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A tartalomból:
2.o.: Önkormányzati közlemények

3.o.: Művházi hírek

6.o.: Iskola hírei

7.o.: Civil szervezetek közlendői

9.o.: Mi rovatunk

2016. 05. 24. kedd 9-15.00-ig
nőgyógyászati rákszűrés, 

jelentkezés a védőnőknél
munkanap 8-9 óra között. 

dr. Nyirati Ildikó, 
költség: 2000 ft.

Travány Kata Balogh Sára

A Pánamerikai Kupán az aranyérmes szatymazi Travány Katának szólt a magyar himnusz.
Balogh Sára ezüstérmet szerzett.

A Barackvirág népdalkör sikerei
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Szatymaz Község képviselő testületének soron következő ülése: 2016. május 12-én
kerül megtartásra, melynek helye: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár, időpontja: 2016. május 12., 15 óra.
Napirendi pontok:

1./ A falunapi előkészületekről tájékoztató
2./ Beszámoló a „Mi Lapunk” Szerkesztőbizottságának munkájáról
3./ Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése
4./ Előterjesztések 

Barna Károly
polgármester

Tisztelt Szatymazi Lakosok!
Gondolom, majd Mindany-
nyian értesültek arról, hogy
Szatymazon „TBC-hely-
zet” van. Sajnos a szenzáci-
óhajhász médiában nagyon
sok téves információ jelent
meg. Ezért Polgármester Úr
kérésére a szülői értekezlet
mellett itt is szeretnénk hi-
telesen tájékoztatni Önöket.
A tények: egy, a helyi álta-
lános iskolában közmun-
kásként, takarítói munka-
körben dolgozó hölgynél
TBC-s megbetegedést iga-
zoltak a kivizsgálások. A
beteg Deszkre került keze-
lésre a Tüdőkórházba. Saj-
nos közel 2 hét benntartóz-
kodás után elhunyt. A beteg
kizárólag takarítási felada-
tokat látott el, leginkább az
udvaron. Délután, mikor a
diákok hazamentek, akkor
takarított egy-két tantermet,
személyesen még az ott
dolgozó pedagógusokkal is
ritkán találkozott. A hírek-
kel ellentétben a konyhán
még alkalomszerűen sem
fordult meg. Alkalmazása a
jogszabályokban előírtak

szerint történt. Jelenleg a
közmunkások esetében fog-
lalkoztathatósági vizsgálat
az előírás, de egyébként
sem kötelező az iskolai
munkakörökhöz egészségü-
gyi kiskönyv, tüdőszűrő
vizsgálat, kivétel a konyhai
dolgozóknál. Szerencsére a
média állításaival ellentét-
ben nem zajlottak le drámai
jelenetek: vérköpés, eláju-
lás, és szirénázó mentő sem
szállította el a beteget a fa-
luból.
A diagnózis felállítása után
a Csongrád Megyei Mell-
kasi Betegségek Szakkór-
háza, Tüdőszűrő Állomása
járványügyi határozata
alapján és koordinálásával
folynak a lehetséges kon-
taktszemélyek (akik érint-
kezhettek a beteggel) szűré-
se. A gyerekek esetében 3
(0-3-6 hónap) alkalommal
un. Mantoux-próbát végez-
nek („nyusziszem”), mely-
lyel ellenőrzik, hogy az új-
szülöttkorban beadott BCG
oltás megfelelő védelmet
nyújt-e még. Ehhez kértük
a szülői beleegyező nyi-

latkozatokat. Szerencsére a
többség belátta, hogy ezzel
semmiképp nem teszi ki a
gyermekét semmilyen ve-
szélynek, ugyanakkor tel-
jességgel megbizonyosod-
hat arról, hogy nem fertő-
ződött meg. 260 gyermek
közül 7 főnél nem adta a
hozzájárulását a szülő. A
gyerekeknél május 2-án és
3-án megtörtént az első
próba. Semmilyen rendkí-
vüli esemény nem történt.
Dr. Szilágyi Katalin felü-
gyelte, két Calmette-nővér
végezte a helyi védőnők
(Igazné Marika és Mezeiné
Saci) komoly segítségével.
A leolvasás a Mantoux-pró-
ba után három nappal lesz,
szintén az iskolában. Rend-
kívül fontos, hogy ezen is
megjelenjenek a tanulók.
Mindent dokumentálnak a
gyerekek oltási könyvébe
is. Ezért kérjük a szülőket,
hogy amikor az iskola be-
kéri a könyveket, legyenek
szívesek beküldeni. Az is-
kolai dolgozóknál 3 alka-
lommal (0-3-6 hó) tüdő-
szűrő vizsgálat történik.
A szülői értekezleten is el-
hangzott, de itt is szeret-

nénk megerősíteni, hogy a
Tüdőgondozóban minden-
kit fogadnak, még ha egy
éven belül is járt szűrésen,
ha elmondja, hogy kapcso-
latban volt a TBC-s beteg-
gel és aggódik. 
Az eddig elvégzett vizsgá-
latok során több beteget
nem találtak. 
Tanulság: az egyének fele-
lőssége rendkívül fontos!
Ma Magyarországon nincs
kötelező, csak javasolt szű-
rés. Ezek többsége térítés-
mentesen igénybe vehető.
Elsősorban saját, de sok-
szor a környezetünk védel-
me érdekében éljünk ezek-
kel a lehetőségekkel. Jár-
junk rákszűrésekre, évente
tüdőszűrésre! Ha beteg va-
gyok, vagy valamilyen szo-
katlan tünetet tapasztalok
magamon, keressem fel a
háziorvosomat!
Reméljük, ezzel a pár gon-
dolattal sikerült tisztáznunk
a félreértéseket.
Jó egészséget kívánunk
Szatymaz minden lakójá-
nak: 

