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Ha körülnézünk a falu kül-
területén és összehasonlít-
juk a mai állapotokat a régi,
az 1950 előttivel, az a be-
nyomás alakul ki bennünk,
mintha a tanyák és a nyara-
lók pusztulásának utolsó
szakaszába lennénk.  Külö-
nösen a köves úttól távo-
labb eső, még létező, omla-
dozó, bozóttal-gazzal be-
nőtt, elhagyott és jórészt
feldúlt tanyák és nyaralók
látványa lehangoló. Az
igazság az, hogy a háború
után bekövetkezett társa-
dalmi változások nem ked-
veztek a tanyai gazdálko-
dásnak és hajdan a városiak
körében oly népszerű külte-
rületi nyaralásnak. A fejlő-
dés érzéketlenül robog át a
régi, oly sok örömet, bol-
dogságot és természetesen
oly sok munkát adó tanyai
életformán is.

A tanyák kialakulásának
hosszú folyamata a törökök
kiűzése után /1696/ indult
meg. A Szegedhez közel
eső és korábban kaszálónak
használt réteket hamarosan
a legeltető gazdálkodás
ideiglenes szállásai népesí-
tik be. A gulyák, ménesek,
juhnyájak szaporodása, a
terelgető legeltetést hama-
rosan felszámolja, és a le-
gelők felosztását eredmé-
nyezi. Az egyes legelők
használói a végleges helyre
épített karámok, hodályok,
istállók mellé elkészítik ál-
landó /téli-nyári/ tartózko-
dásra alkalmas szállásaikat,
tanyáikat is. A gyarapodó
tanyák mellett, kezdetben
az önellátást szolgálva
megjelennek a veteményes
kertek, majd az állatok téli
takarmányát megtermelő

szántók is. Az 1700-as évek
végén, amikor Vedres Ist-
ván városi mérnök kijelöli a
Pestnek tartó postautat, fel-
kérik arra is, hogy a kijelölt
út mellett lévő földeket is
próbálja értékesíteni. Ved-
res István mérnök a Tiszá-
val összefüggő, korabeli
Fehér tó északnyugati sar-
kában lévő kikötőt körbe-
fogó földet maga is meg-
veszi és ott a postakocsik-
nak állomást építtet. A
megvásárolt föld legelőnek
alkalmas részén ménest tar-
tott, a homokos részre, a
szerinte „homokra vágyó”
szegedi gyümölcsöséből
telepít ki fákat és szőlőt.
Hamarosan az út másik,
„nyugati” oldalán lévő
nagy kiterjedésű földön
már Zsótér János hajósgaz-
da ménesei legelnek,
odébb, tőle északabbra a

Babarczyak gulyái.
A kisebb-nagyobb legelők
és kaszálók között azonban
sokáig ott marad művelet-
lenül az 1850-ig csaknem
ingyen elfoglalható, szél-
mozgatta homokos part,
amit próbálgatnak szőlővel
beültetgetni, megkötni. A
legelők és kaszálók között
parlagon meghúzódó ho-
mokvonulatokra, a maga-
sabb homokos partokra,
szép lassan, az 1800-as
évek elejétől a város felől
megindulva, kis parcellákra
osztva szőlőt, gyümölcsöst
telepítettek. A szőlőt telepí-
tők hamarosan összefog-
nak, és Szeged felől kiin-
dulva egymás után alakítják
meg szőlőhegyeiket és fo-
gadnak fel annak védelmé-
re csőszöket. Ilyen az
Ádok-, az Alpár-, a Ne-

szűrj-, a Harangos-, a Zom-
bori-, a Lovászi-szőlőhegy.
/Összesen közel 40-ről tu-
dunk./ Ez az új termelési
forma átalakítja az addig
meglévő és állattenyész-
tésen nyugvó gazdálkodást.
Az 1854 tavaszán kiépült és
megindult vasút új, gyors
és olcsó szállítási lehetősé-
gével nagy változást oko-
zott az addig működő me-
zőgazdasági gyakorlatban.
A földdel rendelkezők ed-
dig legelőnek és kaszálónak
használt jó minőségű föld-
jeiket a nagyobb haszon re-
ményében felszántják és
gabonával vetik be. A kül-
területi legeltető állatte-
nyésztésnek vége, a tanyák
mellett egyre-másra gyors
ütemben épülnek a télen is
jó elhelyezést és tartást biz-
tosító istállók, ólak, hodá-
lyok. Az eddig egyedüli
hasznot hozó állattenyész-
tés visszaszorul a földmű-
velés előretörésével. Nem
beszélve arról, hogy a sző-
lő- és gyümölcstermelés is
folyamatosan terjeszkedik,
és sok helyen a tanyák kö-
rül már a homokot is túl-
növi.
Röviden és vázlatosan így
szólhatunk a tanyák kiala-
kulásáról. A tanyák közé
beékelődött nyaralók soka-
ságának fejlődése is jól is-
mert.
Hirtelen, csaknem minden
átmenet nélkül, az 1848-
49-es szabadságharc elbu-
kása után 1850 kora tava-
szán, a szegedi lakosság
tehetősebb része családos-
tul kivonult a tanyákra. Az
eladó tanyákat megvették, a
bérelhetőt lefoglalták, itt-
ott újak építésébe is kezd-
tek. Sokáig úgy gondolták,
hogy a kitelepülés mozga-
tórugója a harcokat befe-
jező szigorú megtorlás volt.
Valószínű, hogy az is köz-
rejátszott, de az igazi ok a
kolera megjelenése volt.
1849-ben, a szabadságharc
elbukásának évében közel
ezer szegedi halt meg a ko-
lera pusztító járványában.
A betegség gyors terjedésé-
nek a városban a tisztálko-
dás akkori gyakorlata segí-
tett. A szegediek ekkor a
Tisza vizét itták, sokan még
a Tiszában fürödtek, esetleg
mosdottak. A szenyvíz le-
vezetése még nem volt is-

mert. A kolera /hányással és
hasmenéssel járó Ázsiából
származó betegség/ már
másodszor üti fel a fejét az
1848 és 49-es években Sze-
geden. Különösen a máso-
dik év /1849/ volt tragikus.
Temetés egész nap folyt.
Sok elhunyt már gyászszer-
tartásban sem részesült.
Egész nap zúgtak a város-
ban a harangok. Mindenhol
füstöltek, mindenki készí-
tett valami gyógyszert. A
magas lázban fekvő beteget
füstölték, kenőcsőkkel ken-
ték, ráimádkoztak, stb. a
korabeli gyakorlatnak meg-
felelően. Nem csoda, hogy
aki bírta, menekülésre fogta
a következő évet.
A családok lassan meg-
szokták, hogy tavasszal az
állandóan szagos, esetleg
járványveszélyt hordozó
városi levegőtől a szabadba
költözzönek.
A következő nagy kiköltö-
zési hullámot a Tisza 1879-
es árvize okozta. A várost
elpusztító víz elől menekü-
lők sokasága került az ak-
kori Szatymazra, a Szeged-
Felsőtanya Szegedhez leg-
közelebbi részére. Számos,
a már korábban megépített
nyaraló, tanya segített a
rászorulóknak nem csak a
tulajdonosokat fogadva be.
Ekkor újra, hirtelen és so-
kan tanya, vagy nyaraló
építésébe fogtak. A meg-
épített és a tanyák között
meghúzódó nyaralók mellé
általában, és néhol nagyobb
kiterjedésben /többholdas/
szőlő- gyümölcsös került.
És ekkor belépett hazánkba
is az Európát végigpusztító
filoxéra /a szőlő gyökérte-
tű/. A hiány a bor árát több-
szörösére emelte. Itt a ho-
mokon lévő szőlő gyökerét
azonban messze elkerülte.
A nyaralók már nemcsak
kikapcsolódást, egészsége-
sebb életet, jobb levegőt,
állandó friss élelmet bizto-
sított a családnak, hanem
már hasznot is hajtottak.
Nem csoda, hogy a nyara-
lók építése nem állt le.
Szatymaz a község kialaku-
lása előtt /1950/ nyaralók-
kal megszórt tanyás telepü-
lés volt. Ennek a régi
tanyás, nyaralós település-
nek utolsó nyomait fedez-
hetjük fel a falun kívül.

