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H E L Y T Ö R T É N E T

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

Mielőtt még túl késő lenne,
szólnunk kell a már lassan
eltűnő tanyák, üdülők, vil-
lák, nyaralók kapásairól is.
A kiegyezéssel megindult
polgárosodás felgyorsította
az úri birtokok gyarapo-
dását. Az uraknak nevezett
módosabb szegedi polgá-
rok, hivatalnokok, bírók,
ügyvédek, orvosok, taná-
rok, rendőrök stb. mellett,
nagyszámú kereskedő, ipa-
ros is igyekezett birtokot
szerezni Szatymazon. Az
így megszerzett földre,
amely legtöbbször vala-
mely Szegedhez közeli sző-
lőhegyből lett kihasítva,
nyaraló, villa, üdülő került.
A kényelmes épületek mel-
lett hamarosan megjelentek
a gyümölcsfákkal beültetett
szőlőskertek /átlag 2-4 hol-
don/, amiknek a megmun-
kálása szükségessé tette a
pénzzel és terménnyel fize-

tett úgynevezett „kapások”
alkalmazását.
A most elkészült és bemu-
tatott Szatymazról készült
film a még fellelhető régi
nyaralókat, villákat, üdü-
lőket próbálja bemutatni.
Azokat látva nyugodtan le-
szögezhetjük azt is, hogy a
szatymazi kertkultúra ki-
emelkedően magas szintjét,
hírét a nyáron kitelepülő
szegedi polgárok által el-
kezdett, a hagyományos
termelést figyelmen kívül
hagyó, korszerű gazdálko-
dás indította be. A folyamat
megindításában vezető sze-
rep jutott az 1884-ben meg-
szervezett gazdakörnek,
majd az 1928- ban megin-
dult 2 éves gazdaképző is-
kolának.
Huszka Lajos: „Az úri tu-
lajdonosok új, korszerű
eszközöket vásároltak 

/-hozattak külföldről-/:
metszőollókat, porozókat,
permetezőket, préseket sző-
lőtaposózsák helyett.” „Új,
nemes szőlő- és gyümölcs-
fajtákat hozattak, szakla-
pokat járattak, szakértők
bevonásával felolvasáso-
kat, előadásokat tartattak,
gépbemutatókat, bor-,
szesz-, és gyümölcskiállítá-
sokat rendeztek.”
Ez a korszerűbb termelés a
gyakorlatban a szegedi vil-
lák, nyaralók tulajdonosai
helyett, – akiknek Szege-
den lakása és állása is volt
–, a kapások által valósult
meg. A kapások a filmen
látható nyaralók, villák
mellett lévő úgynevezett
„kapás lakásokban” nyer-
tek elhelyezést. Lakásuk
mellett fészer, ól, alatta
esetleg pince lehetett. A
kapások egy évre szer-
ződtek, legtöbbször csak

szóban. Számos feladatuk
volt. A meglévő szőlő-gyü-
mölcsös korszerű gondo-
zása, megmunkálása, a 
szaktudás megszerzése és
alkalmazása. Szükség ese-
tén, – nyitás, metszés, per-
metezés, szüretelés, gyü-
mölcsszedés és szállítás
idején –, napszámosok fel-
vétele, munkájuknak  irá-
nyítása. /Csak évente ezer
vagon istállótrágya érkezett
a szatymazi állomásra, amit
a szegedi birtokosok föld-
jére kellett szállítani./ Az
épületek, főleg a nyaralók
őrzése, keletkezett hibák
javítása, környékének tisz-
tántartása, a pincében lévő
bor kezelése. A megbíz-
ható, önállóan is tevékeny,
jó szaktudású, képzett ka-
pásokat szívesen fogadták,
illetve csalogatták és meg-
becsülték. 

Pálmai József

A szatymazi kapásrendszer

Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk, hogy
Szatymaz Község Képvi-
selő-testületének soron kö-
vetkező ülése: 2017. február
09-én, 14 órakor kerül meg-
tartásra, melynek helye: Dan-
kó Pista Művelődési Ház és
Könyvtár.
Napirendi pontok:
1. A 2017. évi költségvetési
rendelettervezet megtárgya-
lása

2. Tájékoztató a falugazdász
2016. évi tevékenységéről
3. A polgármester éves sza-
badságtervének elfogadása
4. Tájékoztató az Alföld-víz
Zrt. 2016. évi közmű-szolgál-
tatási tevékenységéről
5. Beszámoló a 2016. évi
Közfoglalkoztatási Program
végrehajtásáról
6. Előterjesztések

Barna Károly
polgármester

Tisztelt Lakosság!

A Csongrád Megyei Kor-
mányhivatal Népegész-
ségügyi és Élelmiszerlánc-
biztonsági Főosztálya által
korábban, a magas patoge-
nitású madárinfluenza
megállapítása miatt Szaty-
maz közigazgatási bel- és
külterületein elrendelt ki-
terjesztett megfigyelési

körzetet 2017. január 30.
napjától feloldja.

A kiterjesztett megfigyelési
körzet módosításáról szóló
határozatot megtekinthetik
a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján, illetve a
www.szatymaz.hu oldalon.
Tisztelettel: 

dr. Makay Enikő jegyző

Tisztelt Szatymazi
Lakosok!
A Nótárius Szakmai Egye-
sület (eredeti nevén: Ho-
mokháti Jegyzők Egyesü-
lete) 2000. január elején
azzal a céllal alakult meg,
hogy a jegyzők szakmai
irányító tevékenységét se-
gítse a külső szakembe-
rekkel kiépített és fenntar-
tott partnerkapcsolatokkal;
a hatósági jogalkalmazó te-
vékenység eredményessé-

gét javítsa; a helyi tapaszta-
latokat, kezdeményezése-
ket ismertesse, átadja.
Az egyesület továbbkép-
zéseket, tapasztalatcseré-
ket, jegyzői klubokat tart,
együttműködik más jegy-
zői egyesületekkel, egyéb
szervezetekkel, elősegíti a
települések együttműkö-
dését.
A ma már 33 fős tagságot
számláló szervezet Bácsal-

