos teljességre, amelyet
egykor birtokoltunk…
Krisztus nem az elveszett

paradicsomot szerezte visz-
sza, hanem önmagát aján-
dékozza nekünk.” (Barsi
Balázs) … és ez a legtöbb,
amit kaphatunk. 

Az Evangéliumok arról
tanúskodnak, hogy mily ha-
talmas volt Mária hite,
mely végigkísérte egész
életét. Csendes, reményteli
várakozással, odaadó szere-
tettel, mélységes hittel vár-
ta Isten szavának betelje-
sülését, melyet mindvégig
szívében őrzött. Nem volt
szó e titokra, amely testé-
ben beteljesedett.

Gábriel angyal szavai:
“Ne félj, Mária! Kegyelmet
találtál Istennél. Gyermeket
fogansz, fiút szülsz, és Jé-

zusnak fogod elnevezni.
Fiad nagy lesz és a Magas-
ságbeli Fiának fogják hívni.
Az Úr Isten neki adja atyjá-
nak, Dávidnak trónját és
uralkodni fog Jákob házán
örökké, s országának nem
lesz vége. ” (Lk 1 30-33)

A sötétség mélyén keresi
az angyalokat, kik a szent
éjszakán benépesítették éle-
tét, megmutatták a pász-
toroknak az utat a barlang-
ba, a sötétség mélyébe, ahol
a jászolban didergett a Sze-
retet, amely békességet
ígért a földön a jóakaratú
embereknek. Egy ideig an-
gyalok mutatták az utat, de
miután visszatértek Názá-
retbe, az ég bezárult, eltűn-
tek a lények. Mária “egye-
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dül” maradt. Hónapok tel-
tek el csendben. Mária alá-
zattal viselte a megbántá-
sokat, azt, hogy kerülték,
mint bűnöst, miközben Is-
tent hordta szíve alatt… 

Teltek az évek, anélkül,
hogy a mennyei hírnök ígé-
retei teljesedtek volna. A
gyermekből férfi lett, gali-
leai ács, nem volt nagy,
nem volt királyi széke,…
az anya kételkedhetett vol-
na, de mindvégig szívében
forgatta az angyal szavait.
Más asszony talán régen
kiverte volna fejéből az
egészet, hiszen ezek a jós-
latok homályosak és ret-
tenetesek voltak. Kivel
tudta volna elhitetni, hogy
ő szűz és a Messiást szülte?     

Húsz, harminc év múlva
is újra és újra felidézi az
angyali üdvözlet szavait.
“…Áldott vagy te az asszo-
nyok között…“ Hiszi-e
még, hogy ő áldott, hiszen
nem történik semmi?
Ugyan mi is történhetne
ezzel a fáradt munkással,
aki már nem nagyon fiatal,
és egyebet sem tud, mint
deszkát gyalulni, elmélked-
ni a szentíráson, engedel-
meskedni és imádkozni?
Hol vannak a tanúk, akik
jelen voltak az áldott éjsza-

kán? Hol vannak a pász-
torok és a bölcsek, akik
messzi földről is eljöttek
imádni a kisdedet? Akkor
úgy látszott, hogy minden,
ami ezen a világon történik
az Örökkévaló terveit szol-
gálja. A népszámlálás, Jó-
zsef álma, a menekülés, a
betlehemi születés...  

És mindezek ellenére Má-
ria töretlen hittel emlékezik
az isteni üzenetre. Múltak
az évek… Hagyni kellett,
hogy Isten Fia mélyen be-
leágyazza magát egy em-
bernek a húsába. Az ács
anyja azt hihette volna,
hogy álmodott, ha nem élt
volna szakadatlanul az
Atya és a Fiú színe előtt,
újra meg újra forgatván
szívében mindazokat, amik
történtek.

Mária hite töretlen. Ez a
hit hozta el a megváltást, ez
a hit szülte e világra a Sze-
retetet. “Áldott szíved gyü-
mölcse, Mária. Áldott a
hit, mely bízni kész!” 
(F. Mauriac: Jézus élete c.
könyve alapján)
Karácsony szent misztéri-
umában való csendes el-
mélyülést, ragyogó szívet,
fénylő tekintetet, mosoly-
gós arcot és reményteli jö-

vőt kívánok mindenkinek! 
Szeretettel: Szunyogné Icu

Plébániánk hirdetései:
A szentmisék rendje:
Vasárnap reggel fél 9-kor
orgonás szentmise
Vasárnap délután 17 óra-
kor gitáros szentmise
Minden hónap 4. vasár-
napján este ovis mise,
melyre szeretettel várjuk a
kisgyermekeket. 
Hétköznap délután 16
órakor csendes szentmise a
sekrestyében