Pálmai József

Szatymazi tanyák, nyaralók
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

A Bursa Hungarica Felső-
oktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer célja az
esélyteremtés érdekében a
hátrányos helyzetű, szo-
ciálisan rászoruló fiatalok
felsőoktatásban való rész-
vételének támogatása. A
Bursa Hungarica többszintű
támogatási rendszer, 
amelynek pénzügyi fede-
zeteként három forrás szol-
gál: a települési önkor-
mányzatok által nyújtott
támogatás; a megyei önkor-
mányzatok által nyújtott
támogatás és a felsőoktatási
intézményi támogatás. Az
ösztöndíjpályázattal kap-
csolatos adatbázis-kezelői,
koordinációs, a települési
és megyei ösztöndíj pénz-
kezelési feladatait az Em-
beri Erőforrás Támogatás-
kezelő végzi, míg az elbí-
rálási feladatokat az ösztön-
díjpályázathoz csatlakozó
települési és megyei önkor-
mányzatok látják el.

A Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Önkormányza-
ti Ösztöndíjrendszer jog-
szabályi hátteréül a fel-
sőoktatásban részt vevő
hallgatók juttatásairól és
az általuk fizetendő egyes
térítésekről szóló 51/2007.
(III. 26.) Kormányrendelet
és a nemzeti felsőoktatás-
ról szóló 2011. évi CCIV.
törvény szolgál.

A pályázók köre
„A” típusú pályázat:

A pályázatra azok a tele-
pülési önkormányzat te-
rületén állandó lakó-
hellyel rendelkező, hát-
rányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók
jelentkezhetnek, akik fel-
sőoktatási intézményben
(felsőoktatási hallgatói
jogviszony keretében) tel-
jes idejű (nappali tago-
zatos), alapfokozatot és
szakképzettséget eredmé-
nyező alapképzésben,
mesterfokozatot és szak-
képzettséget eredményező
mesterképzésben, egysé-
ges, osztatlan képzésben
vagy felsőfokú szakkép-
zésben folytatják tanul-
mányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhat-

nak a 2016 szeptemberé-
ben felsőoktatási tanul-
mányaik utolsó évét meg-
kezdő hallgatók is.
Amennyiben az ösztöndí-
jas hallgatói jogviszonya
2017 őszén már nem áll
fenn, úgy a 2017/2018.
tanév első félévére eső
ösztöndíj már nem kerül
folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot
nyújthatnak be azok a
hallgatók is, akiknek a
hallgatói jogviszonya a
felsőoktatási intézmény-
ben a pályázás időpont-
jában szünetel. Az ösz-
töndíj folyósításának fel-
tétele, hogy a 2016/2017.
tanév második félévére a
beiratkozott hallgató aktív
hallgatói jogviszonnyal
rendelkezzen.

„B” típusú pályázat:
A pályázatra azok a tele-
pülési önkormányzat te-
rületén állandó lakó-
hellyel rendelkező, hát-
rányos szociális helyzetű
fiatalok jelentkezhetnek,
akik:
a) a 2016/2017. tanévben
utolsó éves, érettségi
előtt álló középiskolá-
sok;
vagy
b) felsőfokú diplomával
nem rendelkező, felsőok-
tatási intézménybe még
felvételt nem nyert érett-
ségizettek;
és a 2017/2018. tanévtől
kezdődően felsőoktatási
intézmény keretében tel-
jes idejű (nappali tago-
zatos) alapfokozatot és
szakképzettséget eredmé-
nyező alapképzésben,
egységes, osztatlan kép-
zésben vagy felsőoktatási
szakképzésben kívánnak
részt venni.

Nem részesülhet támo-
gatásban az a pályázó,
aki:

- a Magyar Honvédség és
a rendvédelmi feladatot
ellátó szervek hivatásos és
szerződéses állományú
hallgatója
- doktori (PhD) képzésben
vesz részt

- kizárólag külföldi intéz-
ménnyel áll hallgatói jog-
viszonyban.

A pályázat beadáshoz az
EPER-Bursa rendszerben
pályázói regisztráció
szükséges! (Elérése:
https://www.eper.hu/eper-
bursa/paly/palybele.aspx).
A személyes és pályázati
adatok feltöltését követően
a pályázati űrlapot kinyom-
tatva és aláírva, eredeti
példányban a települési
önkormányzatnál kell be-
nyújtaniuk a pályázóknak.
A pályázat csak a pályá-
zati kiírásban meghatáro-
zott csatolandó mellék-
letekkel együttesen érvé-
nyes. A pályázati kiírásban
meghatározott valamely
melléklet hiányában a pá-
lyázat formai hibásnak mi-
nősül.

Az ösztöndíj elbírálása
kizárólag szociális rászo-
rultság alapján, a pályázó
tanulmányi eredményétől
függetlenül történik.
A pályázó szociális rászo-
rultsága igazolására köteles
megadni a vele egy háztar-
tásban élők (a pályázó la-
kóhelye szerinti lakásban
életvitelszerűen együtt la-
kó, ott bejelentett lakóhely-
lyel, vagy tartózkodási
hellyel rendelkező szemé-
lyek) egy főre jutó havi
nettó jövedelmének forint
összegét.
Támogatásban az része-
sülhet, akinek a háztar-
tásában az egy főre jutó
havi nettó jövedelem nem

haladja meg a nyugdíj-
minimum 150%-át, jelen
esetben a 42.750 Ft-ot.
Jövede lemszámí tásná l
irányadó a szociális igaz-
gatásról és szociális ellátás-
ról szóló 1993. évi III.
törvény 4.§. (1) bekezdés a)
pontja:

· a havonta rendszeresen
mérhető jövedelmeknél az
utolsó három hónap át-
lagát,
· egyéb jövedelmeknél pe-
dig az utolsó egy év tizen-
kettedét kell figyelembe
venni. 

A pályázatot az EPER-
Bursa rendszerben kitölt-
ve, véglegesítve, onnan
kinyomtatva, aláírva, a
kötelező mellékletekkel
együtt a lakóhely szerint
illetékes települési önkor-
mányzat polgármesteri
hivatalánál kell benyúj-
tani.
A pályázat rögzítésének és
az önkormányzatokhoz
történő benyújtásának
határideje: 2016. novem-
ber 8.

Bővebb információt és a
szociális rászorultság iga-
zolására vonatkozó nyom-
tatványokat megtalálja a
https://www.eper.hu/eper-
bursa/paly/palybele.aspx),
illetve a www.szatymaz.hu
oldalakon.
Részletes információt kap-
hatnak a 62/583-560/12
mellék telefonszámon, il-
letve személyesen is állunk
rendelkezésükre.