mástól Algyőig, Újszen-
tivántól Pétervásáráig fela-
datául tűzte ki, hogy tagjai
révén a helyi lakosság és
civil szervezetek részére
közérdekű információkat
szolgáltasson. Így informá-
ciós kiadványokat készít
aktuális témákról, melyek a
lakosság és a civil szerve-
zeteknek nyújthatnak hat-
hatós segítséget.
Ezzel a cikkünkkel a koráb-
ban indított folyamatba

kapcsolódunk be, időről
időre a lakosság széles
körét foglalkoztató kérdé-
seket igyekszünk majd
boncolgatni és megvála-
szolni. Ezúttal dr. Gácser
Tamás, Röszke község
jegyzője ismerteti a mé-
hészkedéssel kapcsolatos
tudnivalókat.
Tisztelettel:

dr. Makay Enikő
jegyző

Méhészek nyilvántartása
A méhészkedést (méhtar-
tást) minden év február vé-
géig, az újonnan kezdett
méhészkedést pedig e tevé-
kenység megkezdésétől

számított nyolc napon belül
kell bejelenteni a méhek
tartási helye szerint illeté-
kes települési önkormány-
zat, fővárosban a kerületi
önkormányzat jegyzőjénél,

aki a méhészt nyilvántartás-
ba veszi, és a nyilvántartást
folyamatosan vezeti.
Amennyiben a méhek ál-
landó tartási helye nem a
méhész lakóhelyével össze-

függő területen (udvarban,
kertben stb.) van, a méhész
köteles a méhek tartási he-
lyén a nevét, lakcímét, tele-
fonszámát, a tartási helyen
lévő méhcsaládok számát

Tájékoztató méhészkedéssel kapcsolatban
Méhészek nyilvántartása; A méhek szállítása és vándoroltatása; A méhészkedés általános szabályai
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Tisztelt Termelők!
2017. január 1. és március
31. között nitrát adatszol-
gáltatás lesz. Kérem azon
termelőket, akikre ez vo-
natkozik (nagy létszámú ál-
lattartó telepek és/vagy nit-

rátérzékeny területen gaz-
dálkodók), jelentkezzenek,
hogy a kötelességüknek
eleget tudjanak tenni!

Valamint továbbra is várom
azokat az őstermelőket,
akiknek lejárt a barna, papír
alapú igazolványuk és foly-

tatni kívánják őstermelői
tevékenységüket, vagy a
2017-es évben szeretnék el-
kezdeni a gazdálkodásukat.

Továbbra is időpont-egyez-
tetés szükséges, melyet a
70/489-3852-es telefonszá-
mon tudnak megtenni!

Falugazdász minden hét-
főn és kedden 08-1630-ig a
Faluházban

Tisztelettel:

Gémes Dóra
Falugazdász
70/489/3852

egy legalább 40 x 30 cm
nagyságú táblán jól látható
módon feltüntetni.
A méhész köteles a méhek
tavaszi tisztuló kirepülése
és a betelelés közötti idő-
szakban a méhcsaládjait
legalább három hetenként
méhegészségügyi szem-
pontból ellenőrizni, s ennek
során mind a kifejlett mé-
heken, mind a fiasítás teljes
terjedelmén, valamint a
kaptárhulladékon fertőző
betegség tüneteit, illetve
élősködők jelenlétét keres-
ni. A vizsgálatnak ki kell
terjednie a Varroa-atka je-
lenlétére, illetve az atkák
számának változására.
A méhek szállítása és ván-
doroltatása
A méheket – beleértve az
anyát és a fiasítást is – ál-
landó tartási helyükről át-
költözés, vándoroltatás
vagy elidegenítés esetén
egy hétnél nem régebbi ál-
latorvosi igazolással szabad
kivinni. Az igazolás a kiál-
lítástól számított hét napig,
méhek folyamatos vándo-
roltatása esetén annak
egész időtartamára érvé-
nyes. Az igazolást – ha jog-
szabály másképpen nem
rendelkezik – a hatósági
állatorvos állítja ki.
A méhek kiszállítását a ki-
szállítást megelőző, beszál-
lítását annak megtörténtét
követő hetvenkét órán belül
be kell jelenteni a települési
önkormányzat, fővárosban
a kerületi önkormányzat
jegyzőjének. Beszállítás
esetén a bejelentést a kiállí-
tott nyomtatvány ajánlott

levélként történő megkül-
désével, vagy személyes
eljuttatásával kell teljesíte-
ni. A nyomtatvány igazoló
szelvényét a települési ön-
kormányzat, fővárosban a
kerületi önkormányzat
jegyzője – a teljesítés mód-
jától függően – a méhész
lakóhelyére küldi meg vagy
személyesen adja át.
A vándoroltatás befejezése
után a méhész köteles a ha-
zatelepülését a hatósági ál-
latorvosnál és a jegyzőnél
hetvenkét órán belül beje-
lenteni.
A települési önkormányzat,
fővárosban a kerületi ön-
kormányzat jegyzője nyil-
vántartja a méhész nevét és
lakóhelyét, a méhcsaládok
állandó és legutóbbi tartási
helyét, az állatorvosi iga-
zolás számát, keltét és kiál-
lításának helyét, a méhcsa-
ládok számát, az elhelye-
zésre szolgáló terület pon-
tos megjelölését (dűlő,
hrsz. stb.) és a letelepedés
idejét.
Az országhatártól számított
tíz kilométeres körzeten be-
lül, a szomszédos állam te-
rületéről, vagy ismeretlen
helyről származó méhrajt
észlelője vagy befogója kö-
teles a települési önkor-
mányzat jegyzőjénél hala-
déktalanul bejelenteni, aki
a kiirtás végrehajtása érde-
kében értesíti a járási főál-
latorvost, aki elrendeli a
méhraj állami kártalanítás
nélküli leölését.
A méhészkedés általános
szabályai
A méhészkedést – a vonat-

