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HELYTÖRTÉNET

Biztos azóta már rendes
nagyapa lehet, szeretni való
unokákkal körül véve, az
akkori Vencikéből. Nagy
ritkán már csak arra emlék-
szünk, hogy kisgyerek ko-
rában, nehezen barátkozott
meg a közelben lévő tanyai
iskolával. A tanyájuk és az
iskola között meglévő tá-
volság meghosszabbodása
is csak abból adódott, hogy
a két épületet összekötő
poszahomokos út, girbe-
gurbán, helyenként csak-
nem hurkot leírva futott vé-
gig, fák és bokrok nélkül, a
helyét olykor az időjárás-
hoz igazodva, emiatt gyak-
ran változtatva.
Amikor a mi Vencink, éle-
tében eljött a várva-várt el-
ső tanítási nap, bizony  ak-
kor is már elkésve érkezett
meg az iskolába. Egy kicsit
furcsának hatott. Mert az

igaz, hogy mezítláb jött az
iskolába, egy valaha kékre
festett kantáros hosszúnad-
rágban, amely nem sokkal a
térde alatt ért véget és egy
ünnepélyes külsőt kölcsön-
ző szép fehér tiszta ingben.
A helyzethez igazodó ko-
moly, izgalomtól avagy
csak a friss levegőtől kipi-
rult ábrázatát egy elnyűtt
kopott zöld kalap keretezte.  
Már nyolc óra elmúlt és ja-
vába folyt a nyári szünet
eseményeinek megbeszélé-
se, a tanulók ültetési rend-
jének meghatározása az
összevont osztályban, ami-
kor betoppant. Hangos
"csértessék"-et köszönve,
kalapját a dobogó mellé le-
csapta. Nem sok vizet za-
vart, a tanító hozzá intézett
első oktató szavait komo-
lyan hallgatva egy üres
padba, mindenkitől kellő
távolságot tartva, beült.
Nem sokáig volt azonban

olyan nyugodt. Egy jó fél-
óra múlva se szó, se beszéd
felállt, fogta a közben az
első padra helyezett kalap-
ját és "jó napot" kívánva
megindult a teremből kife-
lé.
"Hová mész Vencike?" - te-
szi fel a kérdést a meglepett
tanító. Gyorsan jött a vá-
lasz: "Ídes azt mondta,
hogy siessek haza!" Azzal
mégegyszer hangosan kö-
szönt és határozott léptek-
kel megállíthatatlanul, elin-
dult hazafelé.
Pár napig még ilyen zava-
ros volt a Venci megjele-
nése és távozása, majd o-
lyan napok következtek,
hogy teljesen elmaradt. Egy
arra járó nagyobb tanulót
küldött a szülőkhöz tájéko-
zódás végett a tanító, hogy
tudakolja már meg, mi baj
van a gyerekkel? No, attól
az időtől kezdve a Venci

mindennap pontosan meg-
jelent az iskolában és
egyáltalán nem sietett haza,
kivárta a tanítás végét jelző
elbocsájtást, a közös elkö-
szönést.
Talán egy jó hét is elmúlt
már, amikor az iskola előtti
homokos úton a tanító meg-
látta a heti piacról hazafelé
tartó szülőket kocsijukon,
az el nem kelt terményeik
között ülve.
A tanító hangos köszönés
után boldogan újságolta ne-
kik a jó hírt, hogy: "a Ven-
civel már nincs semmi baj,
mindennap pontosan érke-
zik az iskolába, soha el nem
késik azóta."
Tudom - szólt legyintve a
bakon ülő, nem nagyon
meglepett apa - mert min-
den reggel én hajtom el az
ustorral az iskoláig!

Pálmai József

A Venci

Szatymazon nem állhat meg
az idő, vélik sokan, akik
tesznek is azért, hogy a haj-
dani aranykorokat jelentő
pásztorkodás, borkészítés,
fűszerpaprika termesztés,
vendégfogadás, majd gyü-
mölcstermesztés után a fel-
lendülés újabb lehetősége
jöjjön el. 
Alább olvashatjuk Somogyi
Györgyné szavait, melye-
ket Zala Simon Tibor jegy-
zett le a Magyar Gazda egy
1991-es számában, s ame-
lyek ízelítőt, összefoglalót
adnak községünk eddig
megtett útjáról – amire le-
het építeni.
”Első írásbeli említése
1676-ból való. Egészen a
XIX. századig leginkább
juhászkodtak, pásztorkod-
tak itt, káposztát termesz-
tettek és sziksót söpörtek a
szegényebb asszonyok. Ez-
zel a sziksóval súroltak

még a gyári mosóporok
előtt. Ma pedig inkább a
gyümölcstermesztést em-
lítik Szatymaz jellemzője-
ként, pedig ez a kultúra
nem is olyan régi. A XIX.
század utolsó harmadában
kezdett fejlődni a modern
értelemben vett gyümölcs-
és szőlőkultúra. A Szeged
környéki parasztok vették
meg a Kárász család kiáru-
sított földjeit. A városi
tisztviselők, módosabb pol-
gárok között terjedt a szo-
kás a századfordulón, hogy
itt vásároljanak kisbirtokot.
Állandó „kapásokat”, itt élő
egyfajta birtok-gondnoko-
kat tartottak. A tulajdono-
sok tavasztól őszig éltek
kint, vagy csupán a hétvé-
geken – mint most – jártak
ide. Volt is akkor egy szólás
a korabeli újságok szerint: a
szatymazi annyit tesz, mint
a hivatali kötelességeket
elhanyagolni Szatymaz

gyönyörűségéért. Versec-
ről, Királyhalomról hozták
a szőlőfajtákat és modern
művelési módokat kezdtek
alkalmazni az úri birtoko-
sok, amelyet aztán munká-
saik is eltanultak. Az 1930-
as években jött a hirtelen
ugrás, Kamenszki tanító úr
erőfeszítése, őszibarack-te-
lepítési akarata hozta meg
eredményét: faluvá kezdett
válni Szatymaz. Felejthe-
tetlen ízű-zamatú ősziba-
rackot termeltek. A népes-
ség ma is gyarapszik, a föl-
det szerető szegedi vissza-
települők, a tanyákról be-
húzódók jóvoltából. Itt nem
sikerült szétverni a tanyá-
kat, noha jócskán megcsap-
pant az európai hírű őszi-
barackosok területe. Meg-
változott a falu külső képe
is, hallatlanul sokan épít-
keznek. Más lett a hatvanas
években álmosnak tűnő kis
falu. Sokan vannak, akik
megtartják tanyájukat és
csak lakóházat építenek

Szatymazon. De találko-
zunk olyan házakkal is,
amelyek mellett ott vannak
a gazdasági épületek. De
nem az állattartó paraszti
ólak, istállók, hanem ennek
a szőlő-, gyümölcstermő
tájnak az épületei, tehát a
tárolók, a hűtők. Olyan lé-
tesítmények, amelyek ki-
szolgálják a napi gyümölcs-
betakarítást. Egy biztos:
Szatymaz népe sohasem –
még a szövetkezetesítés
idején sem – fordult el a sa-
ját gyümölcstermesztéstől.
Most, hogy lehetőség nyílik
rá, egyre többen bővítik ül-
tetvényeiket vállalkozás-
szerűen. Hiszen Szatymaz-
nak külön őszibarack fajtá-
ja volt (a szatymazi Ford),
és a föld szeretetét nem le-
het kitörölni az emberek-
ből. Ezért térnek vissza ide
olyan fiatalok, akik épp-
hogy elleshették gyerekko-
rukban nagyszüleiktől a
kisüzemi gyümölcster-
mesztés fortélyait.”

Lösz-e még Szatymazolás?

ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNYEK
A 2015. február 22-i időközi polgármester választás eredménye

1 Barna Károly FIDESZ-KDNP 658
2 Novák Pál Független jelölt 396
3 Márta Ferenc Független jelölt 239
4 Fülöp Zoltán Miklós Független jelölt 24

Alpolgármester Dékányné dr. Balogh Andrea, a Gazdasági Bizottság új tagja Pölös László. 
Az előző választás soron következő legjobb eredményével rendelkező Bérczi Tamásné képviselői mandátumot szerzett,
helyette a Humán Bizottságba, mint külső tag Simon Lajosné, a Gondozási Központ vezetője került.
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SZATYMAZ KÖZSÉGBEN MŰKÖDŐ ALAPÍTVÁNYOK KÖZLEMÉNEYE

Tisztelt Szatymaziak! 
Önök a 2015-ös évben is dönthetnek személyi jövedelemadójuk egy százalékának közhasznú felajánlásáról.
Az alábbiakban közöljük az alapítványok ADÓSZÁMAIT:
A Mi Óvodánkért Alapítvány Szatymaz: 18465789-1-06
Csipet-Csapat Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete:
18211913-1-06
Fehértói Gazdaképző és Innovációs Alapítvány: 18454404-1-06
(a Teleházat üzemelteti)
Közművelődési és Családsegítő Egyesület: 18472754-1-06
Főnix Egyesület: 18463718-1-06
Szatymazért Alapítvány: 18456420-1-06

Szatymaz Község Területén Élő Idős Emberek Gondozásáért
Alapítvány: 18452213-1-06
Szatymazi Gazdakör Közhasznú Egyesület: 18450259-1-06
Szatymazi Gyermekekért Közhasznú Egyesület: 18479548-1-06
Szatymazi Nyugdíjasok Egyesülete: 18464812-1-06
Szatymazi Polgárőr Egyesület: 18462580-1-06
Szatymazi Sportegyesület: 19983879-1-06
Szatymazi Nőegylet 18208533-1-06

A település és az ALFÖLD-
VÍZ Zrt. korábbi tárgyalása-
inak és szerződéskötésének
értelmében 2015. janu-ár 1-
től az ALFÖLDVÍZ Zrt. látja
el a helyi víziközmű-szolgál-
tatással kapcsolatos felada-
tokat Szatymaz teljes terü-
letén. Helyben a cég 5. szá-
mú Területi Divíziójának
Szeged-környéki Üzemmér-
nöksége végzi a szolgálta-
tást. 
A műszaki hibák bejelenthe-
tőek a nap 24 órájában a 06
80 922 333-as ingyenesen
hívható műszaki hibabeje-
lentő hívószámon, ahol a te-
lepülés irányítószámának
megadását követően a hívás
azonnal az illetékes diszpé-
cserközpontba érkezik. A
diszpécser ezt követően to-
vábbítja a hibabejelentést a
helyi üzemeltető egység ré-
szére, akik elindulnak a hiba
feltárására. 
Az első – januári - Alföld-vi-
zes számlák február végén,
március elején érkeztek meg
a felhasználókhoz. Az első
számlákat követően – már-
cius hónaptól - a szolgáltató

egy borítékban majd hárma-
sával küldi felhasználói ré-
szére a számlákat. Minden
hónapban csak egy számlát
szükséges kiegyenlíteni. A
számlák befizetésének határ-
ideje minden számla első
oldalán – az egységes szám-
laképnek megfelelően – ke-
rül feltüntetésre. Fontos,
hogy a három számla közül
mindig csak az adott hónap-
ban esedékes számlát szük-
séges kiegyenlíteni. Az egy-
szerre postázott számlák elő-
nye, hogy így előre ismert a
következő hónapokban ese-
dékes vízdíj mértéke, így
könnyebb a családok szá-
mára a tervezés. 
A szolgáltató félévente
(Szatymaz településen vár-
hatóan június és december
hónapban) olvassa le a víz-
mérők állását, melyet köve-
tően a pontos vízmérőállás
alapján elszámoló számlát
állít ki felhasználói részére.
A leolvasások között minden
hónapra részszámlát állít ki a
szolgáltató. Aki nem rész-
számlát szeretne kapni, ha-
nem minden hónapban a
tényleges fogyasztás alapján

szeretné megkapni vízdíj-
számláját, a mérőállást az el-
ső számla kézhezvételét kö-
vetően minden hónap 10-20-
a között bejelentheti. A mé-
rőállás bejelentéshez előze-
tes regisztráció szükséges,
mely megtehető az ügyfél-
szolgálati hívószámon, il-
letve személyesen, az ügy-
félszolgálati irodákban. A
mérőállás ezt követően be-
jelenthető online és telefo-
non is. Ennek részleteiről a
szolgáltató által januárban
megküldött tájékoztató le-
vélben, valamint a cég hon-
lapján bővebb tájékoztatás
olvasható. A szolgáltató hon-
lapja a www.alfoldviz.hu
webcímen érhető el.
A részszámlán a havi átlag
mennyiséget a felhasználási
helyen az előző egy év fo-
gyasztása alapján határozza
meg a szolgáltató. Akinek
nem felel meg a részszámlán
megállapított havi átlag m3,
lehetősége van a mennyisé-
get megváltoztatni. Az átlag
mennyiségének a megváltoz-
tatását kérhetik az ügyfél-
szolgálatokon (személyesen,
telefonon) vagy regisztráció

után, a társaság honlapján az
Online ügyfélszolgálaton ke-
resztül. 
Szatymaz közelében a szol-
gáltató Sándorfalván, a Széc-
henyi u. 24., Szegeden a Jó-
zsef Attila sgt. 115. szám
alatt működtet ügyfélszol-
gálati fiókirodát, ahol kedden
8-18 óráig, csütörtökön 8-15
óráig nyílik lehetőség szemé-
lyes ügyintézésre. 
Ügyfélszolgálati kérdések-
kel addig is fordulhatnak a
szolgáltatóhoz. A helyi tari-
fával hívható 06 40 922 334-
es ügyfélszolgálati telefon-
számra érkező hívásokat a
call center fogadja, melyben
az ügycsoport megadását
követően azonnal az ügyin-
tézőhöz érkezik a hívás. Az
ALFÖLDVÍZ Zrt. Üzletsza-
bályzata megtekinthető az
ügyfélszolgálati irodákban
vagy letölthető a Társaság
weboldaláról www.alfold-
viz.hu. 
Műszaki ügyintézésre Sze-
geden, a József Attila su-
gárút 115. szám alatti divízi-
óközpontban van lehető-
ség.

Januártól új víziközmű-szolgáltató üzemeltet Szatymazon

Tájékoztató Szatymaz Község Képviselő-testületének 
2015. február 12. napján, 15 órakor a Szatymaz Dózsa György u. 42. szám alatti 

önkormányzati épületben megtartott nyílt üléséről.
Gulyás Zsuzsanna gazda-
ságvezető ismertetése után
a testület határozattal elfo-
gadta az önkormányzat
2015. évi költségvetését,
amely többek közt részlete-
sen tartalmazta a civil szer-
vezeteknek juttatott támo-
gatást, valamint a Babaköt-
vényre elkülönített össze-
get.
Következő napirendi pont-
ként Barna Károly alpol-
gármester felkérte Kálmán

János igazgatót és Feketéné
Bárkányi Ilona könyvtárost
a Dankó Pista Művelődési
Ház és Könyvtár munkájá-
ról szóló beszámoló és
munkaterv előterjesztésé-
nek ismertetésére. Kálmán
János igazgató és Feketéné
Bárkányi Ilona diavetítéssel
illusztrált bemutatót tartott,
amelyet a testület elfoga-
dott. A Teleház munkájáról
szóló beszámolót Lengyel
Istvánné dr. írásban ismer-
tette.

A lakosságot leginkább é-
rintő, szociális rendelet al-
kotása következett. Köztu-
dott, hogy idén március 1-
től átalakul a szociális tá-
mogatási rendszer. Ennek
részleteiről a Főnix Egye-
sület közleményei közt ol-
vashatnak e lapszámban, il-
letve tájékoztatást, segítsé-
get az önkormányzat mun-
katársaitól kérhetnek.
A gyermekvállalás önkor-
mányzati támogatásáról

szóló rendelet megbeszélé-
se következett. A képvise-
lők nem értettek egyet ab-
ban, hogy a támogatást
minden megszületett gyer-
mek, avagy csak a házas-
ságban születettek kapják.
A rendelet alkotásához mi-
nősített többség szükséges,
s mivel egyik javaslat sem
kapta meg a szükséges sza-
vazatot, a Képviselő-testü-
let nem alkotott rendeletet e
tárgykörben.
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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:
Feketéné Bárkányi Ilona

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

KÖNYVTÁRI HÍREK
NYELVI JÁTSZÓTÉR
Az Anyanyelv Napján,
február 21-én délelőtt
anyanyelvi akadálypályán
„küzdhették keresztül”
magukat a könyvtárba
betérők, s ha sikerült

megoldaniuk a játékos
feladatokat, könyvjutalom-
mal távozhattak. Nagy sik-
ert arattak az anagrammák
és a képrejtvények is; for-
gott az „észkerék”, és  nem
volt hiány nevetésben sem. 