Pályázati kiírás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójára

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Szatymaz Község Képviselő-
testületének soron következő ülése: 2016. november 17-
én, 15 órakor kerül megtartásra, melynek 
helye: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár.
Napirendi pontok:

1./ Tájékoztató a külterületi utak állapotáról
2./ Tájékoztató az Önkormányzat 2016. évi költ-

ségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról
3./ Díjmegállapító rendeletek felülvizsgálata
4./ Előterjesztések

Barna Károly
polgármester
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Az ebzárlat tartama alatt:
· Tartási helyén minden ku-

tyát és macskát elzárva,
illetőleg a kutyákat meg-
kötve úgy kell tartani,
hogy azok más állattal
vagy emberrel ne érint-
kezhessenek; zárt udvar-
ban a kutyák elzárását
vagy megkötését mellőzni
lehet, ha azok onnan ki
nem szökhetnek;

· Kutyát tartási helyéről
csak pórázon vezetve és
szájkosárral szabad kivin-
ni;

· A település területéről ki-

zárólag érvényes veszett-
ség elleni oltással ren-
delkező kutyát vagy 
macskát – és hatósági
állatorvos kedvező ered-
ményű vizsgálata után és
engedélyével – szabad ki-
vinni.

· Az érvényes veszettség
elleni védőoltással rendel-
kező vadászebek, a fegy-
veres erők és a fegyveres
testületek ebei, a kataszt-
rófa-mentő ebek, a segítő
és terápiás ebek, valamint
a látássérült embereket
vezető ebek rendeltetési

céljuknak megfelelő hasz-
nálatuk idejére mentesek
a 2. és 3. pontban foglalt
korlátozás alól.

· Az ebzárlat alatt befogott
kóbor húsevőket hatósági
megfigyelés alá kell he-
lyezni az ebzárlat időtar-

tamára.
· A vadászterületen kóborló

be nem fogható ebek ár-
talmatlanítása a vadászat-
ra jogosult feladata.

A legeltetési tilalom alatt
állat a legelőre nem hajt-
ható!

T Á J É K O Z T A T Á S
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szeged Járási

Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Osztály határozatában

Szatymaz község külterületére 2016. október
01. – 2016. október 21. napjáig

ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el

Tisztelt Lakosság!
Ezúton értesítjük a Tisztelt
Lakosságot, hogy Sándor-
falva Város és Szatymaz
Község közigazgatási terü-
letén belül a szennyvíz-
elvezetés célját szolgáló
víziközmű létesítmények
létrehozása, fejlesztése
nagyprojekt lezárult. 
A Sándorfalva-Szatymaz
Beruházó Víziközmű Tár-
sulat Küldöttgyűlése a
88/2016.IX.20. sz. határo-
zatával a társulati tagok
részére további 51.000,-
Ft visszafizetését rendelte
el.
A visszafizetések 2016.
november 3. napján in-
dulnak banki átutalás
esetén.

A készpénzes kifizetések
2016. november 28. nap-
ján kezdődnek és 2016.
december 13-án zárul-
nak. Az ügyintézés gör-

dülékenységének elősegí-
tése érdekében előzetesen a
62/ 250-550-es telefonszá-
mon kérjenek időpontot.
Amennyiben a korábbi ér-
dekeltségi hozzájárulás
csökkentésekor bejelentett
módon kéri a jelen kifizetés
teljesítését, akkor további
teendője nincsen.
Viszont amennyiben a
korábbiaktól eltérő mó-
don választ, vagy adatai-
ban változás következett
be, kérem, hogy legké-
sőbb 2016. október 31-ig
jelentse be a Társulatnak.
Iroda Címe:
6762 Sándorfalva,
Széchenyi u. 24.
Nyitva tartás:

Hétfő: 8.00-16.00
Szerda: 8.00-17.00
Csütörtök: 8.00-16.00

Tisztelettel:
Barna Károly
polgármester

Tájékoztatás a belterületi utak aszfal-
tozásáról

A júliusi lakossági fórumot követően kiküldtük az érintett
utcák lakóinak tájékoztató levelünket, valamint a nyi-
latkozatot az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésről. A
beruházás megkezdésének feltétele, hogy az adott utcában
az érdekeltek több mint kétharmada vállalja a 100 000.-
Ft- os önrész befizetését. A nyilatkozatokat összesítettük,
melynek eredményét az alábbi táblázat tartalmazza.

A képviselő-testület szeptemberi ülésén megtárgyalta a
beérkezett nyilatkozatok alapján az  előterjesztést, és úgy
határozott, hogy azon utcák esetében, ahol a szükséges
számú nyilatkozat megérkezett, megvalósítja a beru-
házást.
A 66%-os támogatottságot meg nem haladó utcák eseté-
ben a teljes utca aszfaltozásának kivitelezést nem támogat-
ja, de ezen utcák a hozzájáruló nyilatkozatok figyelem-
bevételével szakaszolásra kerülnek, és a 66% feletti támo-
gatással bíró útszakaszok aszfaltozását megvalósítja.

A testület a beruházás megvalósítása érdekében döntött
már a kiviteli tervek megrendeléséről, a műszaki ellenőr
kiválasztásáról és a közbeszerzési eljárás lebonyolítására
is választott szakértőt.
A hozzájárulások megfizetésétől külön tértivevényes le-
vélben értesítjük az érintett ingatlantulajdonosokat, az
esetleges részletfizetési kérelmeket a polgármester en-
gedélyezheti.
A munkálatokat várhatóan 2017. áprilisát követően fogják
megkezdeni.

Barna Károly
polgármester

Róvó Józsefné köszöntése 90. születésnapja alkalmából
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KÖNYVTÁRI HÍREK

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 9370989

Tisztelt Polgárok!

Köszönöm a népszavazás
kampányában a támogatá-
sát, illetve a szavazáson
való részvételét.
Azért küzdöttünk, hogy a
térségünket megóvjuk a be-
telepítésektől, ami lerom-
bolná közösségeinket, te-
lepüléseinket. Ezt az ügyet
eddig sem tekintettem párt-
politikai vitának és ezután
is nemzeti ügynek látom. A
szavazás eredménye mutat-

ja, milyen sokan gondol-
kodtak ugyanígy és emel-
kedtek felül a napi vitákon,
gondokon.
A részvétel az eddigi nép-
szavazások átlagát hozta,
még úgy is, hogy az ellentá-
bor a passzivitásra buzdí-
tott. Az érvényes szavaza-
tok 98%-a, az összes vá-
lasztópolgár 40%-a, az or-
szággyűlési választásokon
általában résztvevők két-
harmada egységesen a
kényszerbetelepítések ellen
szavazott. Az Országgyű-

lésben ezt a döntést öröm-
mel fogom képviselni!
A népszavazás jogi érte-
lemben nem volt eredmé-
nyes, ami azt jelentette vol-
na, hogy kötelezte volna a
kényszerbetelepítés mellett
lévőket is álláspontjuk
megváltoztatására. Mint
látjuk, ezt nem értük el, de
a népszavazáson résztve-
vők elsöprő többségének
felelős döntése elég erőt ad,
hogy településeinket, ha-
zánkat megvédjük.