kozó külön (állategészségü-
gyi, növényvédelmi stb.)
jogszabályok megtartásával
– erre alkalmas területen
mindenki szabadon gyako-
rolhatja. Háztömbök terü-
letén méhészetet létesíteni
és fenntartani nem szabad.
A többlakásos lakóházak
udvarán és közös haszná-
latú kertjében méhészetet
létesíteni csak az összes la-
kás bérlőjének (tulajdono-
sának) hozzájárulásával le-
het.
Méhészetet közös haszná-
latú épülettől és a szomszéd
ingatlanoktól 4 méter, hasz-
nálatban levő utaktól, köz-
úttól, saját használatú úttól
pedig az út melletti vízve-
zető árok külső szélétől
számított 10 méter távolsá-
gon túl szabad csak elhe-
lyezni. A saját használatú út
tulajdonosa (használója) az
út ideiglenes lezárása ese-
tén az úton és az út mentén
a letelepedést engedélyez-
heti.
Ha a szomszéd ingatlantól
való 4 méter távolságot
megtartani nem lehet, a mé-
heknek ellenkező irányban
vagy – legalább 2 méter
magas, tömör (deszka stb.)
kerítés vagy élősövény léte-
sítésével – a magasba való
kirepülését kell biztosítani.
Utak közelében történő le-
telepedés esetén a méhlaká-
sokat úgy kell elhelyezni,
hogy azok kijárónyílásai az
úttal ellentétes irányban le-
gyenek. Az úton a méhé-
szettől jobbra és balra
50–60 méter távolságra, jól
látható helyen „Vigyázat,

méhek!” felirattal figyel-
meztető táblát kell elhe-
lyezni.
A fentiekben a méhtartásra
vonatkozó legfontosabb
szabályok kerültek ismer-
tetésre. A további részlet-
szabályokat az alábbi jog-
szabályok tartalmazzák:
- 15/1969. (XI. 6.) MÉM

rendelet a méhészetről,
- 1993. évi CXIV. törvény

az állattenyésztésről,
- 67/2010. (V. 12.) FVM

rendelet a méhanyaneve-
lő telep üzemeltetéséről,
valamint a méhanya és
szaporítóanyag előállí-
tásáról, felhasználásáról,

- 119/2007. (X. 18.) FVM
rendelet a tartási helyek,
a tenyészetek és az ezek-
kel kapcsolatos egyes
adatok országos nyilván-
tartási rendszeréről,

- 41/1997. (V. 28.) FM ren-
delet az Állat-egészségü-
gyi Szabályzat kiadásá-
ról,
70/2003. (VI. 27.) FVM
rendelet a méhállomá-
nyok védelméről és a mé-
zelő méhek egyes beteg-
ségeinek megelőzéséről
és leküzdéséről,

- 74/2013. (VIII. 30.) VM
rendelet az egyes állat-
járványügyi intézkedé-
sekről és az azokkal ösz-
szefüggő állami kártala-
nításról,

- 2008. évi XLVI. törvény
az élelmiszerláncról és
hatósági felügyeletéről.

Nótárius Szakmai
Egyesület

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

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

F A L U G A Z D Á S Z  K Ö Z L E M É N Y E
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Kedves Olvasók!
Szeretnénk Önöket tájékoz-
tatni, hogy az idei évben is
300 Ft-ba kerül könyv-
tárunkban a beiratkozási díj
16 és 65 év között. 16 éves
kor alatt és 65 éves kor
felett ingyenes a könyvtár-
ba történő beiratkozás, az
eddigieknek megfelelően. 
Könyvtárunk szeretne pa-
pírszínház előadásokat ren-
dezni a gyermekeknek.
Várjuk önkéntesek jelent-
kezését, akik szívesen éne-
kelnének előadásaink so-
rán, akik szívesen vinnének
örömöt és színt a kicsik éle-
tébe hangjukkal, személyi-
ségükkel.
Egy kis ízelítő új köny-
veink kínálatából, melyeket
megtalálnak újdonság pol-
cunkon:
Albert Camus: A pestis
Erich Maria Remarque: A
diadalív árnyékában
Györe Balázs: Halálom
után eltüzelni
Kresley Cole: Vámpírbosszú
Barbara Constantine: Tom,
kicsi Tom
Hallgímur Helgason: A nő
1000 fokon
Kövesi Péter: A vaskorona
Jan Yager PhD: Azt hittem,
barátok vagyunk
London Katalin: Túlélésre
ítélt tárgyak
Szeretnénk felhívni kedves
olvasóink figyelmét két
játékunkra, melyben min-
den beiratkozott olvasónk
részt vehet: Jókai Mór-kvíz,
Könyvkihívás Szatymazon
2017-ben. Bővebb tájékoz-
tatást a szórólapokról és a
könyvtári dolgozóktól kap-
hatnak.
Az elmúlt hónap gazdag
volt programokban. 
Január 26-án zajlott a
Könyvtári várjátékok - Má-
tyás királlyá választása el-
nevezésű könyvtári prog-
ram. A 4-5. osztályos tanu-

lók érkeztek a könyvtári
várjátékokra, melynek té-
mája Mátyás király volt
azon alkalomból, hogy ja-
nuár 24-én választották ki-
rállyá 1458-ban. Két csapa-
tot alakítottak. Először fel-
olvastak egy mesét. Ezután
a két csapat kapott két A3-
as papírlapra elkészített
feladatlapot, melynek ki-
töltése volt a cél - azaz a vár
„bevétele”. Az a csapat volt
a nyertes, amelyik hama-
rabb kitöltötte a feladat-
lapot helyesen - azaz hama-
rabb „vette be” a várat, a
legkevesebb hibaponttal.
Örömmel láttuk, hogy
mindkét csapat helyesen
töltötte ki a feladatlapot,
egy kisebb hibát leszámít-
va. A nyertes csapat tagjai
között két könyvet sor-
soltunk ki ajándék gyanánt.
A tanulók élvezték a vár-
játékot, melynek során ol-
vashattak, nevethettek és új
dolgokat tudhattak meg