Dr. Szilágyi Katalin
és Dr. Lengyel Andrea

TBC SZATYMAZON

Tisztelt Szatymazi Lakosok!
Az elmúlt időszak történé-
seiről az alábbiakban tájé-
koztatom a Tisztelt Lakos-
ságot. Sajnálatos dolog tör-
tént az iskolában. Az egyik
dolgozónál, aki közmun-
kásként került foglalkoz-
tatásra, fertőző TBC-t diag-
nosztizáltak. A munkavál-
laló munkaviszonya február
28-án megszűnt, mely előtt
kivette neki járó szabad-
ságát. A dolgozó érvényes
üzemorvosi vizsgálattal
rendelkezett. Takarítói
munkakörben került alkal-

mazásra, feladatai közé tar-
tozott az iskola első és
hátsó kijáratának, a tor-
naterem környékének tisz-
tántartása, a folyosók fel-
söprése minden szünet
után, amikor a gyerekek az
órán vannak, délután 13
órától a két tantermes épü-
let takarítása a helybeli ta-
karítókkal. A betegségről a
Tüdőgondozó Intézet főor-
vosa tájékoztatott április
15-én (csütörtök).
A Főorvos Úr tájékoztatása
szerint bizonyos óvintéz-
kedésekre van szükség, ami

a felnőtteknél egy kontakt-
szűrés, a gyerekeknél pedig
egy tesztoltás, amit 3 ha-
vonta 3 alkalommal kell be-
adni. Összehívtam az isko-
lai szülői értekezletet a
Művelődési Házba április
18-án hétfőn, ahol felkér-
tem a körzeti orvost, Dr.
Lengyel Andrea doktornőt,
hogy tájékoztassa a szü-
lőket, és a felmerült kérdé-
sekre válaszoljon. Itt kap-
ták meg a szülők a Tüdő-
gondozó Intézet által kia-
dott tájékoztatót és a belee-
gyező nyilatkozatot. A tá-
jékoztatón 260 tanuló szü-

leiből 240-en megjelentek.
253 fő kérte a tesztoltást és
írta alá a beleegyező nyi-
latkozatot. Az első tesz-
toltásra 2016. május 2-án
került sor, minden a leg-
nagyobb rendben zajlott.
Nagyon sajnálom, hogy a
médiában és a köztudatban
olyan információk röppen-
tek fel, melyek köszönő
viszonyban sincsenek a
valósággal.
Szatymaz, 2016. május 03.
Tisztelettel:

Bódis Margit
Igazgató
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TE SZEDD!
Önkéntesen a tiszta Szatymazért!
Idén immáron hatodik alka-
lommal került megrende-
zésre a TE SZEDD! - Ön-
kéntesen a tiszta Magyar-
országért mozgalom. Ha-
zánk legnagyobb országos
szemétgyűjtő megmozdu-
lását az OKTF Nemzeti
Hulladékgazdálkodás szer-
vezte a Földművelésügyi
Minisztérium megbízásá-
ból.  A TE SZEDD!-el idén
is csatlakoztunk a Tisztít-
suk meg Európát! (Let’s
Clean Up Europe!) nevet
viselő nemzetközi kezde-
ményezéshez. Európai
szinten évről évre a ma-
gyar önkéntesek nyújtják
a legjobb teljesítményt.
A „tavaszi nagytakarítás-

ként” is felfogható TE
SZEDD! akcióhoz Szaty-
maz is csatlakozott. 2016.
április 28. és 30. napján az
önkéntesek tömege sereg-
lett az Önkormányzat udva-
rába és épülete elé. A ren-
dezvényen a Szatymazi Ál-
talános Iskola, Szatymazi
Óvoda, Csipet-Csapat
Nagycsaládosok Egyesü-
lete, Szatymazi Sportegye-
sület tagjai, a Judo Szak-
osztály, Szatymazi SE Lab-
darúgók, Szatymazi Polgár-
őr Egyesület, Gondozási
Központ, Rehabilitációs
Központ, Közmunkások,
Szatymazi Nyugdíjas Egye-
sület, Szatymazi Polgár-
mesteri Hivatal dolgozói
vettek részt. A gyors útba-
igazítást, valamint a zsá-
kok, kesztyűk kiosztását
követően megkezdődhetett

a tényleges munka.  Szaty-
maz bel- és külterületeit be-
járva több mint 300 önkén-
tes több mint 200 zsák hul-
ladékot gyűjtött össze. A
területek bejárása során el-
dobált papírt, üveget, mű-
anyagot, fémet, fóliát, gu-
mit, háztartási szemetet és
egyéb dolgokat szedtünk
össze. 
Rendezvényünk célja ter-
mészeti értékeink védelme,
környezettudatos gondol-
kodás kialakítása, valamint
az, hogy környezetünket
hosszú távon is szebbé, él-
hetőbbé tegyük. Amellett,
hogy az önkéntesség fon-
tosságára irányítjuk a fi-
gyelmet, a mozgalomnak
közösségépítő szerepe is
volt.
Ezúton szeretnénk köszö-

netünket kifejezni minda-
zoknak, akik lelkes munká-
jukkal részt vettek falunk
megtisztításában. Köszön-
jük a támogatást, a segítő-
készségét, a sok-sok erőfe-
szítést, a ráfordított időt és
energiát, amivel hozzájárul-
tak az akció lebonyolításá-
hoz. 
Azért, hogy a szeméttől
megtisztított területek so-
káig ilyenek is maradhas-
sanak, kérjük a Tisztelt La-
kosságot a saját ingatlanok,
valamint azok környékének
tisztán tartására, fűnyírásra,
- ahol szükséges - kaszálás-
ra, rendezett udvar kialakí-
tására.

TEGYÜNK EGYÜTT
KÖRNYEZETÜNK
EGÉSZSÉGÉÉRT!

Városiné dr. Tihanyi Petra

1%
SZATYMAZ KÖZSÉGBEN MŰKÖDŐ ALAPÍTVÁNYOK KÖZLEMÉNEYE

Tisztelt Szatymaziak! 
Önök a 2016-os 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 
Közművelődési és Családsegítő Egyesület: 18472754-1-06
Főnix Egyesület Szatymaz: 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
Szatymazi Vadásztársaság: 18477625-1-06

DANKÓ PISTA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Faluház + konditerem
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 9370989TERÜLETALAPÚ támo-

gatásra IDŐPONTOT adok
telefonos egyeztetés után,
mivel MÁJUS 15-ig tart az
ANYATEHÉN- és hízottbi-
ka-támogatással együtt. Ez
idő alatt HÉTFŐ-KEDD-
SZERDAI napokon lesz
Szatymazon falugazdász
ügyfélfogadás!
Kérem, feltétlenül hozzák
magukkal az MVH-s jel-
szót és regisztrációs szá-
mot, illetve az állatok fül-
számait (ha lehet, Excel
formátumba a "HU+ 10 je-
gyű számot" gépeljék be)
és az állatorvosi 3as mentes
igazolást is.

Ha termeléshez kötött tá-
mogatást igényelnének (lu-
cerna, zöldségfélék), ké-
rem, a fémzárolt vetőmag-
címkéket őrizzék meg, és
hozzák be a saját névre szó-
ló számlát és címkét a be-
adáskor.
A Kamarai tagdíj befize-
tésére ÉS a kötelező ÖN-
BEVALLÁS megtételére (a
Kamara honlapján, elektro-
nikus bevallás) előrelátha-
tólag JÚNIUS hónap során
lesz lehetőség.
Hívjanak bizalommal!