Az itt élők védelméhez mu-
níciót ad, hogy térségünk-
ben az országos átlagnál
nagyobb arányban mond-
tunk nemet a kényszerbe-
telepítésre.
Ehhez kellett az Ön elhiva-
tott támogatása, amit meg-
köszönök!
A további küzdelmekben is
számítok támogatására és
Ön is számíthat rám.
Köszönettel: 

Farkas Sándor

Ilyen még nem volt
A Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár Szatymaz és a Kárpát-
medencei Rendezvényszervező Egyesület Szeged Magyar nóta –
népdalszakkört szervez a szatymazi művelődési házban.
Jelentkezni lehet: általános iskolai tanulók részére korhatár nélkül
A szakkör 11 foglalkozásból áll.
Kezdés időpontja: 2016. november 04., 15-16 óráig
A szakkör ingyenes a résztvevők részére.
Jelentkezési határidő: 2016. október 15., 9-17 óráig a Dankó Pista
Művelődési Ház és Könyvtárban; Szatymaz, Dózsa György u. 42.
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ÓVODAI HÍREK

ISKOLÁNK HÍREI

Szeptember 23-án, pénte-
ken az óvoda Süni csopor-
tos gyermekei ősz eleji ki-
rándulásra indultak Szeged-
re az autómentes világnap
alkalmából. A kiránduláson
különféle közlekedési esz-
közökkel és az azokon való
utazással ismerkedtek.

Autóbusszal utaztak Sze-
gedre, ott trolibuszra száll-
tak át, majd hajózni indul-
tak a Tiszán. A sétahajó a
Roosevelt téri hajóállomás-
ról indult. Az egyórás ha-
jóúton megtekintették a

Maros folyó torkolatát, a
csodálatos Tisza-partot, az
úszkáló kacsákat, a horgá-
szokat, a messziről rájuk
köszönő szegedi épülete-
ket, hidakat és az út végén
az árvízi emlékművet. A
sétahajó rendkívül kellemes
volt, mivel csak az ovis
csoport utazott rajta, így
kötetlenül, nagyon jó han-
gulatban telt az egy óra. A
kiránduláson anyukák is
részt vettek, illetve segítet-
tek az óvódapedagógusok-
nak, amelyet köszönünk
nekik! Gyermekeinknek
maradandó élményt nyúj-

tott ez a kirándulás, hisz
azóta is minden reggeli
után megkérdezik: „Indu-
lunk ma is hajózni?” 
A Katica csoportosok az
autómentes világnap alkal-
mából az UZSGYI bece-
névvel rendekező dízelmo-
tor vonattal Szegedre utaz-
tak, ahol a Somogyi-könyv-
tárban a „Mesebeli vándo-
rok” programsorozat kere-
tében végigkísérhették a
Kisködmön c. népmese fo-
nalán a főhőst.
Szeptember 26-án, délelőtt
fél 11-kor a Szatymazi
Óvoda környezetvédelmi

napot tartott, melynek kere-
tén belül „Tapossa Lapos-
ra” versenyt szervezett né-
hány csoporttal. Minden
csoport előzetesen gyűjtö-
gette készségesen a palac-
kokat, majd egy kis isme-

retátadás után versenyez-
tek, hogy melyik csoport
tudja legrövidebb idő alatt a
legtöbb palackot laposra
taposni. A gyerekek nagyon
élvezték a versenyt, és já-
tékos formában, élmény-
szerű ismeretekhez is jutot-
tak.

Szüreti mulatság
Szeptember utolsó napjá-
nak délutánján szüreti mu-
latságot tartottunk az isko-
lában. Az immáron hatodik
alkalommal megrendezésre
került vigadalom egy rövid
köszöntővel, majd iskolánk
osztályainak verses, dalos,
táncos műsorszámaival vet-
te kezdetét. A gyerekek (és
tanáraik) ezt követően sok-
féle népi játékkal játszhat-
tak, sorversenyen tehették
próbára az ügyességüket,
kedvükre falatozhattak, no

és természetesen szürcsöl-
gethették a friss mustot. A

jó hangulatú, szép őszi dél-
után a tökfaragóverseny

eredményhirdeté-
sével és egy közös
tánccal ért véget.
Köszönjük elsősor-
ban Pölösné Zsa-
nett néninek a szer-
vezést, valamint is-
kolánk valamennyi
dolgozójának a se-
gítő munkáját! 

Pölösné Hudák Dóra

Falugazdász hírek

Sajnálattal közlöm Önökkel, hogy
október 1-jével véget ér falugaz-
dászi karrierem, mivel szakmán
belül váltok, és átmegyek egy
hódmezővásárhelyi illetőségű ag-
rár szaktanácsadói irodához. Kö-
szönöm az Önök közreműködé-
sét, az együtt töltött időt és mun-
kát! Kérem, ezek után is hasonló
szeretettel fogadják kolléganő-
met, Dórit, aki átveszi tőlem a fa-
lut és a megszokott ÜGYFÉLFO-
GADÁST HÉTFŐN és KED-
DENként tartja majd ő is a Műve-
lődési házban!
November-december hónapban,
aki még érvényes BARNA színű
őstermelői igazolvánnyal rendel-
kezik, azokat új kártya alapú iga-
zolványra KÖTELES cserélni,

így kérem, december közepéig ezt
mindenki tegye meg.
A nitrátos földeknél a nitrát adat-
szolgáltatást pedig áttolták január-
ra, azt majd csak jövőre lehet be-
adni. 
Illetve akinek idén volt káresemé-
nye (MKR) és arról megkapta a
határozatot, annak ne maradjon el
a kifizetési kérelem benyújtása,
mely nagyjából október közepétől
november végéig esedékes!
További sikeres gazdálkodást és
hasznos munkát kívánok mind-
annyiuknak és a jövőben is keres-
senek bizalommal telefonon, illet-
ve falugazdász ügyekben Gémes
Dórát a 70/48 93 852-es számon!
Köszönettel: Gömöri Gabi,
falugazdász - 70/48 93 846

Tisztelt szatymazi gazdák!
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CIVIL EGYESÜLETEK HÍREI
SPORT

Judo hírek
Judósaink ismét egy tartal-
mas és eredményes hónapot
tudhatnak maguk mögött.
Szeptember első két hétvé-
géjén Szabadkán és Szege-
den folytatódott a júniusban
Aradon elstartolt Euro Li-
ga nemzetközi judo ver-
seny. A szerbiai Szabadkán
megrendezett II. fordulón
az alábbi eredmények szü-
lettek:
Aranyérmesek:
Sándor Péter (66kg, U16)
Pölös Nándor (46kg, U13)
Farkas Ramóna (45kg, U13)
Nagy Dániel (46kg, U11)
Nagy Fruzsina (43kg, U11)
Pölös Milán (31kg, U11)
Ezüstérmesek:
Tetlák Abigél (40kg, U13)
Túri Alex (+55kg, U11)
Bronzérmesek:
Lénárt Benedek (+73kg, U16)
Micziz Nóra (63kg, U16)
Gyöngyi László (60kg, U13)
V. helyezettek:
Makoviczka Máté (+66kg, U13)
Sipos László (42kg, U13)
VII. helyezett:
Dorn Csanád (+73kg, U16)
U11-es korosztály legtech-
nikásabb lány versenyzője:
Nagy Fruzsina, Szatymaz
U11-es korosztály legtech-
nikásabb fiú versenyzője:
Pölös Milán, Szatymaz
Az Euro Liga összetett
csapatverseny: I. helyezett
Szatymaz!