Mátyás királyról. A többi
tanuló sem maradt hoppon,
mert ők is kaptak apró aján-
dékot a szorgos munkáért:

könyvjelzőket, vignettákat.
A foglalkozás utolsó tíz
percében mesét vetítettünk
a gyerekeknek Mátyás ki-
rály királlyá koronázásáról
a Mátyás király mesékből.
Ugyanezen a napon, január
24-én érkezett a Dankó
Pista Művelődési Ház és
Könyvtár intézményébe a
Látványszínház. Farsangi
csínytevés című darabját
tekinthettük meg, két szí-

nész előadásában. A farsan-
gi téma köré építve szó
esett környezetvédelemről
játékos formában, valamint

mozoghattak a gyerekek,
játszhattak. A legbeszéde-
sebb a gyermekek hangos
kacagása volt. Az előadás
végére néhány kisgyermek
egészen közelről nézte a
színészek mulatságos, még-
is komoly játékát, annyira
magával ragadta őket a já-
tékuk. Ismét komoly, mégis

humoros előadással leptek
meg bennünket a színészek.
Szórakozva tanultak a gyer-
mekek. Az előadás után
Mátyás király mesét néz-
hettek a gyerekek a könyv-
tár galériájában, a könyv-
kuckóban. Köszönjük,
hogy megvalósulhatott a
program a Somogyi Károly
Városi és Megyei Könyv-
tárnak, külön köszönet illeti
Fodor Mónikát, aki segített

a program szervezésében.
Reméljük, hogy a színház
hamarosan ismét  ellátogat
az intézményünkbe.

Január 24-én folytatódott a
helyismereti délután Pálmai
Józseffel. Beszélgettünk a
Szatymazról készült film-
ről, a villákról és a kapás
házakról, melyről Pálmai
József cikkében olvashat-
nak bővebben.

Börcsök Erzsébet

KÖNYVTÁRI HÍREK
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1%
SZATYMAZ KÖZSÉGBEN MŰKÖDŐ
ALAPÍTVÁNYOK KÖZLEMÉNEYE

Tisztelt Szatymaziak! 
Önök a 2016-os évben is dönthetnek személyi jövedele-
madójuk 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
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I S K O L A  H Í R E I
Iskolánk Jótékonysági Far-
sangi Jelmezbálja 2017.
január 21-én, szombaton
került megrendezésre tele-
pülésünk művelődési házá-
ban. A 70-es, 80-as évek vi-
lágát megidéző est folya-
mán elsőként Szatymaz
polgármestere, Barna Ká-
roly úr, majd iskolánk igaz-

gató asszonya, Barna Ká-
rolyné köszöntötte az egy-
begyűlteket. Roszkos An-
namária modern táncos nö-
vendékeinek hangulatos
táncbemutatója után isko-
lánk pedagógusai idézték
meg a 70-es, 80-as évek
hangulatát korabeli tévé-
műsorok megelevenítésé-
vel. Az egész estén-éjsza-
kán át tartó svédasztalos la-
komát és táncot csupán az
izgalmas bálkirály- és bál-
királynő-választás, illetve a
nagy népszerűségnek ör-
vendő tombolasorsolás sza-

kította félbe. Megszavazás-
ra került a jövő évi tematika
is: meseszereplőkként ta-
lálkozzunk (ismét) jövőre!
A bálon befolyt összeget az
előzetesen meghatározott
célnak megfelelően isko-
lánk udvarának rendezésére
és megszépítésére fordítjuk

tavasszal. Köszönjük szé-
pen mindenkinek, aki eh-
hez a báli belépő- vagy tá-
mogatójegy megvásárlásá-
val hozzájárult, továbbá
mindazoknak, akik egyéb
támogatással, felajánlással
vagy munkájukkal a bál
megszervezéséhez és sike-
réhez hozzájárultak.

Pölösné Hudák Dóra

Január 22-én hagyományo-
san a kultúra napja alkal-
mából összeállított műsor
követel figyelmet a diák-
ságtól. Idén egy szörnyű
tragédia átírta a forgató-
könyvet... A hétvége folya-
mán mindannyian megren-
dülve követtük a híradáso-
kat, melyek a veronai busz-
balesetről számoltak be.
Hétfő reggel a tanáriban
gyülekező kollégáim fátyo-
los tekintettel állították ösz-
sze a megemlékezés prózai
anyagát. Az iskolarádióban
beolvasott gondolatokat
csak el-elcsukló hangon
tudtuk tolmácsolni. Hát
igen, a tanár is ember, rá-
adásul még szülő is.
Ami viszont a történésekkel
kapcsolatban írásra ösz-
tönzött, az tanulóink reagá-
lása volt. Megható volt lát-
ni a könnyekkel küszködő,
fekete ruhában iskolába jö-
vő felsősöket, a hosszasan
maguk elé bámuló kama-
szokat.
Nehéz volt az első órában –
mind a pedagógusnak,
mind a diáknak – a tana-
nyagra koncentrálni. János
vitéz kalandjainak össze-

foglalását időről időre meg-
zavarták a balesettel kap-
csolatos kérdések, melyek
azt hiszem, teljesen termé-
szetesek egy ilyen hely-
zetben.
Az igazi meglepetés óra
után ért. Az egyik kislány a
tőle megszokott szelíd,
csöndes módon hozzám lé-
pett, és egy füzetbe írt ver-
set mutatott. A saját köl-
teményét, melynek alcíme:
'Az elhunyt gimisek em-
lékére'.
Ez a tizenegy éves gyerek
nem kapta feladatul a ver-
sírást, jutalmat és elisme-
rést sem várt érte, csupán
utat engedett felgyülemlett
érzéseinek. Hozzájárulásá-
val a verset szélesebb kö-
zönség elé tárom.

Rácz Andrea

Minden szív
/Az elhunyt gimisek emlékére/

Minden szív együtt dobban
értetek,

Mindenki egy imát mond
értetek,

Szülő, rokon, barát
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Ó V O D A I  H Í R E K

Hiányol titeket.

Fájdalom ül a szívekben,
mely kínoz ezreket,

Utolsó szavatok ez legyen:
Ne felejts el bennünket!

Fáj az elvesztésetek,
Még azoknak is kik nem

ismertek,
A magyar nemzet egésze

Gyászol titeket.