Gömöri Gabi -
falugazdász- 70/48 93 846

Falugazdász hírek
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A MAGYAR KÓRUSOK,
ZENEKAROK ÉS NÉP-
ZENEI EGYÜTTESEK
SZÖVETSÉGE (KÓTA)
18. országos minősítési cik-
lusában (2016. április 16-
án) 6. alkalommal nyerte
el az Aranypáva Díjat,
valamint ugyanezen a
napon az Országos
Aranypáva Díjas együtte-
sek meghívásos versenyén
- ahol országunk legkivá-
lóbb együttesei vesznek
részt - előadott népdalcsok-
raikkal, elismerésül, har-

madik alkalommal érde-
melték ki a Nagydíjas
Gála Különdíját

Várjuk sorainkba az éne-
kelni szerető, népzenét ked-
velő felnőtteket és fiata-

lokat, hogy a magyar nép-
zene értékei még utánuk is
fennmaradjanak. 

Községünk 18 éve működő két Aranypáva Nagydíjjal rendelkező Barackvirág Népdalkör
újabb sikereket tudhat magáénak.

NÉPI KALENDÁRIUM
Jankovics Marcell: Jelkép-

kalendárium
(részlet)
Június
Egykorú magyarázat sze-
rint a hónap névadója Juno
volt. Június (egy latin for-
rás szerint: mensis Iuno-
nius) római ünnepei alátá-
masztják e nézetet. 1-jén ül-
ték meg Iuno Moneta (né-
pies értelmezésben: az „in-
tő” Juno) temploma avatá-
sának emlékünnepét. (Feb-
ruár 1-jén, mely hónap a
Februa „álnéven” rejtőzkö-
dő Junónak volt szentelve,
Iuno Sospita, az „Oltalma-
zó” Juno templomának ava-
tásáról emlékeztek meg.)
Ugyancsak elsején ünne-
pelték Cardát, akit Ovidius
Janus női párjának és az aj-
tósarok (latin cardo) meg-
személyesítőjének tart. 11-
én ülték a Matralia ünnepet,
Mater Matuta („Reggeli
Anya”) tiszteletére. Ő
ugyancsak Janus párja volt,
akit Pater Matutinusnak
(„Reggeli Atyának”) is
neveztek.
Mater Matutát a görög Leu-
kotheával („Fehér Istennő-
vel”) azonosították, akit

Inónak is hívtak. Inó a név-
rokonságtól függetlenül is
Juno mása: míg Inó dajka-
istennő, Juno a gyermek-
áldás és házasélet úrnője
volt. Június 9—15. között
zajlott a Vestalia, Vesta
istennő ünnepi hete. Az ő
templomában égett a szü-
zek oltalmazta örök tűz.
Vesta a családi tűzhely is-
tenasszonya volt, s emiatt
igen közel állt Junóhoz. A
két istennő görög megfele-
lője, Héra, az „asszony” és
Hesztia, a „szűz” Démétér
„anyával” a Nagy Istennő
egylényegű három szemé-
lye volt. A Vestalia, jel-

legéből fakadóan tűzünnep,
a nyári napfordulat ünnepe.
A „téli kapu őrének”, Ja-
nusnak emlegetése a júniusi
istennők oldalán ugyanerre
enged következtetni. (A
jún. 15-e és 21-e közötti 6
napos időkülönbség a ró-
mai naptárnak abból a sajá-
tosságából ered, hogy a
napév sarokpontjait rend-
szerint a hónap Idusa körüli
holdtöltékkel együtt ünne-
pelték).
A hónap jelképe sárgászöld
ruhás, repülő ifjú, fején
éretlen kalászkoszorúval,
jobbjában a hónap jegyé-
nek, a Ráknak a jelével,

baljában a hónap termé-
nyeivel teli tál. Ábrázolták
árpát sarlózó parasztlegény
képében is, homlokán len-
koszorúval. A napisten sze-
keréről aláhulló Phaethón
ugyancsak június havát jel-
képezi (Phaethónt a kutatás
Kronosz/Saturnusszal azo-
nosítja. Kronoszt mint ga-
bonaistent az ókori Athén-
ben aratás idején, a nyári
napfordulókor ünnepelték,
az antik csillaghit viszont a
Rák és az Oroszlán havát a
bukott Szaturnusz idősza-
kának tekintette. A hagyo-
mány úgy tartja, hogy a
Tejút a Phaethón által „fél-
revezetett” napszekér ke-
réknyoma. A nyári napfor-
duló helye viszont jó kétez-
er éve a Tejúton van).
Június régi magyar neve
Rák hava, illetve Szent Iván
hava. Utóbbi nevét a szo-
káshoz híven a Rák hó (jún.
22/23-júl. 22/23.) első de-
kádjának legjelentősebb
szentjéről, Keresztelő Szent
Jánosról nyerte.
Forrás:
http://jelesnapok.oszk.hu/p
rod/unnep/junius__szent_iv
an_hava__nyarelo_hava__
napisten_havaHársfavirágzás (fotó: Vimola Ágnes)

A tavasz épp csak halkan je-
lezte, hogy közeledik. A tanya
csendben várta. A tél, az ellen-
sége igen megviselte. A tető
nem bírta a terhet, amit rá rót-
tak. Nyögve adta meg magát
annak, aminek az embernek is
meg kell adnia magát. A bicik-
lim a leghatalmasabb fához tá-
masztva. Meglepetés lapul
benne. A csend, ami fogadott a
végtelenből jött. Ahogy bel-
jebb mentem az avar ropogott
a lábam alatt, néhol már az él-
tető zöld utat követelve magá-

nak. A természet már ébrede-
zett. Csendben leültem a fűbe
és vártam. Nem kellett sokáig
várnom. Néhány pillanat múl-
va a tanya megtelt élettel. A fű-
ben ibolyák nyíltak, és jácin-
tok. Az aranyeső tűzben égett.
A madarak csiripeltek, hogy
nyitnikék, nyitnikék. A fa tör-
zsét szemléltem. A mohás tör-
zset körbevonta a borostyán,
melyen már a rügyek jelent-
keztek. Két tenyerem a kéreg-
hez tettem, és akkor varázsü-
tésre a fában elindult az élet.

Éreztem a fa ereiben lévő lük-
tetést, ahogy az embert is kör-
behálózza az érrendszere.
Éreztem, hogy hamarosan zöl-
dellni fog. A béke és nyugalom
szigete volt ez a hely. A ház
türelmesen várt. Néztük egy-
mást. Mindketten megviseltek
voltunk. És akkor a csendet
megtörte a zsivaj. Embereket
láttam a házból kijönni. Öröm-
teli volt a kiabálás. Gyerekek
is rohangáltak a tornácon. És a
ház is éreztem, boldog volt.
Nem láttam a berogyott tetőt.