Euro Liga III. forduló,
Szeged:
Aranyérmesek:
Sándor Péter (66kg, Serdülő)
Tetlák Abigél (40kg, Diák A)
Nagy Fruzsina (45kg, Diák C)

Nagy Dániel (45kg, Diák C)
Pölös Milán (30kg, Diák C)
Túri Alex (+55kg, Diák C)
Ezüstérmesek:
Árva Krisztián (38kg, Diák A)
Andódi Marcell (35kg, Diák B)
Kónya Ádám (30kg, Diák C)
Bronzérmesek:
Dorn Csanád (+70kg, Serdülő)
Sipos László (41kg, Diák A)

Csala Dávid (50kg, Diák B)
Farkas Ramóna (44kg, Diák B)
Makoviczka Máté (+60kg,
Diák B)
IV. helyezettek:
Andódi Bálint (33kg, Diák C)

Hegedűs Máté (39kg, Diák C)
Kőhegyi Fanni (40kg, Diák C)
V. helyezettek:
Lénárt Benedek (+70kg,
Serdülő)
Nagygyörgy Natália (+56kg,
Diák A)
Pölös Nándor (45kg, Diák A)
A legnépesebb súlycsoport
győztese különdíjban
részesültek:
Sándor Péter (Serdülő) és
Pölös Milán (Diák C)
Ugyanezen a napon na-
gyobb versenyzőink az
osztrák fővárosban verse-
nyeztek a Vienna Openen:
Aranyérmes:
Balogh Sára (70kg, U21)
Bronzérmesek:
Travány Kata (57kg, U21)
Balogh Sára (70kg, U18)
Micziz Nóra (63kg, U16)

V. helyezett:
Travány Kata (57kg, U18)
Szeptember 11-én, vasár-
nap játékos küzdelmi tor-
nán vettek részt a legkisebb
judósaink Szegeden, ahol
elismerésként és biztatás-
képpen mindenki nyakába
került egy-egy szépen csil-
logó aranyérem. 
Szeptember utolsó hétvégé-
jén Paks adott otthont az
Atom Kupa Országos
Rangsorversenynek, mely
egyben a Diák C korosztály
Magyar Kupa versenye is
volt. Eredményeink:
Aranyérmesek:

Micziz Nóra (-63kg, Serdülő)
Sándor Péter (-66kg, Serdülő)
Sipos Dorina (-52kg, Serdülő)
Tetlák Abigél (-40kg, Diák A)
Nagy Fruzsina (-45kg, Diák C)
Nagy Dániel (-45kg, Diák C)
Ezüstérmesek:
Balogh Sára (-70kg, Ifi)
Lénárt Benedek (+81kg, Serdülő)
Kőhegyi Fanni (-45kg, Diák C)
Bronzérmesek:
Micziz Zoltán (-90kg, Ifi)
Pölös Milán (-30kg, Diák C)
V. helyezettek:
Dorn Csanád (+90kg, Ifi)
Sipos Dorina (-52kg, Ifi)

Sipos László (-41kg, Diák A)
Csala Dávid (-50kg, Diák B)
Kónya Ádám (-30kg, Diák C)
Túri Alex (+55kg, Diák C)

VII. helyezettek:
Lénárt Benedek (+90kg, Ifi)
Travány Kata (-57kg, Ifi)
Pölös Nándor (-45kg, Diák A)
Makoviczka Máté (+60kg, Diák
B)
Gratulálunk a versenyzők-
nek és edzőjüknek, Szabó
Csabának, valamint segítő-
inek, Kovács Bencének,
Guba Leventének és Vesze-
lovszki Kevinnek, illetve
köszönjük szépen a támo-
gatást polgármesterünknek,
Barna Károlynak, Szaty-
maz önkormányzatának,
továbbá Antman László és
Túri Sándor uraknak!

Összetett csapatverseny I. helyezés - Euro Liga II. forduló, Szabadka, Szerbia

A legtechnikásabb versenyzők:
Nagy Fruzsina és Pölös Milán -
Euro Liga II. forduló, Szabadka,

Szerbia

Euro Liga III. forduló, Szeged

Vienna Open, Bécs, Ausztria

Játékos küzdelmi torna, Szeged
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NYUGDÍJAS EGYESÜLET HÍREI Fakanál Klub hírei

KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI

Október 1-2-án Pécsen és
környékén tettünk egy szép
és nagyon kellemes kirán-
dulást.
Október 15-én délelőtt 10
órakor megünnepeljük az
idősek világnapját, ahova
szeretettel várunk min-
denkit.
Október 26-án délután 4
órakor gyűlést tartunk, aho-
va várjuk tagtársainkat.
Tisztelettel:

Horváth Istvánné
0620/213-9534

Deszki főzőverseny
A deszki polgármester fő-
zőversenyén Marhapörkölt
kategóriában elhoztuk az
első díjat 50 indulóból -
Rácz Laci és Lajkó Zoltán.

Rácz Laci, 
amatőr királyi szakács

Kedves Testvérek!
Október, Mária a Boldog-
ságos Szűzanya hónapja.
Ez többszörösen is igaz, hi-
szen ebben a hónapban ün-
nepeljük Rózsafüzér Ki-
rálynőjét (Október 7.), és
Magyarok Nagyasszonyát
(Október 8.). Éppen ezért
ezt a hónapot az anyaság-
nak, a női nemnek szentel-
jük.
Joggal kérdezhetik, hogy
vajon egy fiatalember, aki
ráadásul cölibátusban él,
mit tud a lányok-asszonyok
sorsáról, hivatásáról? Mit
tud egy férfi arról a titokról,
hogy milyen édesanyának,
nőnek lenni? Milyen hor-
dozni és világra szülni vala-
kit – az életet?
Ezzel kapcsolatosan né-
hány tapasztalatomat sze-
retném megosztani. 11-dik
éve teljesítek szolgálatot
papként. Évről-évre nem
szó szerint, de valamiféle-
képpen megélem a vajúdás-
nak, a szülésnek a fájdal-
mát. Hát hogy, kedveském?
Mit beszél, mit hord maga
össze? - kérdezik sokan.
Igen, a hittanosaim, kateku-
menjeim újjászületésének
részeseként, akik felnőtt-
ként határozták el, hogy át-
adják magukat az Istennek,
akiket kísérek a keresztelé-
sig, elsőáldozásig, bérmál-
kozásig, életükben „anya-
ként” vagyok jelen. Ilyen-
kor úgy gondolkodik a pap,

mint egy édesanya.
Eddig neveltem, kísértem,
jót adtam neki, próbáltam a
magam gyarlósága ellenére
valamilyen példát mutatni,
s most elindulnak egy úton:
és önkéntelenül azt kérde-
zem: Mi lesz velük?
Valamiféleképpen én is át
tudom élni az édesanyának,
nagymamának ezt a szent
aggódását. Amikor odaáll-
nak elénk egy csokor virág-
gal és megköszönik a gon-
doskodást, a nevelést, a tö-
rődést… de most már egye-
dül mennek tovább. Meny-
nyi féltés van bennünk
ilyenkor!
Éppen ezért biztosan tudok
beszélni a Szentlélek segít-
ségét kérve a női hivatásról,
az édesanya hivatásáról. A
lány és az asszony egyház-
ban betöltött szerepéről,
mert mindannyiunk számá-
ra csodálatos mintát hor-
doznak.
Arról a mintáról, amely
mindannyiunk keresztény-
ségének, emberségének
hordozója. Ő nem más,
mint a Boldogságos Szűz-
anya. Amikor az Ő életét
szemléljük, akkor még így
férfiként is elém tárul a nő
csodálatos alakja. A női
nemnek a felmagasztosítá-
sa, amit csak az Isten tudott
ilyen fantasztikusan megal-
kotni. Ennek a hónapnak
ezt a címet adhatnánk:
SZÍVTŐL-SZÍVIG. Az Is-