Hiányoztok e szép helyről,
nélkületek minden más,
Csak annyit tudok mon-

dani:
Ég veled, ismeretlen diák!

2017.01.20.
Szili Janka

5.a osztályos tanuló

Egy hamisítatlan téli regge-
len, mikor az utak jégpá-
lyává változtak, és nem

mellesleg a naptár péntek
13-át mutatott, maréknyi
csapatommal és a lelkes
Tetlák szülőkkel Ópuszta-
szer felé vettük az irányt.
E „kiruccanásunk” előké-
születei októberig nyúlnak
vissza, mikor nevezésünk-
kel kinyilvánítottuk rész-
vételi szándékunkat a
Csongrád Megyei Önkor-
mányzat által szervezett
„Legyél otthon a nemzeti
értékekben” elnevezésű ve-
télkedőn. Ettől kezdve -
szorgos felkészüléssel -
egyre több információval
bírtunk megyénk értékeit és
hazánk hungarikumait ille-
tően. A megmérettetés első
két fordulójában mutatott
teljesítményünk alapján a
megye 23 versenyző csapa-
ta közül második helyezett-
ként jutottunk a döntőbe.
A már említett január 13-án
lebonyolított döntő a leg-
jobb öt csapat versengésé-
ről szólt. A rendkívül szín-
vonalas rendezvénynek a
Nemzeti Történeti Emlék-
park adott otthont. A zsűri

bizottságának tagjai között
pedig helyet foglalt Kakas
Béla, a Csongrád megyei
Közgyűlés elnöke, illetve
Magyar Anna, a Csongrád
Megyei Értéktár Bizottság
elnöke is. A nyolcállomásos
– végső rangsort kialakító -
vetélkedés egyaránt kiter-
jedt irodalmi, történelmi,
földrajzi vonatkozásokra,
de megkövetelte tőlünk azt
is, hogy felsoroljuk az
Aranycsapat játékosait, va-

lamint illatáról beazonosít-
suk hagyományos fűszer-
növényeinket is.
A rendkívül szoros ver-
senyben csapatunk a 3. he-
lyen zárt. Az egyébként is
élménydús nap végén meg-
jutalmaztuk magunkat a
Feszty-körkép részleteit
csodáló félórával, majd el-
döntöttük, hogy a jövő évi
vetélkedőn is jelen le-
szünk.  

Rácz Andrea

A vetélkedő résztvevői: Szél Bence, Tetlák Áron, Tetlák
Abigél, Farkas Fanni

Felkészítő tanár: Rácz Andrea

„Január, január mindig hó-
csizmában jár.” Így kezdi
Gazdag Erzsi Január című
versét, és bizony a tél meg-
örvendeztetett minket egy
kis fehér takaróval, amely
bár nem olyan vastag,
mégis csodás arra, hogy
egy kicsit játszhassunk
benne. Ez a hónap nem volt
olyan mozgalmas a lurkók
számára, de természetesen
így is jutott minden napra
izgalmas tevékenység. A
gyerekek ismereteket sajá-
títottak – és mélyítettek – el
a téli öltözködésről, az
egészségünkről, a téli játé-
kokról. Január 6-án, a víz-

kereszt hagyományaihoz
híven lebontottuk a fát, és
egy évre elköszöntünk a
karácsonytól, de ezzel
együtt elkezdődött a farsan-
gi időszak is, aminek meg-
ünneplésére februárban sort
kerítünk.
Január 23-án ismét ellá-
togatott hozzánk a Truffal-
dino Bábszínház. Előadá-
suk keretén belül megör-
vendeztették a gyerekeket
két árnyjátékkal is. Elő-
adták a Kis Mukkot és a
Kiskakas gyémánt félkraj-
cárját, amely a gyerkőcök
számára nagy élmény volt,
hiszen nem minden nap

láthatnak ilyen érdekes
előadásmódot. Január 30-
án ismét egy érdekes él-
ményben volt részük, hi-
szen ellátogatott hozzánk

Szűcs László bűvész, aki

egy varázslatos műsorral

kápráztatta el kis közön-

ségét.
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CIVIL EGYESÜLETEK HÍREI
SPORT

Judo hírek
Fantasztikusan zártuk a
2016-os évet: a hazánkban
bejegyzett közel 230 csel-
gáncsegyesület közül 118-
nak sikerült a pontszerzők
táblázatára felkerülni,
melynek az igen előkelő
13. helyén végzett a Szaty-
mazi SE Judoszakosztálya!
Judokáink és edzőink az új
esztendőben sem tétlenked-
nek, hiszen már januárban
számos hazai és nemzetkö-
zi versenyen szerepeltek
igencsak eredményesen.

Nagy Kitti a tuniszi Világ-
kupán szerzett bronzérmet
a +78 kg-osok mezőnyé-
ben.

A budapesti Ifjúsági Or-
szágos Rangsorverseny és
Válogatón Tompa Péter (-
81kg) aranyérmet szerezett,
Tompa Márton (-90 kg),
Godó Lívia (-63 kg) és
Travány Kata (-57 kg)
bronzérmesek, Lénárt Be-
nedek (+90 kg), Czimbal-
mos Olivér (-66 kg) vala-
mint Micziz Nóra (-63 kg)
V. helyezettek lettek.

A Junior Országos Rang-
sorverseny és Válogató
szintén Budapesten került
megrendezésre. Itt Micziz
Zoltán (-90 kg), Balogh
Sára (-70 kg) és Travány
Kata (-57 kg) egyaránt
bronzérmet nyertek.