Napfényt és hófehér falakat
láttam. És egy boldog csalá-
dot. Az ő boldogságuk az én
szívembe is beköltözött. Ez az
öröm átjárta az egész lényem.
És akkor újra csend lett. Már
csak a madarak csicsergését
hallottam, a ház újra régi és
megkopott lett. De én megnyu-
godtam, békére leltem. A meg-
lepetés pedig oda került, ahova
kerülnie kellett.

Szabóné Döme Andrea
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KÖNYVTÁR HÍREI
Kedves Olvasók!
Szeretném tájékoztatni a
kedves Olvasókat, hogy lel-
tár miatt könyvtárunk áp-
rilis 28-tól előreláthatólag
május 27-ig zárva tart. Má-
jus 28-án várjuk Kedves
Olvasóinkat könyveink-
kel és a Könyvkihívás já-
tékunkkal! Megértésüket
köszönjük.
A Könyvtári nyílt napon a
Németh László-kvízen fela-
datlapot kitöltőknek köszö-
nöm a részvételt! A könyv-
jutalom nyertese Varga Ju-
dit, akit könyvtárunk
könyvjutalomban részesít. 
Könyvkihívás játékunk el-
ső része lezárult, köszönöm
szépen a játékra jelentke-
zők részvételét. A szatyma-
zi könyvtár könyvjutalmát
Juhász Valéria nyerte. 
Gratulálunk a nyertesek-
nek!
A Könyvkihívás játékunk
következő negyedévének
egyik témája a krimi. Bő-
vebben a játékunkról érdek-
lődhetnek a szatymazi
könyvtár facebook-oldalán
és a könyvtárban.
Szeretnénk elindítani a
Rajzvarázs – kézműves va-
rázs programunkat. Egyik
kedves olvasónk már je-
lezte, hogy szívesen részt

venne rajta a gyermekével.
Rajzos programok lenné-
nek, papírvirágok készítése,
használt ruhákból szívek
varrása, pólófestés és sok
egyéb érdekességekkel vár-
nánk a nagyokat és a ki-
csiket. Akkor tudja elindí-

tani könyvtárunk a prog-
ramot, ha még akadnak
lelkes jelentkezők. Nem
kell semmit sem hozni a

programra, minden anyagot
biztosít a könyvtárunk a
programokhoz, és teljesen
ingyenes! Várjuk a további
jelentkezőket!
Végül, de nem utolsó sor-
ban arról szeretnék írni,

hogy szeretném megalapí-
tani a Szatymazi Olvasó-
kört. Minden hónapban egy
vasárnap kezünkbe ven-

nénk egy könyvet, ami fel-
keltette az érdeklődésünket,
beszélgetnénk róla. Továb-
bá író-olvasó találkozókat
szerveznék az olvasókör
tagjainak. Nincs tagsági díj,
egyetlen feltétel, hogy be-

iratkozott olvasónk lehet a
kör tagja. A részletekről a

könyvtárban érdeklődhet-
nek, és ott tudnak jelent-
kezni, ha a tagjai szeret-
nének lenni.

Börcsök Erzsébet,
szatymazi könyvtáros

A Peter & Pan Duó gitárelőadása

Pálmai József helytörténeti előadása

Föld napja a szatymazi
könyvtárban

Könyvtári nyílt nap

Baba-mama klub
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ISKOLAI HÍREK

Angol nyelvi
munkaközösség
Iskolánk ebben a tanévben
is megrendezte az angol
nyelvhasználati versenyt a
kistérségi iskolák számára.
A tavalyi évhez hasonlóan
idén is online formában tör-
tént a feladatok megoldása.
Hatvan tanuló küldte el a
megoldásait. Szatymazi ta-
nulóink közül a legjobb

eredményt érte el: 
Zsom Galen Lajos I.,
Csenki Adél III., Sováczki
Dominik V. (6. o.), Szokai
Nikolett III., Radics Anita
V. (7.o.), Molnár Éva III.
(8.o).
A jutalmakat az MMPub-
lication Kiadó biztosította.
A technikai lebonyolításban
Gémes Antal rendszergazda
segített. Köszönet érte.

Beszámoló a könyvtáros
versenyről
Iskolánk 7. osztályos tan-
ulói beneveztek a Szegedi
Vörösmarty Mihály Általá-
nos Iskola könyv-és könyv-
tárhasználati versenyére.
Téma: Kolumbusz Kristóf,
a nagy földrajzi felfedező
élete és munkássága volt.
Nagyon izgatottan vártuk a
feladatok megérkezését. A
feladatok között szerepelt,
hogy írjunk egy hajónaplót
a nagy felfedező útjairól,
valamint azt be is kellett
mutatnunk 3 percben a má-
sodik fordulón. A csapat lá-
zasan készült a versenyre.
Elérkezett a nagy nap, áp-

rilis 4., mindnyájan nagyon
izgultunk. A szoros ver-
senyben 4. helyezést értünk
el. A hajónaplón kívül el-
készült egy térkép is, ame-
lyen berajzoltuk Kolum-
busz, a nagy utazó útvon-
alát. Ezt a térképet Veres
Ádámnak köszönjük.

Csapatunk a Niña legény-
sége nevet választotta.

És akik hajóra szálltak:
Dahmane Asma, Kiss La-
ura, Kiss Sztefani, Radics
Anita 

Felkészítő tanáruk: Farkas
Csamangó Etelka

ÓVODAI HÍREK
Kedves Szülők!
Köszönjük, hogy gyerme-
keiket kézen fogva, jó pél-
dát mutatva Önök is csat-
lakoztak a „TE SZEDD!” 
-mozgalomhoz, és szom-
baton délelőtt részt vettek

községünk tisztaságának
megóvásában. Zöld Óvo-
daként örömünkre szolgál,
hogy támogatják az óvo-
dában folyó környezettuda-
tos szemlélet megalapo-
zását, formálását!

Dalos pacsirta énekes
találkozó
Az SZKTT Óvodái Szaty-
mazi Óvodája ebben az
évben is megrendezte ha-
gyományos Dalos pacsirta
énekes találkozóját. Az
óvodába ellátogattak desz-
ki, sándorfalvi és újszen-

tiváni óvodások is. 
A rendezvényen 36 óvodás
gyermek énekelte el leg-
kedvesebb gyermekjáték
dalát. 
Gratulálunk minden részt-
vevőnek a sikeres szerep-
léshez!

IIsmét szatymazi diákok
sikerének örülhettünk. Áp-
rilis elsején rendezték meg
a XVIII. Deszki Maros
Menti Fesztivált.