Tisztelt Szatymaziak!
Szatymaz történetében elő-
ször volt időközi polgár-
mester választás 2015. feb-
ruár 22-én. A 2014. októ-
beri választásokon ismét dr.
Kormányos László kapta a
legtöbb szavazatot; az ala-
kuló testületi ülés végén be-
jelentette, hogy egészségi
állapotára való tekintettel
lemond. Az időközi válasz-
táson a négy jelölt közül
engem tiszteltek meg a bi-
zalmukkal a legtöbben, en-
nek következtében az előt-

tünk álló ciklusban én lá-
tom el a polgármesteri fela-
datokat községünkben.
Szeretném megköszönni
mindazoknak a segítségét,
akik a kampány során és a
választáson mellettem áll-
tak és támogattak. Úgy
gondolom, hogy az ő segít-
ségük nélkül nem érhettem
volna el ezt a szép ered-
ményt. Alpolgármesteri te-
endőim nem tették lehető-
vé, hogy minden választó-
polgárt személyesen felker-
essek, de segítőim áldoza-
tos, kitartó munkával sok
családhoz eljutottak, és
próbálták terveimet és jö-
vőbeni elképzeléseimet
megismertetni a falu lakos-
ságával.
Az a feladat, amit most
kaptam, megtisztelő, u-
gyanakkor nagy felelősség-
gel is jár. Senki nem szü-
letik polgármesternek.
2002 óta vagyok tagja a
képviselőtestületnek. Ez i-
dő alatt két polgármester-
nek is volt alkalmam meg-
figyelni a munkáját. 
Gyömbér Laci bácsi a meg-
fontolt, tapasztalt polgár-
mestert testesítette meg,
Kormányos Laci a fiatal,
ambíciózus, lendületes fa-

luvezetőt. Megpróbálom
elődeim pozitívumait öt-
vözni. Számítok a képvi-
selőtestület konstruktív
munkájára, hiszen mind-
nyájan a falu előrejutásáért,
fejlődéséért szeretnénk
munkálkodni.
Feladatunk van bőven. Az
aktuális belvíz helyzet
megoldása után hozzáfo-
gunk a bel- és külterületi
utak javításához, hiszen
sorra jönnek a lakossági
megkeresések az utak ál-

lapotával kapcsolatban. Kis
türelmet kérek mindenkitől,
lehetőségeink szerint i-
gyekszünk mindenhova
odaérni. 
Kedves Szatymaziak! A
munka folytatódik, bízom
benne, hogy közösen, egy-
mást segítve bebizonyít-
hatjuk, hogy képesek va-
gyunk szép eredményeket
elérni és együtt örülni a sik-
ereinknek!

Barna Károly
Szatymaz polgármestere

SAJTÓKÖZLEMÉNY A BUDA-CASH
BRÓKERHÁZ ÉRINTETTEINEK

ÜGYÉBEN
Az ALFÖLDVÍZ Zrt. tájékoztatja a Buda-Cash Bróker-
ház ügyében érintett felhasználóit, hogy amennyiben fi-
zetési nehézségeik merülnek fel a vízdíjszámlák kiegyen-
lítése során, úgy a szolgáltató részletfizetési vagy halasz-
tott fizetési lehetőség ajánl fel, a bankszámlák zárolásá-
nak feloldásáig.
Egyeztetés céljából keressék fel az ALFÖLDVÍZ ügyfél-
szolgálati irodáinak egyikét, vagy jelentkezzenek a helyi
tarifával hívható 40/922-334 telefonszámon.

Novák Pál önkormányzati képviselő értesíti a lakosságot,
hogy előzetes telefonos egyeztetést követően továbbra is

lehetőségük lesz hétfőn délután problémáik
megbeszélésére a Teleházban 17 órától kezdődő

fogadóórán. (30/64 29 206)

Pálmai József helytörténeti
előadása negyedik alka-
lommal is ugyanolyan iz-
galmas és történetekben
gazdag volt, mint a legelső
találkozásunkkor, hiszen
még mindig van mit mesél-
ni...Minden alkalommal
helyet foglalnak a közön-
ség soraiban „törzsvendé-
gek” és új „klubtagok” is.

Sosem késő tehát bekap-
csolódni (hogy kikapcso-
lódhassunk ☺ )
KÖVETKEZŐ ELŐA-
DÁS/ BESZÉLGETÉS:
MÁRCIUS 27-ÉN (PÉN-
TEK) 16.00 ÓRAKOR,
ahová szeretettel várunk
minden kedves érdeklődőt!

ISTEN HOZOTT SZATYMAZON
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MEGHÍVÓ
Március 23. 17.00-kor

„Przemysl ostromai 1914-15-ben”
Pintér István történész, nemzetőr őrnagy

előadása, melynek témája:
a Galíciában található erődrendszer helytállása

az oroszokkal vívott harcban
Przemysl ostroma. 

Forrás: http://postcards.arcanum.hu/

ISKOLAI HÍREK

ÓVODAI HÍREK

Február 6-án a Faluházban
tartotta meg a szatymazi is-
kola alsó tagozata a farsan-
gi mulatságot. A lázas ké-
szülődés már napokkal ko-
rábban megkezdődött. A
gyerekek díszeket készítet-
tek, a szülők vásároltak, sü-
töttek, főztek. Példaértékű
volt ez az összefogás a két
harmadikos osztály között.
Gyönyörűen feldíszített te-
rem, ínycsiklandó büfé, bu-
lizene várta a gyerekeket.
Külön köszönet jár Hege-
dűs Csabának a teremdíszí-
tésért, a zenéért, Szabó és
Makovicka apukának, akik
fuvaroztak, Fekete Kitti-
nek, Kerkápolyi Noéminak
és Márki Károlynak a pa-
kolásért, teremdíszítésért,
Kőhegyi Árpádnak "ajtón-
álló" pénztáros segítsé-
géért.
A gyerekek évfolyamon-
ként mutatták be az ötlete-
sebbnél ötletesebb jelme-
zeket. A zsűrit (Nikolényi
Miklósné, Feketéné Bárká-
nyi Ilona, Dr. Tóthné Szabó
Orsolya) jól megdolgoztat-
ták, hiszen egész délután fi-
gyeltek, értékeltek, győz-
test hirdettek. Külön köszö-
net nekik is.
A rengeteg tombolatárgyat
a hagyománytól eltérő mó-
don maguk a jelmezes gye-
rekek sorsolták ki. Az

osztályok néhány tréfás ve-
télkedőn is szurkolhattak
egymásnak, a szerencsé-
seknek. Volt habos lufibo-
rotválás, fánkevés, kisze-
báb arcfestés, öltöztetés.
Természetesen a bál végén
nem őket vittük a tűzhöz.
Reméljük, hogy Zoli bácsi
tüzével, és Erzsike néni ré-
misztő kiszebábjával sike-
resen el tudtuk űzni a telet.
Köszönjük a rendezvény
anyagi támogatását, és a
közreműködést MINDEN
szülőnek, és pedagógus
kollégánknak, a Faluház
dolgozóinak.
Külön köszönet az ado-
mányokért Túri Katalinnak,
Makoviczka Zsoltnak, az
Antares Kft-nek, a Törpi
diszkontnak, a Goods ke-
reskedésnek, Ilona és Tsa
boltnak, valamint a Rendőr-
ségnek!