A diák A, B, C és serdülő

korosztály idén a mórahal-
mi II. Molnár Franciska
Nemzetközi Emlékverse-
nyen lépett először tatami-
ra. Köszönhetően a 14
arany-, 3 ezüst- és 12
bronzéremnek, továbbá a 4
V. helyezésnek, a Szatyma-
zi SE a sok egyéni siker
mellett a csapatversenyt is
megnyerte. Aranyérmesek:
Godó Áron (-50kg, serdü-
lő), Nagygyörgy Natália
(+63kg, serdülő), Sipos
Dorina (-57kg serdülő),
Tetlák Abigél (-44kg,
serdülő), Zádori Bálint (-
60kg, serdülő), Farkas Ra-
móna (-45kg, diák A), Ma-
koviczka Máté (+66kg, di-
ák A), Nagy Dániel (-50kg,
diák B), Nagy Fruzsina 
(-44kg, diák B), Pölös Mi-
lán (-35kg, diák B), Túri
Alex (+60kg, diák B), Zá-
dori Panna (-30kg, diák B),
Balázs Jázmin (-45kg diák
C), Butterer Nóra (-40kg,
diák C).

A korosztály másik verse-
nye a hónap utolsó hétvégé-
jén került megrendezésre a
szerbiai Novi Sadon. A
Szent Száva Kupán judo-
káink 1 arany-, 2 ezüst- és 4
bronzérmet nyertek, továb-
bá ketten végeztek a még
pontszerző V. helyen.
Aranyérmes: Sipos Dorina
(-57kg, serdülő).

Január hónap időrendben
utolsó, ám annál sokkal
fontosabb versenyének, az
I. Osztályú Felnőtt Magyar
Bajnokságnak Kecskemét
adott otthont. Ezüstérmes
lett Nagy Kitti (+78 kg).
Veszelovszki Kevin (-90
kg) és Balogh Sára (-70 kg)
az V., Travány Kata (-57
kg) a VII. helyen végezett.

Gratulálunk a judokák, az
edzők és a klub eredmé-
nyeihez és munkájához, és

köszönjük a támogatóink
segítségét! Edzőink: Szabó
Csaba, Katona Pál, Kovács
Bence, Veszelovszki Kevin,
Guba Levente.

Támogatóink: Barna Ká-
roly polgármester úr és a
szatymazi önkormányzat,
Antman László és Túri
Sándor urak.
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FŐNIX EGYESÜLET közleményei

NYUGDÍJAS EGYESÜLET HÍREI

REFORMÁTUS EGYHÁZ HÍREI

FOCI
Mai számunkban szeret-
nénk bemutatni Önöknek A
Szatymazi SE játékosát:
Csontos Róbert urat, aki
interjút adott újságunknak:
- Gyerekkorom óta a
Szatymazi labdarúgó csa-
patban játszok. Jelenleg is
aktív játékos vagyok. 2006-
ban az M III. osztály gól-
királyi címét nyertem el.
Örömmel fogadtam, ami-

kor a csapat vezetősége fel-
kért, hogy az utánpótlás ne-
velésben segítsek, így
2017-től edzői feladatokat
is ellátok a klubnál. Fontos
számomra, hogy tudáso-
mat, tapasztalataimat átad-
jam a felnövő generáció-
nak, ezzel hozzásegítve a
klubot a sikerekhez. Örü-
lök, hogy a Szatymazi lab-
darúgásért tehetek.
HAJRÁ SZATYMAZ!

KEDVES SZATYMAZIAK!
A Főnix Egyesület Szaty-
maz gondoskodik az Önök
egészségéről, biztonságá-
ról. 
Gondozási Központban át-
adtunk rehabilitációra java-
solt betegek részére egy
szobakerékpárt, egy FULL
HD televíziót, ahol kul-
turált körülmények között
mozoghatnak.
A Faluházban pedig egy de-

fibrillátort, mely gyerekek-
nek, felnőtteknek egyaránt
segítséget nyújt életmentés-
ben. Mindezek a Főnix
Egyesület NEA pályázatán
nyert 950.000 Ft, valamint
saját önerő összeadásával
valósulhatott meg. 
Tájékoztatom a Tagságot,
amennyiben a fenti idő-
pontban a Tisztújító Köz-
gyűlés nem határozatképes,
úgy a megismételt Tiszt-
újító Közgyűlést változat-
lan napirendi pontokkal
2017. február 24-én, 13:30
órai időpontra ismételten
összehívom, mely Tisztújí-
tó Közgyűlés a megjelent
tagok számától függetlenül
határozatképes.

Szilasi Tibor Imréné

Meghívó
Főnix Egyesület Szatymaz 2017. február 24-én, (pénteken)

délután 13:00 órai kezdettel Tisztújító Közgyűlést tart.
A Tisztújító Közgyűlés nyilvános, melyre minden 

érdeklődőt tisztelettel meghívok. 
A Közgyűlés helye:

Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár
6763 Szatymaz, Dózsa György u. 42.

Napirendje:
1.Jelölő Bizottság Elnökének megválasztása, szavazat-

számlálók, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-
hitelesítők megválasztása 

2. Jelölő Bizottság Elnökének tájékoztatója, tisztújítás
szabályainak ismertetése

3. Szavazás 
4. A szavazás eredményének megállapítása, az eredmény

kihirdetése (Jelölő Bizottság Elnöke) 

Boldog új évet kívánok
minden tagtársunknak!

Az összejöveteleket to-
vábbra is minden hónap

utolsó szerdáján 4 órakor
tartjuk addig, amíg korán
sötétedik, később pedig
délután 5 órakor. A tagdíj
továbbra is évi 2000 Ft.
Befizetés határideje: már-
cius 31.
Április 29-én 10 órára meg-
hívást kaptunk Ópuszta-
szerre. Az ebédmeghívás
miatt kérlek benneteket,
hogy aki velünk szeretne
jönni, időben jelezze! (Az
ebéd pontos árát nem
tudjuk, kb. 1800 Ft)

A Zsombói Nyugdíjas
Egyesület vezetősége meg-
keresett bennünket, hogy
csatlakozzunk a baráti kö-
rükhöz, mely kezdeménye-
zést a tagság szeretettel
fogadott. (Pl. közös ünne-
pek megtartása, közös ki-
rándulások)
A következő találkozó feb-
ruár 22-én délután 4 órakor
lesz. Nagyon jó lenne, ha
minél többen eljönnétek,
hogy lehessen előre ter-
vezni.