Szóló népdaléneklés kate-
góriában ötödik alkalom-
mal hozta el az első díjat
Kormányos Viktor 5.b
osztályos tanulónk. Az al-
sósok mezőnyében Bartók
Miklós Dániel 2.a osztá-
lyos tanítványunk a kép-
zeletbeli dobogó második
fokára léphetett. További
sok sikert kívánunk mind-
kettőjüknek és a felkészítő
tanároknak!

Horváthné Bodor Margit
és Kovács Zsuzsa 

osztályfőnökök

Szatymazi diákok sikere a XVIII. Deszki
Maros Menti Fesztiválon



a Mi Lapunk2016/05. 7

SPORT
CIVIL EGYESÜLETEK HÍREI

JUDO

Dominikán indult az április
hónap, ahol Travány Kata
(57 kg) és Balogh Sára (63
kg) a Pánamerikai Kupán
és a Caribbean Openen re-
mekeltek. Előbbin az ifik
mezőnyét Kata megnyerte,
Sára pedig a II. helyen vég-
zett, a juniorok közt Kata
II. és Sára III. helyezett lett,
akárcsak a Caribbean Ope-
nen, így összesen 6 érem-
mel és az éremtáblázat 3.
helyezettjeként térhettek
haza a magyar delegáció
tagjaiként. Gratulálunk!

Ugyanezen a hétvégén,
egészen pontosan április 2-
án itthon is izgulhattunk a
judokáinkért, hiszen Tök-
mag Kupát rendeztek Do-

maszéken. I. helyezettek:
Makoviczka Gergő, Nagy
Dániel. II. helyezettek:
Nagy Fruzsina, Pölös Mi-
lán. III. helyezettek: Kőhe-
gyi Fanni, Pölös Nándor,
Tetlák Abigél, Túri Alex. V.
helyezettek: Andódi Mar-
cell, Farkas Ramóna,
Gyöngyi László, Kiss Ben-
ce, Kónya Ádám, Mako-
viczka Máté. VII. helye-
zettek: Andódi Bálint, Árva
Krisztián, Csala Dávid. 
Április 9-én Magyar Kupa

volt Debrecenben a Diák A
(2004-esek) és Diák B
(2005-ösök) korosztálynak.
II. helyezettek: Tetlák Abi-
gél, Gyöngyi László. III.

helyezett: Makoviczka Má-
té. V. helyezett: Farkas Ra-
móna. VII. helyezettek: An-
dódi Marcell, Árva Krisz-
tián.
Április 16-án a Diák B
(2005) és Diák C (2006)
korcsoportunk lépett tata-
mira a II. Rákóczi Kupa,
Bíber Pál Emlékversenyen,
Szolnokon. I. helyezett:
Farkas Ramóna. II. helye-
zettek: Kőhegyi Fanni, Pö-
lös Milán. III. helyezettek:
Andódi Marcell, Túri Alex.
V. helyezettek: Andódi Bá-

lint, Kónya Ádám, Sisák
Szabolcs. VII. helyezett:
Szabó Ádám.
Április 23-án Sándor Péter
(66 kg) a serdülő válogatot-
tal Németországban ver-

senyzett, ahol az előkelő V.
helyen végzett. Ugyanezen
a napon került megren-
dezésre Piliscsabán a Junior
Országos Bajnokság, ahol
Balogh Sára és Travány
Kata egyaránt az V. helyen
végzett.
Április 24-én Kecskeméten
jártunk a Szentkirályi Ku-
pán. I. helyezettek: Döme
Balázs, Lénárt Benedek,

Makoviczka Máté, Micziz
Nóra, Nagy Dániel, Nagy
Fruzsina, Túri Alex. II.
helyezettek: Árva Krisz-
tián, Gyöngyi László, Pölös
Milán. III. helyezettek: Ár-
va Krisztián (korosztálya
feletti korcsoportban -ser-
dülő- versenyezve), Farkas
Ramóna, Kónya Ádám,
Nagygyörgy Natália. IV.
helyezett: Nemes-Nagy
Dóra. V. helyezettek: Andó-
di Marcell, Gera Levente,
Pölös Nándor. VII. helye-
zettek: Andódi Bálint,

Gyöngyi László (korosz-
tálya feletti korcsoportban -
serdülő- versenyezve), Sza-
bó Ádám, Szúnyog Máté.
Hatalmas eredmény és
büszkeség, hogy az érem-

táblázat alapján a csapat-
versenyt a Szatymazi SE
nyerte meg! 
Gratulálunk és köszönjük
az edző, Szabó Csaba és se-
gítői, Juracsek László, Ko-
vács Bence és Guba Leven-
te munkáját, valamint pol-
gármesterünk és az önkor-
mányzat, az általános isko-
la, Túri Sándor úr és a Sport
Klub támogatását! 

PHD

Edző Szabó Csaba, segítői Juracsek László, Kovács
Bence és Guba Levente
A Pánamerikai Kupa Dominika Santo Domingo április 1-3.
Eredmények:
Ifi: 57 kg Travány Kata 1. hely

63 kg Balogh Sára 2. hely
Junior: 57 kg Travány Kata 2. hely

63 kg Balogh Sára 3. hely
Caribbean Open
Junior: 57 kg Travány Kata 2. hely

63 kg Balogh Sára 3. hely
Gratulálunk a lányoknak!

A szatymazi érmek Dominikáról!

Tökmag Kupa, Domaszék (április 2.)

Magyar Kupa, Debrecen (április 9.)

Szentkirályi Kupa, Kecskemét (április 24.)
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KOSÁR
Hétvégén véget ért a Kenguru bajnokság, ahol Békés,
Jász-Nagykun-Szolnok és Csongrád megye csapatai
versenyeztek nyolc fordulóban. 
Eredmények:
SZEDEÁK NAGYDÓZSA- Szatymazi Törpeharcsák 79- 35
Vásárhelyi Kishódok   -    Szatymazi Törpeharcsák    72- 66

NYUGDÍJAS EGYESÜLET HÍREI

Április 23-án 17 fővel
részt vettünk az Ópusztasz-
eri Dalostalálkozón.
Április 27-én megtartottuk
az Anyák-Apák napját. Va-
csorával és virággal kö-
szöntöttük a megjelenteket.
Minden résztvevőnek ki-
osztottuk a meghívókat,
ami a május 25-én 17
órakor tartandó KÖZGYŰ-
LÉSRE szól. Aki nem volt
jelen, annak házhoz visz-
szük a meghívót.
A napirendi pontok a meg-
hívón feltüntetésre kerül-
tek.
Május 1-jén főzésre készü-
lünk a ligetben.
Május első vasárnapján
az Édesanyákat ünnepel-

jük. Minden anyukának,
nagymamának és dédinek
nagyon jó egészséget kívá-
nok. Legyen mindenki na-
gyon boldog családja kö-
rében!
Június 26. - július 1.
utazunk Hajdúszoboszlóra
egy kellemes gyógykeze-
léses fürdőzésre. Előtte 21-
én (kedd) du. 4 órakor meg-
beszélés lesz a Faluházban
az utazással kapcsolatban.
Június hónap végén nem
lesz gyűlés.
Július 2-án Gyopárosra
utazunk, az utazás pályáza-
ti pénzből lesz. A buszfog-
lalás miatt a jelentkezési
határidő május 25., vagyis
a gyűlésig lehet jelentkez-
ni.
„AZ ANYA ISTEN NEVE
A GYERMEK AJKÁN ÉS
SZÍVÉBEN”
Tisztelettel:

Horváth Istvánné
0620 213-9534

FŐNIX EGYESÜLET SZATYMAZ közleményei

Rokkantsági-, rehabilitá-
ciós ellátás- felülvizsgálat
2016.05.01-től változásai
A 2012. január 01. napján
hatályba lépett szabályozás
alapvetően megváltoztatta a
megelőző rendszert (rok-
kantsági nyugdíj). Megvál-
tozott az egészségi állapot
(össz- szervezeti egészség-
károsodás) megállapításá-
nak szakmai módszertana
is. Az elvi szinten megfo-
galmazott cél – foglalkoz-
tatás központú rehabilitá-
ció, társadalmi re- integrá-
ció, foglalkoztatás elősegí-
tése - (mint mindig) üdvöz-
lendő, azonban a költség-
vetési takarékosság, mint
elsődleges szempont a nyil-
vánvaló.
Annak ellenére, hogy a
megélhetést biztosító kere-
sőtevékenységre való alkal-
matlanság (nevezzük akár

össz-szervezeti egészség-
károsodásnak, tartós mun-
kaképesség csökkenésnek,
vagy mint a törvényben:
"az egészség tartós vagy
végleges kedvezőtlen vál-
tozásai által meghatározott
állapot"-nak) megítélése
alapvetően és elsődlegesen
továbbra is orvosi szak-
kérdés.
A megváltozott ellátásokra
(rokkantsági ellátás, reha-
bilitációs ellátás) való jogo-
sultság (egyéb törvényi fel-
tételek megléte esetén) vál-
tozatlanul kizárólag a reha-
bilitációs szakértői szerv
állásfoglalásán múlik.
Alapos orvos-szakmai és
jogi elemzése szükséges
annak eldöntéséhez, hogy a
siker reményével perelhető-
e a közigazgatási szerv. A
betegek által felhozott
olyan gyakori érvek, misz-
erint „nem vett figyelembe
a bizottság orvosa a diag-
nózisaim közül számo-
sat”, vagy „alig vizsgált
meg”, vagy „irat alapján
vizsgálva”, önmagában
még nem alapoz meg egy
kártérítési pert. Erre vannak
az Egyesületek, Alapítvá-
nyok, akik segítenek az
eljárásban.
Természetesen a bizottság-
ban tevékenykedő orvosok-
ra is vonatkoznak az orvosi
magatartási szabályok, be-

leértve az etikai szabályo-
kat is, azok megsértése ese-
tén panasszal lehet fordulni
az orvosi kamarához. Per-
sze a bizottság előtt megje-
lenő beteg, kinek további
pénzbeli ellátása s így a
megélhetése függ az orvos
véleményétől, aligha fogja
sérelmei miatt ilyen lépésre
elszánni magát.
Elméletileg az sem kizárt,
hogy a bizottsági orvos
büntetőjogi felelőssége is
felmerüljön, pl. ha az aktu-
ális vizsgálat során észlelt
eltérés (pl. szívritmuszavar)
haladéktalan intézkedésre
kellene, hogy sarkallja az
orvost, de azt elmulasztva
közvetlen veszélynek teszi
ki a beteg egészségét.
Amennyiben az illetékes
közigazgatási szervek jog-
erősen elutasítják az ellátás
iránti igényt (ill. a tovább-
folyósítási igényt), ha dön-
tésük téves, az ügyfél (be-
teg) - kihasználva a rendel-
kezésre álló jogorvoslati
utat - fellebbezhet:
„leszázalékolási” ügyek-

ben az orvosi bizottságok
közigazgatási eljárás kere-
tében, első fokon a kor-
mányhivatalok rehabilitá-
ciós szakigazgatási szer-
veinek, másodfokon a
Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal kereté-
ben. Mindezek sikertelen-

sége esetén az illetékes
közigazgatási és munkaü-
gyi bírósághoz fordulhat a
jogerős közigazgatási hatá-
rozat felülvizsgálata iránt. 
E jogorvoslat során, 
amennyiben a korábbi dön-
tés később helytelennek bi-
zonyul, semmilyen hátrá-
nyos következmény nem
éri sem az érintett közigaz-
gatási szervet, sem a téves
orvos-szakmai véleményt
adó orvost, maga az ügyfél
azonban elérheti a téves ha-
tározat korrekcióját, s an-
nak alapján akár visszame-
nőlegesen is kaphat pénz-
beli ellátást.
A II. FOKÚ bizottság elu-
tasító határozata után,
újabb bírósági felülvizs-
gálata kezdeményezhető az
illetékes közigazgatási és
munkaügyi bíróságon. Ha a
perben az egészségkároso-
dás (egészségi állapot), ill.
a rehabilitálhatóság a vitás
(túlnyomó részben ezekről
van szó), a bíróság igaz-
ságügyi orvos szakértőt, ill.
rehabilitációs szakértőt ren-
del ki.
Az tanácsolható, hogy min-
den bizottsági felülvizsgá-
latra készülő beteg lehető-
ség szerint szerezzen be mi-
nél több friss orvosi lele-
tet. Régóta fennálló króni-
kus betegségeiket kezelő
orvosuktól is kérjenek
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újabb szakorvosi véle-
ményt, valamint bármely
csekélynek tűnő pana-
szukat is vizsgáltassák ki!
Rövid áttekintése a megvál-
tozott munkaképességű
személyek ellátásainak
(rokkantsági ellátás, reha-
bilitációs ellátás).
Megváltozott munkaképes-
ségű személyek ellátásaira
jogosult az, akinek egészsé-
gi állapota a rehabilitációs
hatóság komplex minősí-
tése alapján 60 százalékos
vagy kisebb mértékű (azaz
az össz-szervezeti egész-
ségkárosodás legalább 40
%) és aki a kérelem be-
nyújtását megelőző
- 5 éven belül legalább
1095 napon át vagy 10 éven
belül legalább 2555 napon
át vagy 15 éven belül lega-
lább 3650 napon át a Tbj. 5.
§-a szerinti biztosított volt;
és
- keresőtevékenységet nem
végez és rendszeres pénzel-
látásban nem részesül.
A biztosításának tartamára
tekintet nélkül jár a meg-
változott munkaképességű
személyek ellátása annak,
aki iskolai tanulmányai
megszűnését követő 180
napon belül biztosítottá
vált, és a kérelem benyúj-
tását megelőzően 30 napnál
hosszabb megszakítás nél-
kül biztosított volt, vagy
aki 2011. december 31-én
rokkantsági nyugdíjban,