A karácsonyi ünnepek rendje:
December 24-én délután
16 órakor karácsony előes-
ti mise lesz templomunk-
ban azok számára, akik az
éjféli misére nem tudnak
eljönni. 
December 24-én éjfélkor
ünnepélyes karácsonyi
szentmisét tartunk templo-
munkban. Előtte 23 óra 20
perces kezdettel a Szaty-
mazi Gyertyaláng Kórus
előadja Király Péter - Ret-
tegi Zsolt “Jöjj el Betle-
hem” c. Karácsonyi oratóri-
umát.

December 25-én reggel fél
9-kor és este 17 órakor
lesznek szentmisék. A reg-
geli szentmise után a gyer-
mekek rövid pásztorjátékot
adnak elő, szeretettel ké-
szülnek, köszönjük meg je-
lenlétünkkel kedves műso-
rukat. 
December 26-án szent Ist-
ván vértanú ünnepén csak
egy szentmise lesz templo-
mukban, reggel fél 9-kor.
December 27-én Szent csa-
lád vasárnapján reggel fél
9-kor és este 17 órakor
lesznek szentmisék. Az esti
szentmise óvodások miséje
lesz, melyre szeretettel vár-
juk a kisgyermekes csalá-
dokat! 
Szilveszterkor az év végi
hálaadó szentmise délután
16 órakor kezdődik. 
Az Újév napja Szűz Mária,
Isten anyja ünnepe, egyben
a Béke világnapja. Paran-
csolt ünnep. Reggel fél 9-
kor és este 17 órakor lesz-
nek szentmisék. 
A házszenteléseket január
2-án szombaton megkezdi
a plébános atya. Fogadjuk
szeretettel!
A plébánia telefonszáma:
283-170. A plébános mobil-
száma: 06/20 93 90 325

Pacal, mentaszósszal
Van pár dolog, ami foglal-
koztat. Orbán Viktor, dikta-
túra, migránsok, terroristák,
kivándorlás, gyere haza fi-
atal, gazdasági mutatók,
infláció, foci, kisvasút, gáz-
víz-villany számlák, rezsi-
csökkentés, hogy oda ne ro-
hanjak, munkahely, min-
imálbér, munkanélküliség,
nyugdíj, 1,5% emelés, sze-
génység, magas vérnyo-
más, daganatos betegségek,
hálapénz, vasárnapi nyitva
tartás, trafik törvény, maf-
fiák, cigánykérdés, bűnö-
zés, pénz, pénztelenség,
adóhivatal, adósság, bármi-
lyen hivatal, elvesztegetett
idő. Igazságszolgáltatás,
bohóctréfák, meleg házas-
ság, nemi erőszak, rablás,
FIDESZ, MSZP, a kutya-
szart össze kell szedni,
muszlim vallás, keresztény
vallás, jó az Isten, hány év-
vel vagyunk lemaradva,
bezzeg országok. 56-os for-
radalom, 56-os ellenforra-
dalom, barom politikusok,
kutyából nem lesz szalon-
na, még nagyobb barom
celebek, biztos tippek meg-

gazdagodásra, biztos tippek
fogyásra. Hülye Facebook
oldalak, hülye reklámok,
bankhitelek, kizsákmány-
olás, aranykalászos gazda,
földárverés, földátverés,
gazdasági növekedés, prop-
aganda, újabb rezsicsök-
kentés, propaganda, tár-
sadalmi konzultáció, propa-
ganda, TV1 csatorna, prop-
aganda. Ezekkel a dolgok-
kal, úgy vagyok, mint Mó-
ricka, akinek mindenről a
p*na jut eszébe. No, de ne
nyomjuk tovább a fülbucit,
ha már úgyis átszakadt a
dobhártyánk. A fentiek
egyébként agymenés követ-
kezménye, az egymást kö-
vető szavak, a véletlen mű-
vei. Mi az, hogy nem ma-
radt miről beszélni? Azért
van még pár dolog, de én
úgy vagyok ezzel, mint a
Gyűrűk Urában az erdő fái.
Igen, tudunk beszélni, de
csak akkor szólalunk meg,
ha van mit mondani.