Sajnos megint búcsúzni
kellett egy nagyon kedves,
jólelkű tagtársunktól, Szan-
ka Jánosné Pannikától. Egy
fényes csillaggal több ra-
gyog az égen. 
Kedves Pannika, nyugodj
békességben!
Búcsúzik a Nyugdíjas
Egyesület vezetősége és a
tagjai.
Tisztelettel:

Horváth Istvánné
0620/213-9534

Mi Atyánk…
Mi Atyánk, aki a mennyekben
vagy… (Mt 6,9)
A Jézus Krisztustól tanult
imádságot sokszor úgy mond-
juk el, hogy oda se figyelünk.
Vizsgáljuk meg néhány na-
pon át, mit is jelentenek en-
nek az imádságnak a mon-
datai!
Jézus így kezdi: mi Atyánk.
Olyan szót használ itt, amely-
lyel a kisgyerekek szólították
az apjukat. Ilyen egyszerűen
és ilyen bizalommal járulha-
tunk a mindenható Istenhez,
ahogyan egy gyermek megy

az apjához, akiről tudja, hogy
szereti.
De vajon minden ember Isten
gyermeke? A Biblia azt tanít-
ja, hogy nem. Minden ember
Isten teremtménye, de mi úgy
születünk, hogy inkább szem-
beállunk Istennel, tiltakozunk
fennhatósága és parancsai el-
len, tőle függetlenül akarunk
élni. Jézus Krisztus tesz min-
ket Isten ellenségeiből Isten
gyermekeivé. „Akik pedig be-
fogadták, azokat felhatalmaz-
ta arra, hogy Isten gyermeke-
ivé legyenek; mindazokat,
akik hisznek az ő nevében…

Istentől születtek.” (Jn 1,12-
13)
Istent tehát csak az nevezheti
atyjának, aki újjászületett, aki
Jézusban hisz, vagyis tudja,
hogy egyedül Jézus kereszt-
haláláért kap Istentől bocsá-
natot, és hálából neki engedel-
mesen akar élni.
Az ilyen ember viszont nem-
csak szerető Atyát kap a min-
denható Istenben, hanem test-
véreket is. Ezért mondja Jé-
zus: mi Atyánk. Aki Isten aka-
ratát cselekszi, azt a Megváltó
testvérének tekinti. Ez a „mi”
nem az egész emberiség nagy

összetartozására vonatkozik,
hanem azokra, akiket a Szent-
lélek egy nagy családdá for-
mál, ez a „szentek közös-
sége”.
Ki vagyok én: még Isten el-
lensége, vagy már Isten gyer-
meke? Tudom-e, hogy Isten
országát csak Isten gyermekei
örökölhetik? Akarok-e azzá
lenni? Meglátszik-e rajtam,
hogy isteni természet része-
sévé lettem (2Pt 1,4)? Őszin-
tén szeretem -e hívő testvé-
reimet?

Cseri Kálmán
református lelkipásztor



a Mi Lapunk 2017/2.10

„MI ROVATUNK”

KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI

„Uram, mikor láttunk téged
éhezni vagy szomjazni, ide-
genként vagy ruhátlanul,
betegen vagy börtönben, és
nem siettünk a segítséged-
re?” Ő pedig ezt feleli majd
nekik:„Bizony, mondom...” 
II. János Pál pápa kezdemé-
nyezésére, 1993-tól február
11-e A BETEGEK VILÁG-
NAPJA. 1858-ban ezen a
napon jelent meg a Szűz-
anya Soubirous Bernadett
14 éves francia lánynak
Lourdes-ban, majd február
15-én a sziklabarlangban
csodatevő forrás fakadt. E
helyen 1864-ben templo-
mot építettek, amelynek IX.
Pius pápa bazilika címet és
előjogokat adományozott.
Lourdes-ban a zarándokok
száma évente több mint
félmillió és a természetes
módon meg nem magya-
rázható gyógyulások száma
is több ezerre tehető. A
világnap célja, hogy „Isten
egész népe kellő figyelmet
szenteljen a betegeknek, se-
gítse elő a szenvedés meg-
értését.”
Kedves Testvérek!
A betegség, főleg ha súlyos,
mindig krízist okoz az
ember életében, és mélyre
hatoló kérdéseket vet fel.
Az első percben gyakran lá-
zadunk: miért éppen velem
történt ez meg? Talán elke-
seredünk, arra gondolunk,
hogy mindennek vége, már

semminek nincs értelme.
Ezek a helyzetek egyrészt
Istenbe vetett hitünk próbá-
ját jelentik, ugyanakkor
megmutatkozhat számunk-
ra a hit pozitív ereje is.
Nem mintha eltüntetné a
betegséget, a fájdalmat,
vagy a belőlük fakadó kér-
déseket; hanem mert meg-
adja a kulcsot ahhoz, hogy
felfedezzük annak mélyebb
értelmét, amit megélünk; a
kulcsot, amely segít meg-
látni, hogy a betegség ho-
gyan válhat a Jézushoz való
szorosabb kötődés útjává,
aki mellettünk lépked, ke-
resztet hordozva. 
A betegek világnapja alkal-
mából, de nem csak ekkor,
kérhetjük az irgalmas Jé-
zustól, Mária közbenjárásá-
val, aki az ő anyja és a mi
Anyánk, hogy adja meg
mindnyájunknak a szük-
séget szenvedők, és konk-
rétan a beteg testvéreink
szolgálata iránti készséget.
Olykor ez a szolgálat nehéz
és fárasztó lehet, de bizto-
sak lehetünk abban, hogy
az Úr nem mulasztja el,
hogy emberi erőfeszítésein-
ket valami istenivé alakítsa.
Mi is lehetünk kezek, ka-
rok, szívek, amelyek segí-
tenek Istennek, hogy a
gyakran rejtett csodáit vég-
hezvigye. Mi is, akár egész-
ségesen, akár betegen, fela-
jánlhatjuk erőfeszítéseinket
és szenvedéseinket. A szen-