baleseti rokkantsági nyug-
díjban, rehabilitációs jára-
dékban vagy az egészség-
károsodott személyek szo-
ciális járadékaiban része-
sült.
A megváltozott munkaké-
pességű személyek ellátásai
a rehabilitációs hatóság
komplex minősítése kere-
tében megállapított rehabi-
litációs javaslattól függően:
a) rehabilitációs ellátás,
vagy
b) rokkantsági ellátás
c) rokkantsági nyugdíj
Rokkantsági ellátást kell
megállapítani annak a meg-
változott munkaképességű
személynek is, akinek a
foglalkoztathatósága reha-
bilitációval helyreállítható,
vagy aki tartós foglalkozási
rehabilitációt igényel, és a
kérelem benyújtásának idő-
pontjában az öregségi
nyugdíjkorhatár betöltéséig
hátralevő időtartam az 5
évet nem haladja meg.
Mindenkinek tanácsolom, a
legvégsőkig éljen a jogor-
voslat jogával! A társa-
dalombiztosítási határo-
zat bírósági felülvizsgála-
ta iránti per tárgyi költ-
ségmentes, azaz sem ille-
téket, sem szakértői költ-
séget fizetni nem kell. A
per anyagi kockázata mi-
nimális.
Ne hagyják magukat! Ha
nem élnek az orvos-ügyvé-
di segítséggel, akkor se sza-

lasszák el a legcsekélyebb
lehetőséget se! Éljenek a
fellebbezés, majd a bíró-
sági felülvizsgálat lehető-
ségével, ne hagyják, hogy
lebeszéljék Önöket a jog-
orvoslatról! Nincs veszte-
nivaló. A fellebbezési ha-
táridő előtt, időben kezde-
ményezzék a fellebbezé-
seiket!

A következő hónapban a
következőkről számolunk be:
A szociális ellátások 2016-
os évben.
Foglalkoztatást helyette-
sítő támogatás .
Időskorúak járadéka.
Parkolási kártya igénylés
változása 2016.04.01-től.

A  N Ő E G Y L E T  H Í R E I

Nőegyleti tervek a május és
a nyár jegyében!
Bár e sorok írásakor kinn
igen zord arcát mutatja áp-
rilisi időjárásunk, mi a me-
leg napokra gondolva rend-
szerezzük terveinket. Ápri-
lisi összejövetelünkön szá-
mos téma terítéken volt.
Lázasan készülünk a ma-
jálisra "kisütött" ételünk-
kel. A majális után május
közepén a tavalyi évünk
értékelésére is sort kerí-
tünk. Ahogyan eddig is az
elmúlt év sikereiből épít-
kezve, újabb ötleteket for-
mába öntve szövögettünk,
na, nem hálót, csak prog-
ramokat. Mindig szívesen
vártuk, várjuk a csatlako-
zókat. Így örömünkre most
is új tagot köszönthettünk

körünkben. Terveink a kö-
vetkező hónapokra is van-
nak, melyek kedvcsináló-
képpen a következők lesz-
nek. 
Május végén kerékpáros lá-
togatást tervezzünk Sándor-
falvára „ICI-pici meglepe-
tésképpen". 
Júniusban közösen is kisüt-
jük a majálison „jól" sze-
replő étkünket, „csak" a
magunk kedvéért. A Falu-
napi rendezvényen is tenni
fogunk a közösségért. 
Július végére egy igazi
nyáresti rendezvényre ké-
szülünk: „Házibuli Nőegy-
leti módra". Egy szép
szombat este várunk min-
denkit élőzenével, kockás
abrosszal, táncparkettel a
község FŐTERÉRE. 
Aki a fenti sorok alapján
kedvet érez, ne habozzon,
csatlakozzon! Következő
összeülés, azaz gyűlés má-
jus 11-én 17 órakor a
Faluházban!

REFORMÁTUS EGYHÁZ HÍREI
A megtartó hit

Jézus ekkor így szólt hozzá:
„Menj el, a hited megtar-
tott téged.”
(Mk. 1O,52)

Bartimeust nem a hite gyó-
gyította meg, hanem Jézus,
de az Úr külön megemlíti
Bartimeus hitét. Jelzőt is
tesz elé: megtartó hit.

Van másmilyen is? Van,
sokféle hit van, szinte min-
den ember hisz valamiben.
De a hitet a tartalma minő-
síti: mit hisz, kiben hisz
valaki.

Jézus szerint Bartimeusnak
megtartó, üdvözítő hite
volt. Azt mi jellemzi? Az,
hogy mindig Isten igéjére

épül, és Jézus Krisztussal
kapcsol össze. Tehát a hívő
nemcsak bizonyos hitigaz-
ságokat fogad el, hanem a
feltámadott, élő Krisztussal
kerül kapcsolatba. Nyugod-
tan mondhatjuk: a hit, az a
kinyújtott kéz, amellyel Jé-
zust megragadjuk, s utána
az Ő ajándékait átvesszük.
Ebben kifejeződik mindig a
benne való bizalom is.

Ezért veszélyes a jóslás és
varázslás minden formája,
mert az viszont az ördöggel
kapcsolja össze az embert,
mert tőle kér és fogad el
„ajándékokat”.

Hogyan lehet valaki hitet-
lenből hívővé? Hogyan tett
szert Bartimeus erre a meg-
tartó hitre? Hallott Jézusról,
komolyan vette, amit hal-

lott és ennek megfelelően
viszonyult hozzá: bízott
benne, Tőle kért segítséget.

Vannak, akik panaszkod-
nak: Ők keresik Istent, de
nem tudnak benne hinni.
Spurgeon a maga stílusában
ezt írja: hagyd abba a kere-
sést, mert Ő itt van mellet-
ted és kezdj el hinni benne!
Az Istent kereső József At-
tila írta: „Az Isten itt állt a
hátam mögött, s én megke-
rültem érte a világot.” Nem
kell semmit megkerülni,
csak meg kell fordulni,
mert mi állunk háttal Isten-
nek, azért nem látjuk.

Bartimeus elhitte, hogy Jé-
zus az aki, és azonnal így is
szólította meg. És Isten fi-
ától Isteni ajándékot kért:
Élete teljes megoldását.