ten szívétől a Szűzanya szí-
véig, a Szűzanya szívétől az
ember szívéig, az ember
szívétől embertársaink szí-
véig! Hihetetlen nagy példa
van abban, hogy a Boldog-
ságos Szűz ott van a kereszt
lábánál, mégpedig azért,
mert ebben kifejeződik az
Ő végtelen, maradandó,
szilárd hite. Ami nélkül biz-
tosan nem élte volna túl Fia
szenvedését, halálát. Ami-
kor kételyek gyötörnek,
amikor az édesanyát gyötri
az aggódás, hogy mi lesz a
gyermekével, mi lesz az
unokájával, akkor érdemes
ehhez az erős hitű asszony-
hoz fordulni. 
Érdemes újra és újra a
Szűzanya kötényébe ka-
paszkodni, aki a legször-
nyűbb pillanatokban sem
veszíti el HITÉT. Itt tárul
fel a nő csodálatos alakja,
feladata, hogy a Szűzanya
és Mária Magdolna vonzá-
sában HINNI a feltámadás-
ban. Nem csak Krisztus fel-
támadásában, hanem az
ember feltámadásában is!
Valahol nagy katasztrófa
ám, amikor egy megrendült
hitű családban, egy bajba-
jutott családban az asszony

azt mondja: - nem imádko-
zom tovább! Hiszen az Is-
ten is elhagyott, semmit
sem ér az imádságom! Igen,
akkor vége a családnak!
Lehet, hogy a férfi jár a
munkába, lehet, hogy ő te-
remti meg a mindennapi
kenyérre valót, lehet, hogy
ő viseli a kalapot… A KI-
TARTÓ IMÁDSÁG, A
MINDENT KIKÖNYÖR-
GŐ SZERETET – EZ
EGYEDÜL A NŐKÉ!
Ezért fontos a Szűzanyára
úgy tekinteni, mint az erős
hitű asszonyra. Mert ami-
kor úgy tűnik, hogy min-
dennek vége, hogy végleg
meghal a szeretet, amikor a
nő leteszi az utolsó fegy-
vert, az imádságot, akkor
már kevés esély van arra,
hogy kivirágozzék az élet.
Azonban ha a nő hiszi,
hogy a szeretet Isten aján-
déka és az nem halhat meg,
minden lehetséges, mert a
szeretet erősebb a halálnál.
Adja meg a Szentlélekisten
mindanyiunknak, hogy mi
is a szívünkben tanuljunk a
Szűzanyától, anyává, nővé,
Istenhordozóvá lenni.

Sutka István
plébániai kormányzó

REFORMÁTUS EGYHÁZ HÍREI
A megtartó hit

Az istentiszteletek honlapunkon is meghallgathatók!
Cím: 6726 Szeged, Szent-Györgyi Albert utca 6-8.
Telefon: 62/ 430-807
Honlap: www.ujszeged.ref.hu
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FŐNIX EGYESÜLET közleményei

Szociális pénzbeli ellátá-
sok - ÁPOLÁSI DÍJ (ala-
nyi alapösszegű, emelt
összegű, kiemelt ápolási
díj)
ÁPOLÁSI DÍJ (alanyi
alapösszegű, emelt össze-
gű, kiemelt ápolási díj)
Az ápolási díj a tartósan
gondozásra szoruló sze-
mély otthoni ápolását ellátó
nagykorú hozzátartozó ré-
szére biztosított anyagi
hozzájárulás.
ALAPÖSSZEGŰ ÁPO-
LÁSI DÍJRA JOGO-
SULT A NAGYKORÚ
HOZZÁTARTOZÓ, ha
a) súlyosan fogyatékos
vagy
b) tartósan beteg 18 év alat-
ti személy ápolását, gondo-
zását végzi.
AZ ÁPOLÁSI DÍJ HAVI
BRUTTÓ ÖSSZEGE
(2016. évben) 29.500 Ft.
NETTÓ ÖSSZEG: 26.550
Ft.
KIEMELT ÁPOLÁSI
DÍJRA JOGOSULT A
NAGYKORÚ HOZZÁ-
TARTOZÓ, ha olyan sze-
mély gondozását, ápolását
végzi, 
a) akinek – a rehabilitációs
hatóság komplex minősíté-
se alapján – rehabilitációja
nem javasolt, ezen belül
egészségkárosodása jelen-
tős, és önellátásra nem,
vagy csak segítséggel képes 
b) olyan hozzátartozójának
gondozását, ápolását végzi,
aki után a magasabb össze-
gű családi pótlékot minisz-
teri rendeletben meghatáro-
zott súlyosságú betegségre
vagy fogyatékosságra te-
kintettel folyósítják.
A KIEMELT ÁPOLÁSI
DÍJ HAVI BRUTTÓ
ÖSSZEGE az éves köz-
ponti költségvetésben
meghatározott alapösszeg
180 %-a, 53.100 Ft.
NETTÓ ÖSSZEG: 47.790
Ft.
EMELT ÖSSZEGŰ
ÁPOLÁSI DÍJRA JOGO-
SULT A NAGYKORÚ

HOZZÁTARTOZÓ, ha
fokozott ápolást igénylő
súlyosan fogyatékos sze-
mély gondozását, ápolását
végzi, de a kiemelt ápolási
díjra való jogosultság felté-
teleinek nem felel meg.
AZ EMELT ÖSSZEGŰ
ÁPOLÁSI DÍJ HAVI
BRUTTÓ ÖSSZEGE az
éves központi költség-
vetésben meghatározott
alapösszeg 150 %-a,
44.250 forint. NETTÓ
ÖSSZEG: 39.825 Ft.
AZ ÁPOLÁSI DÍJ FO-
LYÓSÍTÁSÁNAK IDŐ-
TARTAMA SZOLGÁ-
LATI IDŐRE JOGOSÍT.
Az ápolási díjban részesülő
személy az ellátás után
nyugdíjjárulék vagy ma-
gánnyugdíjpénztári tagság
esetén tagdíj fizetésére kö-
telezett. A nyugdíjjárulék
mértéke 2016. évben 10
%.
JOGHELY:
1993. évi III. törvény 40.§ -
44.§-ai, 2011.évi CXCI.
törvény 3.§(2) bekezdés b)
pont bd) alpontja,
82/2013.(XII.29.) EMMI
rendelet, 63/2006. (III.27.)
Kormány rendelet 25-30.§-
ai; az ápolási díj 2016. évi
alapösszegéről a 2015.évi
C. törvény 62.§ (2) bek. b)
pontja rendelkezik.
Ellátás megnevezése
ÁPOLÁSI DÍJRA JOGO-
SULT AZ A NAGYKORÚ
HOZZÁTARTOZÓ aki
állandó és tartós gondo-
zásra szoruló
a) súlyosan fogyatékos
vagy 
b) tartósan beteg 18 év alat-
ti személy 
ápolását, gondozását végzi. 
AZ ÁPOLÁSI DÍJ HAVI
BRUTTÓ ÖSSZEGE az
éves központi költségve-
tésben meghatározott
alapösszeg (2016. évben
29.500 forint) 100 %-a.
NETTÓ ÖSSZEG: 26.550
Ft.
KIEMELT ÁPOLÁSI
DÍJRA JOGOSULT A
NAGYKORÚ HOZZÁ-
TARTOZÓ, ha olyan sze-
mély gondozását, ápolását
végzi, 
a) akinek – a rehabilitációs
hatóság komplex minősí-
tése alapján – rehabilitáció-
ja nem javasolt, ezen belül
egészségkárosodása jelen-
tős, és önellátásra nem,
vagy csak segítséggel képes