A Szegedi Nemzeti Színház
Csukás István: Szökevény
csillagok című művének
ősbemutatója kapcsán ve-
télkedőt rendezett az író
műveiről, munkásságáról
az általános iskolák alsó ta-
gozatosai számára. Lelkes
kis csapatunk, a ”Szatyma-
zi Torna-Csukások”, király-
tól tanulhattak táncot és
illemtant, Gombóc Artúr

helyett kóstolgathattak cso-
koládét, sőt még a tanító
nénijüket is kisminkelhet-
ték hercegnőnek. Az álta-
lunk írt jelenetre és a ki-
rályfik dalára dicséretet
kaptunk a szervezőktől. A
kilenc állomásból álló ve-
télkedő során az ötfős csa-
pat a teljes színházat bejár-
hatta, olyan helyeket is,
melyeket máskor nem lát-
hatnának, sőt eljutottunk
oda is, ahova nem is lehe-

tett volna! Kipróbálhattuk,
hogy milyen érzés beragad-
ni egy színházi liftbe, hogy
hogyan kell rohanva a fo-
lyosón jelmezbe öltözni.
Már maga a kétórás játék is

élményt jelentett, de na-
gyon örültünk a könyvjutal-
maknak, ezen kívül pedig
minden résztvevő és csa-
ládja premier előtt nézhette
meg az új Csukás-darabot.
Az ősbemutató napján kö-
zönségtalálkozóra is sor ke-
rült a Somogyi-könyvtár-
ban, ahol személyesen ta-
lálkoztunk az íróval. Kö-
szönet a szervezőknek, re-
méljük, jövőre is talál-
kozunk!

Csapatunk tagjai: Kis Do-
rottya, Kormányos Janka,
Kónya Eszter, Kormányos
Viktor, Tetlák Áron .

Kasza Ágnes

Szűcs László bűvész láto-
gatása óvodánkban  
A bűvész több éve vendége
óvodánknak, de mindig
megújult műsorral szóra-
koztatja kis közönségét.
Laci bácsi tréfás mutat-
ványait állatok tették még
izgalmasabbá. A szerencsé-
sebbek kipróbálhatták a va-
rázslás tudományát is.

Truffaldino Bábszínház előadása. 
Február elején szórakozhat-
tak óvodásaink a Truffal-
dinoszínház fordulatos, vi-
dám darabján. Már a cím is
sokat elárul: Görényke, a kis
lovag (zenés bábjáték). A
gyermekek nagy örömmel
drukkoltak a szereplőknek. 
A Piroska és a farkas elő-
adása a Szatymazi Falu-
házban.

A gyermekek február folya-
mán, a Szatymazi Falu-
házban folytathatták a me-
sékkel történő ismerkedést.
A humornak, jó hangulat-
nak itt sem volt szűkében
az előadás. A három színész
végig fenntartotta a gyer-
mekek érdeklődését, sőt
néhányan még részesei is
lehettek a műsornak, mint a
farkas segítői.
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Farsang
A farsangi mulatság min-
den csoportban fergeteges
volt. A gyerekek gyönyör-
ködhettek egymás jelmezé-
be. A szülők sok-sok fi-
nomsággal támogatták a
báli hangulatot. Ezen a na-
pon a zene, a tánc, a neve-
tés, tréfa uralkodott óvo-
dánkban.
Felhívjuk a Kedves Szülők

figyelmét, hogy a felnőttek
bálja 2015. április 18-án
/szombaton/ kerül megren-
dezésre, melyre mindenkit
nagy-nagy szeretettel várunk. 
A Szülők adójuk 1%-ával is
támogathatják óvodánkat.
A számlaszámunk:
18465789-0-06
Minden támogatást hálásan
köszönünk.

CIVIL SZERVEZETEK HÍREI
NYUGDÍJAS EGYESÜLET

M E G H Í V Ó
A Csongrád Megyei Kormányhivatal, a Debreceni

Egyetem Gazdaságtudományi Kar és
Kertészettudományi Intézet, a MTA Kertészeti- és

Élelmiszertudományi Bizottság Gyümölcstermesztési
Albizottsága, Szatymaz Község Önkormányzata, a

Szatymazi Gazdakör és a Dél-Alföldi Őszibarackter-
mesztők Szövetsége 

tisztelettel meghívja Önt és munkatársait:
„ Gyümölcstermesztésünk időszerű kérdései”

című szakmai tanácskozásra és bemutatóra.
Helye: Szatymaz, Művelődési Ház

(Szatymaz, Dózsa György u. 42.)
Időpont: 2015. március 26. (csütörtök) 9.00 óra.

Program:
9.00 Köszöntő

Barna Károly polgármester,
Szatymaz Község Önkormányzata

9.10 Megnyitó
Dr. Juhász Tünde kormánymegbízott,
Csongrád Megyei Kormányhivatal

9.25 A hazai gyümölcstermesztés jövőképe
Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens, Fruitveb
Felügyelő Bizottság elnöke, ÉKASZ alelnök

10.15 Őszibarack-termesztésünk helyzete, fejlesztési
lehetőségei, korlátai
Gyuris Mihály és Vass Károly gyümölcster-
mesztők, Szatymazi termőtáj

10.45 Szünet-büfé
Szünetben-metszési eszközök vására
Oláh Gábor ügyvezető igazgató, 
INTERFRUIT KFT.

11.15 A BAYER ajánlata csonthéjasok
növényvédelmében
Sipos József területi képviselő,
BAYER CROPSCIENCE  KFT. 

11.35 A SYNGENTA 2015. évi ajánlata a gyümöl-
csösök növényvédelmében
Tarcal Erik kertészeti területi képviselő,
SYNGENTA KFT.

11.55 A SUMMIT AGRO növényvédelmi ajánlata a
hatékonyság jegyében
Tasi Attila területi vezető, SUMMIT AGRO
HUNGARIA KFT.

12.15 Kérdések-Hozzászólások
12.30 Metszési bemutató

Vezeti: Szél István agrármérnök, a Dél-Alföldi
Őszibaracktermesztők Szövetségének alelnöke 

A rendezvényen megtekinthető Simon Ferenc 
festőművész kiállítása.

A rendezvény támogatói: BAYER CROPSCIENCE
KFT.,   INTERFRUIT KFT., SYNGENTA KFT., 

SUMMIT AGRO HUNGARIA KFT., 
Szatymaz Község Önkormányzata 

Február utolsó szerdáján,
bár nem voltunk túl sokan,
jól kibeszélgettük magun-
kat, tervezve az évi prog-
ramokat, kirándulásokat. 
Február 28-án tartottuk a
hagyományos farsangi bált.
Szép számmal vettünk

részt, családias hangulatban
telt az este, finom volt a va-
csora, jó a zene! Vendé-
günk, a Sándorfalvi Nyug-
díjas Egyesület is remekül
érezte magát, azt mondták,
máskor is szívesen jönnek!
Március utolsó szerdáján,

25-én, délután 4 órakor ta-
lálkozunk újra, vendégünk
is lesz, Raffai Éva tanárnő
személyében.
Szeretettel várjuk minden
klubtagunkat, tisztelettel,

Horváthné Erzsike

Március

Friss illatok kacagnak már 
nyíló ég alatt, 

nyújtózó fák közt kereslek, 
rég nem láttalak. 

Rólad mesél, súg a nádas, 
zsong a fűzberek, 

minden arra ösztönöz, hogy 
megkeresselek. 

Rétek ébredő dalában 
ringsz, mint árnyalak, 

feléd küld az új tavasz, hogy 
megtaláljalak.

Kormányos Sándor

Nőgyógyászati Rákszűrés
Helyszín: Védőnői Szolgálat, Szatymaz, Ady E. u. 32.
Ideje: 2015. március 16.
Vizsgálat költsége: 2000 Ft
Jelentkezés, időpont egyeztetés: 

hétfő – csütörtök, 8.30-9.00 h-ig
személyesen: Védőnői Szolgálat
telefonon: 06-62/283-101/15.mellék
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SPORT

FŐNIX EGYESÜLET közleményei

Kosárlabda. Már egy éve
űzik iskolánkban a kosár-
labdasportot. Az alsósok
Szatymazi Törpeharcsák, a
felsősök Szatymazi Leső-
harcsák néven fiókcsapatai
a Szegedi Harcsák egye-

sületének. Mintegy harmin-
can járnak heti két alkalom-
mal edzésre, melyeket test-
nevelő tanáraik, Szalma
János és Zsoldi Ernő tarta-
nak. A sportágnak sikere
van, a Bozsik programos

futball-szerveződés meg-
szűnte után onnan is sok
gyerek pártolt át, s a kiöre-
gedő nyolcadikosoknak is
van utánpótlása. Másodikos
kortól kezdik a foglalko-
zást. Labdákat és egy új pa-
lánkot a szegedi egyesület
biztosít, az utazási és egyéb
költségeket a szülők állják.
Havi egy mérkőzésük van,

a bajnokságot a Magyar
Kosárlabda Szövetség szer-
vezi, csapatunk a Szolnok-
Békés-Csongrád megyét
tömörítő részhez tartozik.
Legutóbbi eredmények:
Szedeák Alsóváros -
Szatymaz 51-37
Vásárhelyi Kishódok-
Szatymaz 43-24

Egyesületünk közgyűlést
tart 2015. március 27.-én
pénteken 14:00-kor a Falu-
házban.
A mozgáskorlátozott autó-
igénylés határideje 2015.
március 31.
Tájékoztató a szociális
ellátásokat érintő 2015.
március 1-től hatályos
változásokról.
A pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások rend-
szere 2015. március 1-től
jelentős mértékben átala-
kul. 
Az átalakítás fő elemei, az
állam és az önkormányzat
segélyezéssel kapcsolatos
feladatai élesen elválasztás-
ra kerülnek. Átalakul a fi-
nanszírozás rendszere
A jelenleg jegyzői hatás-
körben lévő aktív korúak
ellátásának megállapítása
2015. március 1-től a járási
hivatal hatáskörébe kerül.  
Az aktív korúak ellátása
keretében kétféle ellátás-
típus állapítható majd
meg.