vedőknek nyújtott tapin-
tatos segítséggel, vagy
együtt élve a betegséggel,
vállunkra vesszük minden-
napi keresztünket, és kö-
vetjük a Mestert, és még ha
a szenvedéssel való talál-
kozás mindig misztérium
marad is, Jézus segít felfe-
dezni az értelmét.
Azonban nem szabad elfe-
lejtkeznünk azokról sem,
akik beteg testvéreink szol-
gálatára szentelték életüket
(orvosok, ápolók, családta-
gok, és mindazok, akik az
egészségügyben, a szociális
területen dolgoznak…).
Mindazoknak, akik a bete-
geket és szenvedőket szol-
gálják, azt kívánom, hogy
töltse el őket Mária lelke,
aki az irgalmasság anyja.
„Tekintetének édessége kí-
sérjen bennünket, hogy va-
lamennyien fölfedezhessük
Isten gyöngédségének örö-
mét”, és hordozzuk ezt szí-
vünkben és a cselekedete-
inkben. A Szűzanya köz-
benjárására bízzuk szenve-
déseinket és aggodalma-
inkat, az örömökkel és vi-
gasztalásokkal együtt, és
hozzá forduljunk imáink-
kal, hogy tekintsen ránk
irgalmas szemeivel, külö-
nösen a fájdalom óráiban,
és tegyen minket méltóvá
arra, hogy szemlélhessük
az irgalom arcát, a Fiát,
Jézus Krisztust, most és
mindörökké.

IMA BETEGEKÉRT
Betegek anyja, Szűz Mária! 
Virrassz a földkerekség min-
den betegének ágya mellett! 
Azok mellett, akik ebben az
órában veszítik el öntudatu-
kat, 
akik haláltusájukat vívják, 
akiknek nincs semmi remé-
nyük a gyógyulásra, 
akik fájdalmukban sírnak és
jajgatnak, 
akiket senki sem ápol, mert
nincs rá pénzük, 
akik menni szeretnének, de
nyugton kell feküdniük, 
akiknek pihenniük kellene, de
a szükség munkára kénysze-
ríti őket, 
akik nyugtalanul hánykolód-
nak fekhelyükön, 
akik a hosszú éjszakákat ál-
matlanul, nyitott szemmel
töltik, 
akiket betegség közben még a
családjuk szükségének gond-
jai is kínoznak, 
akiknek végleg le kell monda-
niuk jövő terveikről, 
akik nem hisznek a túlvilág-
ban, 
akik Isten ellen zúgolódnak,
káromolják és átkozzák Őt, 
akik nem tudják, hogy Krisz-
tus őérettük is szen-vedett! 

(Fernand Lelotte SJ)

Sutka István
plébániai kormányzó

IMÁDKOZZUNK A BETEGEKÉRT!

Mi, mai emberek olyan
furák vagyunk. Nem tudjuk
elfogadni azt, amit el kell
fogadni. Pedig sokkal 
könnyebb lenne az életünk,
ha azokat a dolgokat elfo-
gadnánk, amiket el kell
fogadni. Hiszen azok a dol-
gok ellen nem tudunk tenni
és csak magunknak oko-
zunk fájdalmat. El kellene
fogadnunk úgy, ahogy ezt a
természetközeli népek,
vagy akár őseink tették,
mikor letelepedtek a Kár-
pát-medencében. Vagy
ahogy az állatok is elfogad-
ják az élet törvénysze-
rűségeit. Hogy van, amikor
nincs mit enni, és van,
amikor meg kell halni. Ezt
ők teljesen természetesen
élik meg és fogadják el.
Őseink is ezt tették, hiszen

ezt látták a körülöttük élő
állatoktól.
El kell fogadnunk, hogy a
nap reggel felkel, este pe-
dig lenyugszik. A telet a ta-
vasz váltja, majd a nyár és
ősz. A születést a halál, és a
halált a születés. Egy állan-
dó körforgás, ami ellen nem
tudunk tenni semmit. Csak
el kell fogadnunk és kész.
Vajon nekünk, mai ember-
nek miért olyan nehéz az
elfogadás? Vajon miért nem
tudunk úgy élni, ahogy
őseink tették? Újra kell ta-
nulnunk az elfogadást. Azt,
hogy hiába hadakozunk a
hétfő ellen, úgyis eljön.
Inkább örüljünk neki, hogy
új hét kezdődik, új nap, új
lehetőségekkel. Vagy azt,
hogy hideg van, mert tél

van. Igen, hideg, ennek van
itt az ideje. Meg kell látni
benne a szépséget. És ha
megláttad a szépséget, utá-
na már el tudod fogadni. Ha
tudod, hogy a nehézségek

értünk vannak. A nehézsé-
gek jók, általuk fejlődünk.
Ha elfogadjuk, hogy van-
nak, akkor le is győzzük
őket.

Szabó Andrea

HÓÜGYELET
I. körzet és belterület:

Önkormányzat
II. körzet:

Zacsok János és Kálmán László
III. körzet:

zsombói határúttól a forráskúti útig: Kopasz László
a forráskúti úttól a vasútig és a vasúttól az 5-ös útig:
Bakos József

IV. körzet:
Finn-Magyar úttól 5-ös útig: Bakos József
Finn-Magyar úttól Sándorfalva határútig: Juhász János

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

Elfogadni, amit el kell fogadni



a Mi Lapunk2017/2. 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: 12-16
péntek: 12-16
szombat: 10-16

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

szatymazplebania@gmail.com
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

Széll István János 1948.
Barackvirág u. 38/B

Suhajda Sándorné 1967.
II. körzet tanya79/A

Báló Györgyné 1954. 
Dózsa Gy u. 16.

Jámbor Miklós 1947.
IV. körzet tanya155.
Perneki József 1944.
II. körzet tanya 94.

Szász Jánosné 1940.
József A. u. 8.

Szanka Jánosné 1932.
II. körzet tanya 213.
Szabó András 1933.
II. körzet tanya 167.

Szabó Andrásné 1933
II. körzet tanya 206.

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!

A Falugazdász minden hétfőn és kedden
08-1630-ig várja az érdeklődőket a Faluházban

Telefonos egyeztetés:
Gémes Dóra Falugazdász

70/489/3852