b) olyan hozzátartozójának
gondozását, ápolását végzi,
aki után a magasabb ösz-
szegű családi pótlékot mi-
niszteri rendeletben meg-
határozott súlyosságú be-
tegségre vagy fogyatékos-
ságra tekintettel folyósítják.
A KIEMELT ÁPOLÁSI
DÍJ HAVI BRUTTÓ
ÖSSZEGE az éves köz-
ponti költségvetésben
meghatározott alapösszeg
180 %-a, 53.100 Ft.
NETTÓ ÖSSZEG: 47.790
Ft.
EMELT ÖSSZEGŰ
ÁPOLÁSI DÍJRA JOGO-
SULT A NAGYKORÚ
HOZZÁTARTOZÓ, ha
fokozott ápolást igénylő
súlyosan fogyatékos sze-
mély gondozását, ápolását
végzi, de a kiemelt ápolási
díjra való jogosultság fel-
tételeinek nem felel meg.
AZ EMELT ÖSSZEGŰ
ÁPOLÁSI DÍJ HAVI
ÖSSZEGE az éves köz-
ponti költségvetésben
meghatározott alapösszeg
150 %-a, 44.250 forint.
NETTÓ ÖSSZEG: 39.825
Ft.
FOKOZOTT ÁPOLÁST
IGÉNYEL AZ A SZE-
MÉLY, aki mások szemé-
lyes segítsége nélkül önál-
lóan nem képes 
a) étkezni, vagy 
b) tisztálkodni, vagy 
c) öltözködni, vagy 
d) illemhelyet használni,
vagy 
e) lakáson belül – se-
gédeszköz igénybevételév-
el sem – közlekedni,
feltéve, hogy esetében az
a)–e) pontokban foglaltak
közül legalább három
egyidejűleg fennáll.
AZ ÁPOLÁSI DÍJ HAVI
ÖSSZEGE A MÁS
RENDSZERES PÉNZ-
ELLÁTÁSBAN RÉSZE-
SÜLŐ JOGOSULT ESE-
TÉN az ápolási díj össze-
gének és a jogosult részére
folyósított más rendszeres
pénzellátás havi BRUTTÓ
összegének a különbözete.
Ha a különbözet az ezer
forintot nem éri el, a jogo-
sult részére ezer forint
összegű ápolási díjat kell
megállapítani.
AZ ÁPOLÁSI DÍJ FO-
LYÓSÍTÁSÁNAK IDŐ-
TARTAMA SZOLGÁ-
LATI IDŐRE JOGOSÍT.
Az ápolási díjban részesülő

személy az ellátás után
nyugdíjjárulék vagy ma-
gánnyugdíjpénztári tagság
esetén tagdíj fizetésére kö-
telezett. A nyugdíjjárulék
mértéke 2016. évben 10 %. 
A saját jogú nyugdíjban,
valamint a reá irányadó
öreg-ségi nyugdíjkorhatárt
betöltött, özvegyi nyugdíj-
ban részesülő személy az
ápolási díj után nyugdíjjá-
rulékot nem fizet. 
A reá irányadó öregségi
nyugdíjkorhatárt betöltött,
özvegyi nyugdíjban része-
sülő személy a folyósító
szervhez benyújtott nyi-
latkozatával azonban vál-
lalhatja a nyugdíjjárulék fi-
zetését.
Jogosultsági feltétel
A JOGOSULTSÁGOT
M E G Á L L A P Í T Ó
SZERV AZ ÁPOLÁSI
DÍJRA VALÓ JOGO-
SULTSÁG FELTÉTELE-
INEK FENNÁLLÁSÁT
kétévente legalább egyszer
felülvizsgálja, és ha a felül-
vizsgálat során megállapí-
tást nyer, hogy a feltételek
továbbra is fennállnak, az
ellátást a felülvizsgálatnak
megfelelő összegben to-
vább folyósítja.
AZ ÁPOLÁST VÉGZŐ
SZEMÉLYNEK – a házi
segítségnyújtás keretében
segítség nyújtható, illetve –
az ápolt személy átmeneti-
leg, de egybefüggően leg-
feljebb egy hónapos időtar-
tamban ellátható, ha 
a) az ápolt személy egész-
ségi állapota ezt indokolja, 
b) az ápolást végző sze-
mély akadályoztatása miatt
az ápolási tevékenységet
nem tudja ellátni.
AZ ÁPOLÓ AZ ÁPOLÁ-
SI DÍJ FOLYÓSÍTÁSÁ-
NAK IDŐTARTAMA
ALATT napi 4 órát meg
nem haladó időtartamban
keresőtevékenységet foly-
tathat. Otthon történő mun-
kavégzés esetében az idő-
tartam nincs behatárolva.
AZ ÁPOLÁSI DÍJRA
VALÓ JOGOSULTSÁ-
GOT MEG KELL SZÜN-
TETNI, HA  
a) az ápolt személy állapota
az állandó ápolást már nem
teszi szükségessé,
b) az ápolást végző sze-
mély a kötelezettségét nem
teljesíti, 
c) az ápolt személy meghal, 
d) az ápolást végző vagy az
ápolt személy tartózkodási
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Görgényi Gábor jegyzete

Tanyán éldegélő ember szá-
mára igazi áldás ez a csodás
őszi idő. Munkájában, ter-
veiben úgy előre bír halad-
ni, hogy már-már elhiszi,
végre most beteljesedik az
örökké várt és elképzelt
megnyugtató élethelyzet,
miszerint december elején
beállítja bőrnadrágját a sa-
rokba, oszt’ majd március-
ban előveszi… 
Akárhogy alakul is majd a
tél, én is szorgoskodék ép-
pen, mikor is szomszéd Pi-
eter áttelefonál százhúsz
méterről, hogy segítség ké-
ne, mert ketten Tamással,
aki már ott van, nem bírják.
Hát ezt nem úsztam meg,
gondoltam, mert egyből
tudtam, miről van szó. Mi-
közben sétáltam át, eszem-
be jutottak az előzmények: 
Derék hollandusunk kazán-
házat épített, a kazánt nagy
nehézségek és káromkodá-
sok közepette már be is il-
lesztették, de a puffertartály
késett. A kellemes idő úgyis
elfeledtette a közelgő tél
rémképét, így nyugodtan
bíbelődtek az építményen,
bekerült az áthidaló, az
ajtótok, majd maga az ajtó
is. S végül megérkezett a
tartály! A tartályok tartálya!
Gázolajszőkítés boldog
időszakából rémlenek ilyen

monstrumok! Emlékszem,
én este láttam meg, s eskü-
szöm, ha egy kicsit is be
lettem volna csiccsentve,
azt hiszem, ufót látok és
rögvest elájulok. De nem. 
Fejvakarós időszak követ-
kezett a Bosch család életé-
ben, erről alább majd bő-
vebben is szólok. Mint már
sejtitek is, a tartály nagyobb
volt, mint az ajtó, amiből ki
lehetett következtetni, hogy
nem fér be. Pár napig érett a
helyzet. Hátha valahogy
bekerül magától. De csak
ott tornyosult rendületlen, a
gyerekek reggelente csak
libasorban tudtak elmenni
mellette. Aztán végül is a
gond gondolattá, a gondolat
elszántsággá, az elszántság
tetté érett! Kibontották az
ajtót, kiszedték tokostul,
meg egy oszlop blokktéglát
is kivettek. Ekkor értem én
oda. Agyaltunk, forgattuk, a
terv készen állt. A belső ke-
resztgerendáig – ami nagy
ellenség – valahogy ferdén
betoljuk, utána kötél rátar-
tásával alábillentjük. Félú-
tig jutottunk. Telefonálni
kezdtünk egy negyedik se-
gítségért, beszorulva a sa-
rokba. Adamik Laci, Nyír-
ség gyöngye nem vette fel,
pedig bár tudtam, hogy fáj a
válla, lett volna más erős
testrésze. Kopasz Laci! A