1. A foglalkoztatást he-
lyettesítő támogatás,
2. Az egészségkárosodási
és gyermekfelügyeleti tá-
mogatás (új ellátás a ko-
rábban rendszeres szociális
segélyre jogosultak egy ré-
sze erre válik jogosulttá).
Az újonnan a járási hivata-
lok hatáskörébe kerülő ak-
tív korúak ellátásán túl to-
vábbra is a járási hivata-
lok hatáskörébe tartoz-
nak az alábbi ügykörök:
- alanyi ápolási díj (az

alapszerű, a fokozott
ápolási szükségletekre
tekintettel 

- megállapított emelt ösz-
szegű, valamint a kiemelt
ápolási díj),

- időskorúak járadéka,
- alanyi és normatív jogcí-

men megállapított köz-
gyógyellátás,

- egészségügyi szolgál-
tatásra való jogosultság.

2015. március 1-től meg-
szűnik:

- lakásfenntartási támo-
gatás,

- adósságkezelési szolgál-
tatás,

- méltányossági ápolási
díj,

- méltányossági közgyó-
gyellátás.

Az önkormányzat által
biztosított ellátás neve
2015. március 1-től egysé-

gesen települési támoga-
tás lesz. E támogatás kere-
tében az önkormányzatok
az általuk támogatandónak
ítélt, rendeletükben szabá-
lyozott élethelyzetekre
nyújtanak támogatást. An-
nak eldöntése, hogy e támo-
gatás keretében milyen cé-
lokra, mely feltételek telje-
sülése esetén milyen össze-
gű támogatást nyújt, teljes
mértékben az önkormány-
zat mérlegelési jogkörébe
tartozik. A szociális igazga-
tásról és szociális ellátások-
ról szóló 1993. évi III. tör-
vény (a továbbiakban: Szt.)
által szabott egyetlen köte-
lezettség az, hogy a képvi-
selő-testület a létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, vala-
mint az időszakosan vagy
tartósan létfenntartási
gonddal küzdő személyek
részére rendkívüli telepü-
lési támogatást köteles
nyújtani. 
A Képviselő-testületnek
2015. február 28-ig meg
kellet alkotnia rendeletét,
amelyben dönt arról, hogy
milyen támogatások kerül-
jenek bevezetésre a község-
ben.
Az egyes ellátásokat érin-
tő változások:
Aktív korúak ellátása, a
foglalkoztatást helyette-
sítő támogatás szabályai-
ban –a hatáskörváltozáson
túl- nem várható változás.

2015. február hónapra járó
foglalkoztatást helyettesítő
támogatást és rendszeres
szociális segélyt 2015. már-
cius 5-ig még a települési
önkormányzatoknak kell
folyósítani, ezt követően a
foglalkoztatást helyettesítő
támogatást és a rendszeres
szociális segélyt átalakult
formában a járási hivatal
folyósítja.
A rendszeres szociális se-
gély 2015. március 1-től
ebben a formában nem ré-
sze a szociális ellátó rend-
szernek, a jogosult kör –az
átalakítást követően- más
ellátásokra válhat jogosult-
tá. Azon személyek aktív
korúak ellátására való jogo-
sultságát, akik részére
2015. március 1-jét mege-
lőzően rendszeres szociális
segélyre való jogosultság
került megállapításra a
jegyzőnek 2015. január 1.
és 2015. február 28. között,
az Szt. 2015. március 1-jén
hatályos rendelkezései a-
lapján felül kell vizsgálni.
A felülvizsgálat eredmé-
nyeként 2015. március 1-
től a korábban rendszeres
szociális segélyre jogosult
személyek ellátásra való jo-
gosultsága a következők
szerint alakul:
1. amennyiben a felülvizs-
gálat során a foglakoztatást
helyettesítő támogatásra jo-
gosultak számára előírt
együttműködést nyilat-ko-
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zatban vállalják, foglal-
koztatást helyettesítő tá-
mogatásra lesznek jogo-
sultak: a nyugdíjkorhatárt
5 éven belül betöltők és az
Szt. 2015. február 28-án ha-
tályos 37. § (1) bekezdés d)
pontja szerinti személyek
(önkormányzat rendeleté-
ben foglalt feltételek szer-
inti jogosultak),
2. a törvény erejénél fogva
az újonnan bevezetendő e-
gészségkárosodás és gyer-
mekfelügyeleti támoga-
tásra lesznek jogosultak:
az Szt. 2015. február 28-i
szabályai szerint egészség-
károsodottak a 14 év alatti
gyermekük felügyeletét
másképp biztosítani nem
tudók.

Az új ellátásra való jogo-
sultságot 2015. március 1-i
kezdőnappal kell megál-
lapítani. 2015. február 28-
ával meg kell szüntetni
azon, az Szt. 2015. február
28-án hatályos 37. § (1)
bekezdés d) pontja szerinti,
illetve a nyugdíjkorhatárt 5
éven belül betöltő személy
aktív korúak ellátására való
jogosultságát, aki a foglal-
koztatást helyettesítő támo-
gatásra jogosult személyek
részére előírt együttműkö-
dési kötelezettség teljesí-
tését nem vállalja.
Lakásfenntartási támo-
gatás
A 2015. január 1-jén folya-
matban lévő valamint a
2014. december 31-ét kö-

vetően lakásfenntartási tá-
mogatás megállapítása iránt
benyújtott kérelem alapján
indult ügyekben a lakás-
fenntartási támogatást egy
év helyett legfeljebb a
2015. február 28-ig terjedő
időtartamra lehet megál-
lapítani.
A 2015. március 1-jét meg-
előző kezdő időponttal
megállapított lakásfenntar-
tási támogatás tekintetében-
a jogosultság határozatban
megállapított időtartamára,
vagy annak megszünteté-
séig- a 2015. február 28-án
hatályos rendelkezéseket
kell alkalmazni.
Méltányossági közgyó-
gyellátás

2015. március 1-jét mege-
lőzően megállapított méltá-
nyossági közgyógyellátás
tekintetében, valamint a
méltányossági közgyógyel-
látással összefüggésben
2015. február 28-án folya-
matban lévő ügyekben –a
jogosultság határozatban
megállapított időtartamára,
vagy annak megszünteté-
séig- a 2015. február 28-án
hatályos rendelkezéseket
kell alkalmazni.
A méltányossági ápolási
díj
szabályai 2015. március 1-
től kikerülnek az Szt.- ből.
Az ellátás biztosítása a te-
lepülési önkormányzatok
számára nem kötelező,
megszüntethető.