Nyújtom-e én a hitem kezét

Isten felé? Üres a kezem,

vagy tele van kacatokkal?

Bízom abban, hogy amit Ő

ad, az mind jó és csak az a

jó? S tudom-e utána Őt di-

csőíteni szabadításáért?

Cseri Kálmán
Református lelkipásztor

Az istentiszteletek honla-

punkon is meghallgatha-

tók! 

Cím: 6726 Szeged, 

Szent-Györgyi Albert utca 6-8.

Telefon: 

62/ 430-807

Honlap:

www.ujszeged.ref.hu



a Mi Lapunk 2016/05.10

KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI
Dr. Kisházi-Kovács László
április 16-án ünnepelte
templomunkban pappá
szentelésének 50. évfor-
dulóját. Főtisztelendő Plé-
bános Atyánk 1943. május
16-án született Szegeden,
értelmiségi családból.
Édesapja állatorvos
volt Békés megyében,
így gimnáziumi ta-
nulmányait Oroshá-
zán végezte. 1961-
ben a Szegedi Hit-
tudományi Főiskola
hallgatója lett és
1966. ápr. 11-én szen-
telték pappá a szegedi
székesegyházban. Ta-
nulmányait tovább
folytatta a Budapesti
Hittudományi Aka-
démián, ahol 1972-
ben doktori fokozatot
szerzett. 1974-től
1976-ig római ösz-
töndíjasként a Pápai
Lateráni Egyetemen
kánonjogot tanult.
Hazatérése után volt
püspöki titkár, püspö-
ki irodaigazgató.
Több könyvet, egyházjogi
jegyzeteket írt, és évti-
zedekig tanított a Szegedi
Hittudományi Főiskolán.

Nagy érdeme, hogy Sze-
ged-Szentmihályon tem-
plomot építtetett. 

Így különösen hálát adha-
tunk a Gondviselő Isten-
nek, hogy a mi közössé-
günk, önállóan csak a mi

kis falusi templomunk szol-
gálatára küldte Dr. Kishá-
zi-Kovács Lászlót. Az

aranymisén a szatymazi hí-
vek, rokonok, ismerősök
teljesen megtöltötték a szé-
pen feldíszített templom
padjait, és feledhetetlen él-
ményben volt részünk. A
gyönyörű szertartásról fel-

töltődve, aranymisés áldás-
sal gazdagodva távozhat-
tunk. Hálás szívvel mon-
dunk köszönetet Főtiszte-

lendő Plébánosunknak a
szolgálatáért és széleskörű
adományozással megvásá-
rolt aranyozott kehellyel és
paténával kívánjuk, hogy
még nagyon sokáig hasz-
nálja jó egészségben a

szentmiséken a jó Isten di-
csőségére!

Dékányné dr. Balogh Andrea

„MI ROVATUNK”
Szombaton ismét megmé-
rettettük magunk. Nagyon
nem akartam ezt a versenyt.
Testileg, fizikailag talán fel
voltam készülve 21 km
megtételére, de lélekben
nem. A rajt előtt Szabó Csa-
ba edző szavai csengtek új-
ra és újra a fülemben: "Ma-
gad győzd le, Andi!" Úgy
érzem, legyőztem. Sőt. Az
első néhány kilométeren
egy talpig menetfelszere-
lésben futó tűzoltót követ-
tem. Pont jó volt a tempója.
Végig Baja belvárosán. Az
első frissítő ponton elvesz-
tettem. Mentem tovább a
saját tempómban. És meg-
történt a csoda, ami ritkán
történik meg velem futás
közben mostanában. Élvez-
tem. Élveztem a napot, a

szelet, a fákat. Élveztem az
egész futást. Én magam let-
tem a futás. Mindenkire
mosolyogtam, és száguldot-
tam. Futótársakkal pa-csiz-
tunk, és ment mindenki
tovább. És újra felbukkant a
tűzoltó, neki is nyomtam
egy gyors pacsit. A Duna
fenséges volt. Fel se tűnt,
hogy lassan a vége felé já-
rok. Sorra hagytam el az
embereket. Már hallottam a
szpíker hangját. És akkor
újra Szabó Csaba szavai
doboltak a fülemben:
"Hagyd le Krisztiánt, hagyd
le Nórit!" És lehagytam. Az
utolsó kilométert sprintelve
száguldottam végig. Életem
legjobb idejével értem cél-
ba. Újra legyőztem magam.

Szabóné Döme Andrea
balról: Somogyiné Tóth Krisztina, Nagy Zoltán,

Döméné Szabó Andrea
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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 idő 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
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Tel.: 62/283-169
Kollár Zsuzsanna 
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
Állatorvosi rendelés:

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

Állatorvosi ügyelet: 
Az ügyeleti beosztás a következő hon-
lapon érhető el:
http://www.maok.hu/allatorvosi_ugyele
tek/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 Szatymaz.

Elnök:  Szilasi Tiborné,
tel.: : 30/433-6119
Faluház: Dózsa Gy. u. 42.
Ügyfélfogadás: telefonos
egyeztetés alapján

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

Csipet csapat nagycsaládosok
Egyesülete.

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

Szatymazi Nőegylet, 
vezető: Gulyás Zsuzsanna
tel.: 20/566-6994

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
-Ambrus Temetkezés Kft.

Sándorfalva, Alkotmány krt. 24/A.
tel.: 62/ 252-369, 30/248-1627
0-24 óráig

-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

Csongrád Megyei Kormányhi-
vatal Szegedi Járási Hivatala 
Sándorfalvi Okmányiroda
Ady Endre utca 1.:

Ügyfélfogadás:
hétfő: 8.00–17.00 óráig
kedd–szerda-csütörtök: 8.00–16.00 
péntek: 8.00–12.00 
Tel.: 62/572 046, vagy: 62/680-
119
Járási ügysegéd ügyfélfogadása
Polgármesteri Hivatal Szatymaz,
Kossuth utca 30.
szerda: 8-16
péntek: 8-1130

Telefon, ügyfélfogadási időben:
62/583-560/23 mellék.

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/.

Búcsúzunk tõlük
Barna Károly József (1941)
Szatymaz, Május 1. u. 11.

Molnár Antal (1967)
Szatymaz II. körzet tanya

116/B.

Papp Sándorné (1953)
Szatymaz III. körzet tanya

227.

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.

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!

Falugazdász az idén is minden 
hétfőn és kedden 08-16-ig 

a Faluházban
Időpont-egyeztetés: 0670 4893846

Gömöri Gabriella
Nagy Liliána Zóra 2016. március 18.

Hegedűs Anita Nagy Róbert

GÓLYAHÍREK