végső megoldás, a remény!
Pieter beszél vele, nem ér
rá! Az ok egy újabb valódi
parajelenség, gyengébb
idegzetűek ne is olvassák
tovább: azért nem ért rá,
mert bevásárolni(!) volt…!
Valami nagy áruházban…
Tamás röhög: biztos talál-
kozott Évával…még tán
valami turiba is beugranak.
Csányi Imrét is hívtam, ő
azt mondta, hogy ti vagy
olyan kihalt helyen laktok,
vagy annyira utálnak ben-
nőtöket, hogy nincs egy fér-
fi a közelben. Ezután más
lehetőség nem lévén, gon-
dolkozni kezdtünk. Tamás
sokadszor mentette meg a
helyzetet: van neki egy
csörlője, 1920-ban gyártot-
ták Lipcsében, háromezer
forintért vette a kisteleki
vásárban. Átmentünk érte,
Pieter átfúrt egy gerendát,
felrögzítettük. Közben
megjött Éva, kicsit jajon-
gott, és jó tanácsokkal látott
el minket. Kértem tőle egy
mérőszalagot. Aszonta,
nem tudja hol van… ekkor
tanácsoltam neki, menjen
inkább be. Izzadtunk, mint
a lovak, centiről centire hal-
adtunk, jó ötlet volt a csör-
lő. Egyszerre megjött a pos-
tás. Kiabálok Évának, ve-
gye át a küldeményt. Visz-
szaszól: Pieter nem tudja?
Pietert csak azért nem ütöt-

te meg a guta, mert nem
hallotta. Éppen kitekert
pózban, izzadtan küzdött a
negyven fokos padlástér-
ben… de nem értünk rá a
női lélek rejtelmes meg-
nyilvánulásaival foglalkoz-
ni, tovább tuszkoltuk a puf-
fert. És sikerült!
Barátaim, ezután megle-
pődtünk, mert ez a drága
hollandus úgy örült, hogy
megölelgetett bennünket!
De aztán ahogy belegon-
doltunk, hogy ugyan mit
kaphatott szegény egy álló
héten keresztül, csupán
azért, mert nagyobb volt a
puffer, mint az ajtó – meg-
értettük örömét. 
Azóta viszont már békésen
turbékolnak a jó melegben,
mint két gerlice. Hála a
puffernak.

Szatymazi parajelenségek, 4. rész

joga megszűnt vagy tartóz-
kodási jogának gyakorlásá-
val felhagyott, 
e) valamelyik alábbiakban
felsorolt, jogosultságot ki-
záró körülmény bekö-
vetkezik, 
f) azt az ápolást végző sze-
mély kérte,
g) az ápolást végző személy
az ápolási díjra való jogo-
sultság felülvizsgálatára
irányuló eljárást akadályoz-
za.
I. NEM JOGOSULT
ÁPOLÁSI DÍJRA A
HOZZÁTARTOZÓ, HA
AZ ÁPOLT SZEMÉLY : 
a) két hónapot meghaladó-
an fekvőbeteggyógyinté-
zeti, valamint nappali ellá-
tást nyújtó vagy bentlaká-
sos szociális intézményi
ellátásban, óvodai elhelye-
zésben vagy gyermekvédel-
mi szakellátást nyújtó bent-
lakásos intézményi elhe-
lyezésben részesül, illetve 
b) köznevelési intézmény
tanulója vagy felsőoktatási
intézmény nappali képzés-

ben részt vevő hallgatója.
KIVÉVE HA
1) a köznevelési intéz-
ményben eltöltött idő a
nemzeti köznevelésről szó-
ló törvényben a köznevelési
intézményben való kötele-
ző tartózkodásra meghatá-
rozott időtartamot nem hal-
adja meg; 
2) az óvoda vagy a nappali
ellátást nyújtó szociális in-
tézmény igénybevételének,
illetve a felsőoktatási intéz-
mény látogatási kötelezett-
ségének időtartama átlago-
san a napi 5 órát nem halad-
ja meg, 
3) a köznevelési, illetve a
felsőoktatási intézmény lá-
togatása, vagy a nappali el-
látást nyújtó szociális intéz-
mény igénybevétele csak az
ápolást végző személy
rendszeres közreműködé-
sével valósítható meg.
II. NEM JOGOSULT
ÁPOLÁSI DÍJRA A
HOZZÁTARTOZÓ AB-

BAN AZ ESETBEN
SEM, HA RENDSZERES
PÉNZELLÁTÁSBANRÉ
SZESÜL, és annak összege
meghaladja az ápolási díj
összegét.
KIVÉVE AZ ALÁBBI
ESETEKET :
a) ha részére az ápolási díj
folyósításának időtartama
alatt végzett keresőtevé-
kenységéből adódó bizto-
sítási jogviszony alapján –
keresőképtelenné válása
esetén táppénzt folyósíta-
nak 
b) ha saját jogú nyugdíjnak
minősülő ellátásban, korha-
tár előtti ellátásban, szolgá-
lati járandóságban, balett
művészeti életjáradékban,
átmeneti bányászjáradék-
ban, rokkantsági ellátásban,
rehabilitációs ellátásban ré-
szesül (függetlenül azok
összegétől) 
DE CSAK ABBAN AZ
ESETBEN, HA 
1) Az ellátásra való jogo-

sultság keletkezését mege-
lőző napon súlyosan fo-
gyatékos személy ápolása
okán folyósított ápolási díj-
ra, vagy kiemelt ápolási díj-
ra volt jogosult, 
2) Az ellátásra való jogo-
sultság kezdő napját meg-
előző 20 éven belül a sú-
lyosan fogyatékos személy
ápolása okán folyósított
ápolási díjra, vagy a kie-
melt ápolási díjra való jo-
gosultsága legalább 10 évig
fennállt.
III. JOGOSULTSÁGOT
KIZÁRÓ OK AZ IS, HA
AZ ÁPOLÓ szakiskola,
középiskola nappali rend-
szerű képzésének tanulója,
illetve felsőoktatási intéz-
mény nappali képzésben
részt vevő hallgatója
VAGY keresőtevékenysé-
get folytat és munkaideje –
az otthon történő munka-
végzés kivételével – a napi
4 órát meghaladja.
Folytatás a következő hó-
napban.



a Mi Lapunk2016/10. 11

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: 
Dr Makay Enikő
tel.: 30/678-5548

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: Barna Károlyné

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:
Gémes Dóra
Tel.:70/489 -3852
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 Nagycsaládos
Egyesület.

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

Plébánia
Szatymaz, Kossuth Lajos u. 2. 
Tel.: 62/283 170
Plébániai kormányzó: Sutka
István

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.: 06 62 565 600
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

Horváth Antal 1942
Szatymaz, Rákóczi u. 27.
Török Patrik Roland 1995
Szatymaz, IV: körzet 143.

Kószó Györgyné 1948
Szatymaz, II. körzet  91.

Közérdekű információk



a Mi Lapunk 2016/10.12

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

Kedves Szülők!
Amennyiben szeretnék, hogy újszülöttjük fotója 

megjelenjen a „Mi Lapunkban”, 
kérjük, az adatokat és a képet küldjék el 

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

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

a Faluházban
Időpont-egyeztetés: 06 70/48 93 852 Gémes Dóra

Krémer Kamilla Bettina 2016. augusztus 11.
Krémer Csányi Csilla, Krémer Csaba

GÓLYAHÍREK