CSIPET CSAPAT közleménye

Csipetnyi hírek! Egyesüle-
tünk megtartotta év eleji
megbeszélését: témáink a
2015. év programjai voltak.
Ismét megrendeztük Batyus
családi farsangunkat 2015
február havának 21. napjá-
nak délután 3. órájában, az
oskola étkezdéjében. Vár-
tunk kicsit és nagyot, csalá-
dokat, barátokat, minden-
kit,aki szeretne egy vidám,
felhőtlen délutánt, amely
érdekes s mégsem kerül

semmibe. Sajnos kevesen
jöttek el, pedig volt terülj-
terülj asztalka sok-sok fi-
nomsággal. Megtisztelték
rendezvényünket a "Mókás
Bocsok" bábcsoport, és a
szatymazi óvoda Süni cso-
portjának kicsiny része
óvónénikkel, Dohar Mag-
dolnával és Kopasz Gyön-
gyivel. Volt zene tánc és
különleges tombola húzás
melyen a fődíj egy csoda-
szép torta volt. A jelmeze-
ket díjaztuk a fődíj egy
csiga torta volt! Köszönjük
a támogatóinknak a terülj-
terülj asztalt és minden
mást, ami a buli elengedhe-
tetlen része volt: Balog
Lászlóné /bábszínházosok
szállításáért/ Erdélyi Ist-
vánné /Vasút utcai bolt/
Hegedűs Csaba /zene/ Ho-

dács pékség Ilona és társa
bolt Iskola /Bódis Margit/
Kovács Matild /torták/,
Kónya István /vasas/ Kó-
nya László /vegyi bolt/
Paprikakert /Tóth Szilvesz-
ter/, Törpi ABC /Márta Fe-
renc/ Thurzó Patika, 
A következő programunk
az "Együtt A Gyerekkel
Nap" melyet május 23-án
szombaton tartunk. A prog-
ram még szervezés alatt, de
egy biztos pontja már van:
a karácsonyi műsor során
meghirdettük, hogy aki sze-
retne újra hasznosított dol-
gokból ruhát készíteni, je-
lentkezzen. Ezen lehetősé-
get tovább gondoltuk, sze-
retnék egy szatymazi Ki Mi
Tudnak teret adni, így má-
jusi rendezvényünkön vá-
runk színpadunkra minden-

kit: egyedül, csoportban,
bármilyen témában. Sze-
retnénk lehetőséget adni
mindenkinek, aki szeretné
magát, tehetségét, tudását
megmutatni vagy csak a
barátokat meglepni. Min-
denkiben van valami plusz,
mindenki ért valamihez és
ez a nap nagyszerű alkalom
arra, hogy akár kézzel, gép-
pel készített műveket kiál-
lítva akár közönség elé ki-
állva megtudjuk osztálytár-
sunk, szomszédunk bará-
tunk ismerősünk miben te-
hetséges. Jelentkezésről,
részletekről a későbbiek-
ben.
Továbbra is szeretettel vá-
runk mindenkit tagjaink
közzé http://nagycsalado-
sok-szatymaz.hupont.hu/

A gyermeklét misztériu-
ma (3.) - A szív kiáltása
Minden kisbaba sír, sőt a
gyermekek és a felnőttek is.
Még a felnőtt Jézus is sírt
együttérzésből, szomorú-
ságból, csalódottságában
vagy kétségbeesésében.
“Földi életében hangosan
kiáltozva, könnyek között
imádkozott, könyörgött ah-
hoz, aki meg tudta menteni
a haláltól, és hódolatáért
meghallgatásra talált. An-
nak ellenére, hogy ő volt a
Fiú, a szenvedésből enge-
delmességet tanult.” - ol-
vashatjuk szent Pál leve-
lében. (Zsid 5,7-8)
Mit tanulhatunk mi, felnőt-
tek gyermekeink könnye-
iből? Felnőni fájdalmas, de
visszafiatalodni, gyerme-

kivé válni még fájdalma-
sabb. Egyetlen lépést sem
tehetünk visszafelé, ha mi
magunk nem akarjuk! Kér-
nünk kell a gyermekséget,
sőt kiáltanunk kell ahhoz,
aki segíteni tud nekünk.
A gyermekeknek az a kül-
detése, hogy minden ter-
vünket összezavarják, hogy
a legjobb szándékainkat
meghiúsítsák, hogy minden
adandó alkalommal túljár-
janak az eszünkön és térdre
kényszerítsenek minket…
hogy mi is könnyekben tör-
jünk ki, éppúgy, mint ők.
Isten gondoskodik róla,
hogy tudatosítsuk, hogy mi
is ugyanolyanok vagyunk.
Azt akarja, hogy tisztában
legyünk ezzel, és csont-
jainkba hatóan érezzük ezt

az igazságot. 
A gyerekek sírása és hiszti-
je éjszakáról éjszakára igen
hatékony fegyver a felnőtt-
ség magas várfalainak le-
döntésében. Lassan egész
világunk meginog, össze-
omlik, végül darabokra hul-
lik a szűnni nem akaró, éles
sírások rohamában.
Megpróbálunk mindent
megtenni, hogy megszün-
tessük ezt a kínzó hangot.
A síró csecsemők saját ma-
gunkra emlékeztetnek min-
ket. Egyetlen különbség,
hogy mi felnőttek hajlamo-
sak vagyunk összetett száj-
jal kiabálni az aggodalom
és a kétségbeesés hangján.
A kisgyermekek viszont
nem udvariaskodnak, nem
rejtik el gondolataikat, egy-

szerűen kinyitják a szájukat
és kikiáltják azt, ami épp
bennük van. 
Ha Isten gyermekeként,
tiszta szívvel szeretnénk él-
ni, vissza kell térnünk saját
gyermekségünkhöz. Első
lépésként újra fel kell fe-
deznünk a bennünk élő
kisember ösztönös reakci-
óit, a sírást, a kiabálást.
Amikor lecsillapodunk, ha-
tártalan megkönnyebbülés
és béke árad szét bennünk,
mint vihar után felragyogó
napfény!
De a kiabálás - legyen az
felnőtté, vagy gyermeké -,
egyértelműen azt jelzi,
hogy ideje változtatni. Mi
lenne, ha ahelyett, hogy
gyerekesen viselkednénk,
mi magunk válnánk gyer-
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mekké?! Ahelyett, hogy
hisztiznénk, inkább játszani
kezdenénk, ahelyett, hogy
másokat akarnánk megvál-
toztatni, magunkba néz-
nénk és mi magunk változ-
nánk, ahelyett, hogy máso-
kat okolnánk nyomorú sor-
sunkért, felfedeznénk a
minket körülvevő szeretet-
teret, és valóban élnénk is
benne?!
Amikor feladjuk, hogy ko-
moly felnőttet játsszunk, és
hajlandóak vagyunk újra
kicsik lenni, illetve le tu-
dunk mondani arról, hogy
mindig mindent kézben
tartsunk, akkor végre át
tudja járni lelkünket a béke,
amely mindent felülmúl. 
Vegyük komolyan szívünk-
lelkünk kiáltását, és te-
gyünk meg mindent annak
érdekében, hogy megvi-
gasztaljuk. Akkor lelkünk

tudva, hogy csak vele törő-
dünk, fokozatosan elcsen-
desedik, és megtapasztaljuk
a békét. Ekkor saját szívünk
is bízni kezd bennünk,
ahogy mi is benne, … és
ezzel megtettük az első lé-
pést ahhoz, hogy másokban
is bízni tudjunk!
(Mike Mason gondolatai
alapján)
Isten áldásával: Szunyogné
Csányi Icu egyházközségi
médiareferens

Plébániai hirdetések
A szentmisék rendje:
Hétköznap du 4 órakor
csendes szentmise, óraál-
lítás után (márc. 29-től) 5
órakor
Vasárnap reggel fél 9-kor
orgonás szentmise
Vasárnap du 5 órakor gitá-

ros szentmise, óraállítás u-
tán 6 órakor
(Minden hónap 4. vasár-
napján este gyermekek mis-
éje)
Szeretettel várunk min-
denkit nagyböjti lelkigya-
korlatra, melyet az idén An-
tal Imre, ópusztaszeri plé-
bános tart március 16-17-
18-án a 17 órakor kezdődő
szentmise keretében. 18-án
közösségileg kiszolgáltat-
ják a betegek kenetét, me-
lyet a súlyos betegségben
szenvedőkön kívül minden
60 év fölötti hívő felvehet.

Húsvéti szertartás rendje:
Virágvasárnappal (március
29.) megkezdődik a nagy-
hét, az Úr szenvedésének
emlékezete. A barkaszen-
telés a reggeli fél 9-es
szentmisén lesz. 