További szép napot kívá-
nok

szilágyikarcsi

NŐEGYLET HÍREI

A Nőegylet részt vett az ok-
tóberi ruhabörzén és fela-
jánlásokkal bővítettük a
ruhák halmazát.
Októberben lelkes társasá-
gunk egy különleges kirán-
duláson is részt vett Csil-
lagváriné Erzsike szerve-
zése nyomán. Ellátogatunk
a balástyai Kóbor-Lóba.
Kiérkezésünk után plédek-
be burkolódzva lovas ko-
csira szálltunk és Erzsike
idegenvezetésével bejártuk
a környéket, számtalan
szatymazi kötődésű helyen
jártunk, történetet hallot-
tunk. A kocsikázás után
jólesett a tanyán a meleg
kandalló mellé telepedni és
finom meleg vacsorát fo-

gyasztani. A nap végén
megbeszéltük, hogy ismét-
lés feltétlen lesz a tavasszal.
Színházaztunk ismét: egy
igen érdekes mindenkor
aktuális darabot láttunk
Cselédek és Játékosok cím-
mel.
Megkezdődtek előkészüle-
teink az adventi vasárna-
pokra. Ismét mikulás cso-
magot készítünk a község
gyermekeinek. A felajánlá-
sok miatt megkerestük a
helyi vállalkozókat, civile-
ket, akik eddigi években is
hatalmas segítségre voltak
abban, hogy ezek a csoma-
gok elkészülhessenek. Sze-
retnénk újdonságokat is az
idei évben, például sütünk
igazi Luca pogácsákat, me-
lyekben nyereményszel-
vényeket helyezzünk el. A
pogácsák bevételét szeret-
nék jövőre visszaforgatni a
falu javára. Minden hétvé-
gén más finomsággal vár-
juk kiérkező vendégeinket.
Szeretettel hívunk min-
denkit a közelégő ünnepre
való készülődésre!!
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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

Mezeiné Bérczy Sarolta
Tel: 62/283-101/15.
Várandós tanácsadás:
HÉTFŐ: 1200-1400

Csecsemő-és kisgyermek
tanácsadás:
HÉTFŐ: 1400-1600

SZERDA: 1200-1400

Fogorvosi rendelés:
Dr. Bandl Erzsébet 
(tel.: 62/283-101/12) 
Hétfő, szerda: 1400-1900,
kedd (Iskolafogászat)
csütörtök: 830-1400, 
péntek: 830-1230

Gyógyszertár:

tel.: 62/283-110 
Hétköznap: 730-1530

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

Polgármester:
Barna Károly
tel.: 06-20/9568-786

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

Tanyagondnokok:
Csányi Imre

tel.: 20/404-2024
Bérczi Tamás

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

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

Általános iskola
Szatmaz, Petőfi S. u. 6. 
tel.: 62/283-149
Igazgató: Bódis Margit

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

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

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

Tel.: 62/283-169
Révész Andrea
Ügyfélfogadási idő 

Hétfő, csütörtök: 0900-1300

Kedd: 1300-1800

Szerda: 1300-1500

Tanyagondnokok:
Rózsa Zoltán

tel.: 20/260-0750
Karácsonyi Gergely

tel.: 30/5000-532
Sarapka Irén Katalin

tel.: 30/567-1006
Vidácsné Lukucza Éva

tel.: 30/229-7123
Gyermekjóléti Szolgálat

Tel. 62/283-169
Kollár Zsuzsanna
Ügyfélfogadási idő
Hétfő, csütörtök: 0900-1300

Kedd: 1300-1800

Szerda: 1300-1500

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: 8-12,  12.30-17.00
kedd: 8-12,  12.30-16.00
szerda: 8-12,  12.30-16.00
csütörtök: 8-12,  12.30-16.00
péntek: 8-12,  12.30-15.00

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

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

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

szombat: 1000-1530

vasárnap: zárva
Főnix Egyesület.

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/

Szatymazi Nőegylet, 
vezető: Berta Eszter
tel.: 20/389-3670

Hulladékudvar nyitvatartása:
Kedd: 12-18
Péntek: 14-18
Szombat: 8-1820

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

Sertésfelvásárlás:
Kiss István 30/974-8232 

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

Temetéssel kapcsolatos 
teljes körű ügyintézés:

-Patak János
Csongrád Megyei Kegyeleti
Kft. ügyintézője

tel.: 30/278-0017
-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

Felelős kiadó: Dankó Pista Művelődés Ház és Könyvtár. Főszerkesztő: Kálmán János Szerkesztőbizottság tagjai: Barna Károlyné, Kasza Ágnes,
Kapásné Gyögy Rita. A szerkesztőség címe: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár (Szatymaz, Dózsa György utca 42.)
E-mail:milapunk@szatymaz.hu ISSN 1789-7165 (Nyomtatott) ISSN 1789-7173 (Online); Következő lapzárta: január 1.
Nyomdai előkészítés: RRD Kereskedelmi és Marketing Vállalkozás. Nyomtatás: Tiszapress nyomda

SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ÜGYELET
FELNŐTT:

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

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

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

Búcsúzunk tõlük
Dr. Gaizer György (1943)
Szatymaz, I. körzet 2/A

Zónai Pál (1957) 
Szatymaz, IV. körzet 66.
Hegedűs Istvánné (1942)
Szatymaz, Rákóczi u. 9.
Hegedűs István (1963)

Szatymaz, Rákóczi u. 9.
Köteles Ilona ( 1944)

Szatymaz, Kossuth u. 7/C

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

Kertész Bálint 2015.09.24.
Kertész-Scheffer Piroska, Kertész Sándor

Langó Ádám 2015.12.02.
Langó-Rapcsányi Adrienn, Langó László

Nagy Balázs Szabolcs 2015. 08.28.
Nagyné Gera Aranka,  Nagy Zoltán

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

III. Vajdasági Szóló Nép-
táncverseny, Szabadka,
2015. november 14.
Igazán büszkék lehetünk
két táncosunkra, Csikós
Eszterre és Kormányos
Viktorra, akik a nemzetközi
versenyen a 24 induló pá-
rosból szerezték meg az
első helyet! Felkészítő ta-
náruk  Nokta Gábor. 
Sóvidéki, azon belül pálpa-
taki táncot mutattak be,
Ami annyira sikeres volt,
hogy az egyik zsűritag
megjegyezte, ha mindezt a

Felszállott a pávában…
mutatják be, nem hinné el,
hogy nem onnan származ-
nak. Viktor hét éve, Eszter
három éve táncol, azóta

dolgoznak együtt párban is.
Rengeteg munka van ben-
ne, Szatymazon a Barack-
mag, Zsombón a Garaboly
Néptánccsoport tagjaiként
fejlesztik magukat, készül-
ve országos versenyekre.
Minden esélyük megvan rá,
hogy szorgalmuk és képes-
ségük szerint a népitánc
legmagasabb szintjén kép-
viseljék községünket. 
Gratulálunk!

Szatymazi siker a Vajdaságban!

HÓÜGYELET
I. körzet és belterület: Önkormányzat
II. körzet: Zacsok János és Kálmán László
III. körzet, zsombói határúttól a forráskúti útig: Kopasz László

a forráskúti úttól a vasútig és a vasúttól az 5-ös útig: Balogh
Lászlóné

IV. körzet: Finn-Magyar úttól 5-ös útig: Balogh László
Finn-Magyar úttól Sándorfalva határútig: Juhász János

Indokolt esetben a következő telefonszámokat hívhatják:
0620 9568786 (Barna Károly)
0620 4042024 (Csányi Imre)

SEGÍTHETÜNK AZ ÓVODÁNAK!
Mindazok, akik a
Sportpálya új öltöző-
épületében található
Kapufa büfé és piz-
zériában rendelnek
elvitelre pizzát, a cso-
magoló doboz árával,
100 forinttal segítik
az Szatymazi Óvodát. 
A dobozokat az óvo-
dások festették ki,
mintázták meg.

Köszönjük és jó étvágyat!

BUÉK  2016
SZILVESZTEREZZEN VELÜNK A SZATYMAZI FALUHÁZBAN!
A  SZATYMAZI  FICÁNKÁK  MEGHÍVJÁK  ÖNÖKET EGY JÓ

HANGLATÚ ÓÉVBÚCSÚZTATÓRA!
ZENE:  KISS SZILÁRD

VACSORA:  LESZVIGASZ VENDÉGLŐ
KEZDÉS: 18 ÓRA

VACSORA: 20 ÓRA
AMIT HOZZ MAGADDAL A

TÁNCOS LÁBAD, INNIVALÓ,
SÜTEMÉNY EGÉSZ ÉJSZAKÁRA!

BELÉPŐ ÁRA:  4500 FT, MELY TARTALMAZZA A
VACSORÁT ÉS AZ ÉJFÉLI VIRSLIT.

JEGYEK A FALUHÁZBAN KAPHATÓK 2000 FT ELŐLEG
BEFIZETÉSÉVEL.

Megkezdődtek az adventi vasárnapok a Faluházban