Nagyhétfőn, nagykedden,
nagyszerdán 18 órakor
lesznek szentmisék.
Nagycsütörtökön 18 órakor
lesz templomunkban az
utolsó vacsora szentmiséje.
Nagypénteken, az Úr szen-
vedésének napján 16 órakor
a keresztúttal megkezdőd-
nek a nagypénteki szer-
tartások (passió, könyör-
gések, kereszthódolat, ál-
doztatási szertartás).
Nagyszombaton 19 órakor
a tűzszenteléssel veszi kez-
detét a húsvéti vigília szer-
tartása, az egyházi év leg-
főbb liturgiája! 
Húsvétvasárnap reggel fél
9-kor és este 6 órakor
lesznek szentmisék.
A plébánia telefonszáma:
283-170. A plébános mobil-
száma: 06/20 93 90 325

A naptári év harmadik hó-
napja 31 napot számlál, ne-
vét a rómaiak egyik főiste-
néről, Marsról kapta, akit
korábban Napistenként
tiszteltek.
A tavasz első hónapja, a ta-
vaszi napéjegyenlőség is
hozzá fűződik, ha ekkor
északkeleti szél fúj, akkor
még maró hideg lesz.
„Ha száraz március, kenye-
ret hoz július.”
A vetés ideje ebben a hó-
napban van a gabonának, a
szőlő nyitásának, a gyü-
mölcsök metszésének, a
konyhakerti növények veté-
sének, dugványozásának.
Általánosan elfogadott sza-
bály volt, hogy a föld fölött
termő növényeket a hold
növekvő, a föld alatt ter-
mőket a hold fogyó sza-
kaszában kell vetni, illetve
dugványozni. 
„Sándor, József, Benedek,
zsákban hozzák a mele-
get.... „
Március 18. Sándor napja 

„Sándor napján megszakad a tél,
József napján eltűnik a szél,
Zsákban Benedek hoz majd
meleget,
Nincs több fázás, boldog, aki él.„
Árpa, zab vetési ideje
Március 19. József  napja
Méhek kieresztése, marhák
legelőre hajtása, tavaszi
szántás megkezdése 
„amilyen az idő József nap-
kor, olyan lesz Péter- Pál-
kor és a szénahordáskor„
Március 21. Benedek  napja
A tavaszi napéjegyenlősé-
gre esik, így nagyon való-
színű, hogy melegebbre
fordul az idő.
Március 25. Gyümölcsol-
tó Boldogasszony
Az egyház Jézus fogantatá-
sának napját ünnepli, egyi-
ke a legjelentősebb Mária
ünnepeinknek. Ilyenkor
szokták elvégezni a fák
oltását, szemzését, valamint
a metszésének megkezdé-
sét.

Népi kalendárium. Március – Böjtmás, Kikelet hava
Családunkban a nagyapám
és az egyik nagybátyám a
Sándor keresztnevet visel-
te, így egyszerre ünnepel-
tek. Tekintettel a nagy lét-
számú rokonságra - nagya-
pámék heten voltak testvé-
rek - ezért az legalább egy
hétig tartott. A környék
legtávolabbi településeiről
is érkeztek a rokonok. Ah-
hoz, hogy a vacsorához i-
dőben megérkezzenek, már
reggel elindultak otthonról,
hiszen márciusban még az
időjárás változékony volt.
Előfordult, hogy hózápor-
ban indultak, s mire ideér-
keztek, itt csendes, tiszta i-
dő fogadta a vendégeket.
De fordítva is elég gyakran
megtörtént.
A megérkezett lovakat ki-
fogás után azonnal a nagy
istállóba vitték, ahol már az
előre elkészített enni- és in-
nivaló biztosította a jószá-
gok nyugalmát, pihenését a
hosszú, több 10 km-es út u-
tán. Nagyszüleimnél a lo-
vak ellátása első helyen
volt – hiszen már a lóállo-
mányuk olyan ismert volt,
hogy a honvédség is tőlük
vásárolta a hátaslovakat.
Gyönyörű, fajtiszta gidrán
tenyészetük volt. Kisko-
romban mindig csodálva
néztem a lovagló nagybá-
tyáimat, akik bizonyára a
30-as években dobogós he-
lyen álltak volna, ha ilyen
versenyeken részt vesznek.
A fogadott zenészek váltot-

ták egymást. Időközben
pihent mindenki, majd késő
délutántól hajnalig folyt a
mulatság. A csárdás mellett
még a palotás lépéseit is so-
kan tudták, a nagyszobában
a bútorok kipakolásával bő-
ven volt hely a szép moz-
dulatokra, de az egyéni fér-
fi táncra is. A fénylő csiz-
maszáron olyan ritmusokat
kopogtak, ami ma már csak
koreográfus tanításával
mutatható be. Emberpróbá-
ló lehetett egy hétig keveset
aludni, közben az érkező és
távozó vendégeket ellátni,
mindenre odafigyelni, a jó-
szágok napi etetésére is! 
Főleg a férfiaknak kellett a
mértéktartó ivással helyt-
állni. Csak emelgetni a po-
harat, s alig fogyasztani -
hiszen egy teljes hét na-
gyon hosszú idő! A rokon-
ságon kívül csak a mérték-
tartóan jó ízűen mulató is-
merősök voltak hivatalo-
sak.
Aki „kidőlt a mulatozás-
ból”, az a melléképületi
vendégszobában aludta ki a
fáradalmakat. A kiadós al-
vás után felfrissülve men-
tek vissza folytatni az „ün-
neplést”.
Nagymamám nagyon fi-
nom ételeket készített, he-
tekig téma volt a környéken
a nálunk tartott névna-
pozás.

Raffai Éva

A névnap ünneplése 100 évvel ezelőtt…

Őzek Fotó: Bakos Brigitta
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Görgényi Gábor jegyzete

Kollégámmal reggel óta fo-
lyamatosan úton voltunk.
Vadabbnál elvadultabb tá-
jak, nád, gaz, cserjés min-
denfelé a homokban, ami a
jó ideje tartó csapadékmen-
tes időjárásnak köszönhe-
tően vagy fél méter mély-
ségig futóhomokként visel-
kedik; cipő, kerék belesüly-
lyed, amit a szél felkap,
mindent belep: kocsit, mé-
rőműszert, szemgolyót, és
légutakat. Délután kettő kö-
rül járhatott, rekkenő volt a
hőség a járműben.
- Annál a fánál megállok
hugyozni – szólt a kolléga
egy nagyobb bokor felé
csapva a kormányt. Már
vagy három órája nem
szálltunk ki a kocsiból, jól
esett hát nyújtózni egyet.
Alig távolodtam azonban el
a járműtől, mikor hallom a
kolléga bosszús hangját:
- Na gyün mán az öreg! Be-
fogott a radarja… hogy
mán pisálni sé löhet!
És ahogy elnézek a dűlőn a
jelzett irányba, fura látvány
tárul elém: igen rosszkülse-
jű, összeaszott, idős bátyó-
ka közeledett felénk kerék-
párján a homokfolyónak is
beillő dűlőn. A 40 fokban
svájci sapka, munkás nad-

rág, gumicsizma és egy női,
leopárd mintás kínai mikro-
plüss kardigán volt a tatán -
ránézni is izzasztó volt. A
bicaj kerekei mélyen süp-
pedtek a homokba, ezért a
nyeregből felállva, látha-
tóan és hallhatóan komoly
nehézségek árán tudta csak
taposni a pedált, erőlködése
ráadásul teljesen felesleges-
nek tűnt, minthogy gyalog
gyorsabban haladt volna. A
kiszuperált, sárvédőitől és
egyéb „felesleges” tartozé-
kaitól megszabadított cetka
szinte már állóra lassult, a
bácsi ereje is a végét járta s
ekkor hirtelen keresztbe
fordult az első kerék. Egy
ezredmásodpercre bevil-
lant, ahogy a kormányon át-
bucskázva, arccal lefelé ki-
terül az úton, de az öreg egy
lekövethetetlen mozdulat-
sorral valahogy átlépett az
eldűlő biciklin és eredeti
sebességéből mit sem ve-
szítve, immár gyalogosan
tette meg az utolsó pár
lépést felénk. 
- Jó napot kívánok! Az
Európai…- de az öreg nem
várta meg a teljes bemutat-
kozást, vagy, hogy mi járat-
ban vagyunk itt, in medias
res belekezdett:

- Nagyon jó, hogy gyüttek!
Látják ott azt a burjátost?! –
kiáltotta az öreg egy bozót-
tal és elvirágzott selyemkó-
róval borított, nagyobb ki-
terjedésű földrészlet felé
mutatva. - Azt se tudjuk,
kié az a terület, de olyan

férgek gyünnek ki!! A múlt
éccaka is begyütt az udvar-
ba, lérágta a tyúknak a fejit,
mögötte az agyát…ez a…
ez a… - itt újabb rövid
hatásszünetet tartott, végül
beugrott neki: menétke!

Jelenzich Aurél

Az uniós biztos kalandjai a tanyavilágban

Menekülők és aggódók
Drámai a menekültügyi
helyzet határainkon. A
schengeni határ – mivoltság
hatalmas terheket ró ha-
zánkra. Európa, a művelt
Nyugat aggódik. Aggódjon
is! Akkor nem aggódott,
mikor az inkák összes kin-
csét rabolgatták, akkor nem
aggódott, mikor népeket
zártak rezervátumokba, ak-
kor nem aggódott, mikor
kitalált okok miatt nemze-

teket gyaláztak le, akkor
nem aggódott, mikor meg-
osztanak és uralkodnak
nemzeteken, miközben a
demokráciát hirdetik, akkor
nem aggódott, mikor hiva-
talosan elfogadta, hogy egy
egész nép éljen szögesdrót
mögött a XX. században,
akkor nem aggódott, mikor
hazafiakat nevezett terror-
istának, akkor nem aggó-
dott, mikor kirobbantotta a
délszláv háborút, egymás-
nak uszítva szerbet és hor-

vátot, muzulmánt és ke-
resztényt? Akkor aggódott
– emlékezhettek, pedig
nem verték nagydobra –
mikor Újvidéken és Belg-
rádban megszállták a hi-
dakat az emberek, sütöttek-
főztek, énekeltek-táncoltak:
aggódott, hogy így nem le-
het rendesen bombázni.
Bombázni. Bombázni ezt a
bűnös nemzetet, akik most
nem kapnak vízumot, akik
hirtelen megélhetési mene-
kültek lettek saját földjük-

ről távozva, arról a földről,
aminek helytartója, felü-
gyelője, új közigazgatásá-
nak létrehozója pont ő ma-
ga. 
Európa tudom, jót akar. De
bevette a maszlagot. A jel-
szavakká tett sokszínűség,
egyenlőség, multikultúra –
egyébként, mint valós érték
- maszlagát. A gyümölcs
beérett. Sikerült összeug-
rasztani keresztényt és mu-
zulmánt – jó haszon ígér-
kezik.

Süt a nap
Nyugodt vagyok. Olyan
furcsán vagyok nyugodt.
Az elmúlt napok elég felka-
varóak és lehúzósak voltak.
Csodálkozom magamon,
hogy most pik-pak nyugodt
vagyok. A leckét gyorsan
megtanították velem. A-
dok-kapok. Adtam, másnap
kaptam. Szinte beleszédül-
tem ebbe a gyorsaságba.
Mintha egy angyal állna
mellettem, aki fogja a ke-
zem. Irányt mutat és támo-
gat. Ráébresztett, hogy jó
élni. Hogy jó a hideg, a hó.
Hogy gyönyörű, ahogy
megy le a nap. Hogy mi-
lyen jó egy ölelés. Hogy
milyen jó, hogy egészséges
vagyok. És legfőképp mi-
lyen jó, hogy gyerekeim
vannak. Már alig várom az
estét, hogy újra mehessek
futni. Magammal legyek
egy picit és élvezzem a fu-
tás örömét. Élvezzem, a-
hogy a tüdőmbe áramlik a
friss levegő. Ahogy elme-
rülök a gondolataimban.
Ahogy repülők a másik di-
menzióba. Ahol múlt, jelen
és jövő kavarognak és egy
tökéletes egészet alkotnak.
Ahol bármi lehetek. Ahol
Csodaország kezdődik. Ott
eldöntöm, hogy én leszek a
sárkány. Hét fejem lesz és
mindent felperzselek a kö-
zelemben. Kínzó magány
gyötör, de élvezem. A lel-
kem, mint egy szikla szét-
hasad, és lehull rólam a sár-
kánybőr. Átváltozom haja-
donná. De nem ám az az ár-

tatlan, megmenteni való ha-
jadon. Hanem a harcos ha-
jadon. Karddal a kezemben
állok ki a sárkány és a világ
ellen. Legyőzhetetlen va-
gyok. Teremtek újra és új-
ra….Csodát, magam, a vi-
lágot. Eggyé válok az uni-
verzummal.

Döméné Szabó Andrea

D. D.: Déli merengés
Déli órákban, egymagam

vagyok,
Csöndben merengek, és 

elgondolkodok.
Nézem az eget, mi oly távoli,

Mi lelt engem, vajon mi?
Déli órákban, perzsel a nap,
Ez is csak egy átlagos nap.
De nekem még is, igazán

számít,
Furcsa érzés, kerülget, ámít.
Múlik az idő, múlik régóta,

Telik az idő és már is hét óra,
De még mindig az eget
nézem, a tiszta kék eget,
De még mindig ülök, és

csendben merengek.
Ahogy leszáll a nap, felkél a

hold,
És megjelennek az első csil-

lagok.
De még mindig csak nézek,

csöndben magamba,
Most már a fénylő csil-

lagokra.
Este van már, éjféli óra,

Eltelt az idő, déli óra óta.
Szemem már lehunytam, ki

már nem nyitom,
Csöndesen fekszek, és már

meg nem szólalok.

Gyertyaszentelő Barátpusztán
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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. 

Alpolgármester:
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

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: 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
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
Monostori Antal 1936

Szatymaz, III. körzet 175.
Kónya József 1925

Szatymaz, Juhász Gy. u. 18.
Bányai István Péter 1949

Szatymaz, IV. körzet tanya 188
Gyetvai István 1944

Szatymaz, I. körzet 1332
Mészáros István 1956

Szatymaz, III. körzet 291.
Temesvári Mihály 1912
Szatymaz, III. körzet 224.
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Falugazdász az idén is minden hétfőn és
kedden 08-16-ig a Faluházban
Időpont egyeztetés: 0670 4893846

Gömöri Gabriella

Csatornázással kapcsolatos telefonszámok:
Ügyfélszolgálat: 06-40/922-334
Hibabejelentés:  06-80/922-333
Szennyvíz rákötés átvételével kapcsolatosan: 

30/496-2450; 30/588-6125
(Alföldvíz Zrt. – Szeged, József Attila sgt. 125. – Műszaki ügyintézők).

Ördögh Lili 2014. 12. 08.
Dezső Rita és Ördögh Antal

GÓLYAHÍREK
Kedves Szülők!

Amennyiben szeretnék, hogy 
újszülöttjük fotója 

megjelenjen 
a „Mi Lapunkban”, 

kérjük, az adatokat és a
képet küldjék el 

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

a szerkesztőségbe!

Nyári táborosok figyelem!

TAVASZI TÁBOR
a Faluházban Április 1-3-ig!

mindenkit szeretettel várunk, jelentkezni és a
részletekről érdeklődni március 30-ig a
helyszínen, vagy a 06 62 583520-as 

telefonszámon.

Részvételi díj 6000 Ft.
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Április 25. Nemzetközi gasztronómiai estek -  Május 9. Tanyasi Tízpróba

Vendégünk volt, Farkas Sán-
dor országgyűlési képviselő
meghívására, Böjte Csaba, a
Dévai Szent Ferenc Alapít-
vány létrehozója. Nagy ese-
mény és jó lehetőség közsé-
günk lakóinak élőben látni,
hallani Csaba testvért, amivel
éltünk is, hisz’ megtelt a Falu-
ház nagyterme - már fél órával
a kezdés előtt meghitt csen-

dességben várakoztak az em-
berek. Van igény a jóra –
mondhattuk örömmel. Legu-
tóbb Budapesten, a Dalai láma
előadásán éreztem ezt a felté-
telek nélküli befogadást, amit
egy hiteles ember szavai kel-
tenek – egy olyan emberé, ki
megéli a hitét mindennapja-
iban. Mennyire más ezt hall-
gatni, mint mikor vörös fejjel,

asztalt csapkodva próbálják
elmondani, miben, kiben, ho-
gyan kell hinnünk. 
A házasság hete lévén, Csaba
testvér házasságokkal kapcso-
latos történeteket mesélt, köz-
vetlen, humoros szavaival,
melyekből megérthettük mit
kell tennünk a boldogságért,
ami sokszor közelebb van,
mint gondolnánk…

GG

Böjte Csaba testvér Szatymazon


