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H E L Y T Ö R T É N E T

A Délmagyarország április
24-én kiadott számában
többek között arról írnak,
hogy: „Dankó Pista fotója
lóg a szatymazi Báló ven-
déglő falán”. A ritka kép
akkor készült, amikor Dan-
kó Pista életének utolsó
éveinek egyikében /1901
vagy 1902?/ meglátogatta
gyermekkori barátját, ját-
szótársát, a nála 4 évvel fi-
atalabb Báló Istvánt új,
akkor épült vendéglőjében.
A képen a fának dőlő Dan-
kó Pistán kívül a vendéglő
tulajdonosa és felesége, va-
lamint az akkori vendégek
láthatók. 

Szatymazon az idők során
/1850-től napjainkig/ ösz-
szesen három Báló ven-
déglő létezéséről tudunk.
Különösen érdekes, hogy
mind a három vendéglő
épülete ma is létezik. A
képen látható ezek közül a
második, ami az 1899-es és
1900-as év fordulóján épült
fel ott a Petőfi utca sarkán.
Az elsőt - ami jól bírta a
későbbi lakássá való áta-
lakítást, a felújításokat, az
1850-es évek elején még
Zsótér Andor szegedi hajó-
gyáros, hajósgazda, szaty-
mazi birtokos építtette egy
hatalmas pincével együtt.

/Ma a Kossuth utca 33.
szám alatt látható./ A
vendéglő mellé egy tanya is
készült a vendéglőt üze-
meltető család részére,
mégpedig egy hatalmas té-
linyári istállóval, színnel,
pajtával, szérűvel. Az ital-
mérést ekkor /1850-es
években/ a szegedi hajó-
gyárból kihozott Báló Ist-
vánra és családjára bízta a
tulajdonos, aki egyébként
jól tudott hegedülni is. A
vendéglőben folyó borki-
mérés után Zsótér Andor
adózott egészen 1861-ig,
ekkor felmondta, és az „ic-
césének” /így hívták még

akkor a borkimérőket/, Bá-
ló Istvánnak átadta. Nem
volt ritka jelenség, mert így
lett Tóth Molnár, valamint
Gera, iccés” is a később ró-
luk elnevezett vendéglátó-
hely tulajdonosa. Ez az első
Báló vendéglő majd’ 50
évig, az 1800-as évek végé-
ig, a sándorfalvi temetőben
nyugvó első Báló István ha-
láláig üzemelt. Az itt lévő,
nemrég lebontott tanyában
született Dankó Pista is,
amire egyedül hivatalosan
csak a házassági kivonata
utal. Az újszülöttek anya-
könyvezését csak születése
után 40 év múlva vezették
be. A gyermek Dankó Pista

a nyarakat a vendéglőben
hegedülő édesapjával itt
töltötte. Annak korai halála
után hamarosan egyedül
jelent meg Báló István
vendéglőjében, aki pártfo-
golta és bizonyára kedvelte.
Hiába mondta a vendéglős-
nek a felesége, Dékány Ve-
ronika, hogy: „küldd már
haza, meddig lesz még itt
ez a gyerek?”, ő mindig
megvédte. Dankó Pista a
nyarakat továbbra is itt
töltötte és itt bontakozott ki
zenei tehetsége. Itt a ma is
jó állapotban lévő, lakóház-
zá átalakított vendéglőben
hegedült Dankó Pista akkor

is, amikor a 12-15 méterre
lévő Joó birtok szőlejében a
későbbi felesége, Ilonka is
hallgatta. A sövény ma is
ott létezik. Dakó Pista így
versel róla:

,,A kalapom mellett
Árvalányhaj termett,

Árva kislány tűzte oda
A kerítés mellett.”

Természetesen Joó Ferenc-
nek nem tetszett ez a ,,zene-
hallgatás”, amiről Dankó
Pista így versel:

,,A kerítés mellett
Furcsa dolog termett

Éd's apád volt, most is
érzem,

A bal fülem mellett.”

Az első Báló István elmúl-
tával, a vendéglő is meg-
szűnt. Öröklés során az
épület fia, Báló János MÁV
tisztviselő tulajdonába ke-
rült, lakóházzá lett átalakít-
va.

A ,,második” Báló vendég-
lő a mai Vasút utcában, a
Petőfi utca sarkán hamaro-
san /1900/ felépült. Báló
István vendéglős István fia
az örökségből megvásárolta
Botkáné hosszan elnyúló
keskeny telkét, aminek az
utcára nyíló régi épületét
akkor a posta bérelte. A
keskeny telekre csak hosz-
szan elnyúló épület kerül-
hetett, de a hely kiváló volt.
A vendéglőt hamarosan
Szatymaz ,,közepének” te-
kintették. Különösen nyá-
ron, itt is egymást érték a
különböző rendezvények,
mint a régi Báló vendéglő-
ben. Előtte volt a piac, on-
nan indult a szegedi busz és
ott a vasút állomása is a kö-
zelben. Az élete vége felé
Szatymazra látogató Dankó
Pistát itt fényképezték le. A
csaknem 50 évig működő
második Báló vendéglő
üzemelése a második világ-
háború végével befejező-
dött. A tulajdonos Báló Ist-
ván 1945-ben elhunyt. 

A ,,harmadik” Báló ven-
déglő az Ady utca egyik
sarkán ma is üzemel. Tu-
lajdonosa az a Báló István,
aki az első Báló Istvánnak
ükunokája, a másodiknak
rokona. A borkimérő falán
itt lóg Dankó Pista képe.
Bizonyára a vendégekkel
együtt örülne, ha élne a ze-
neszerző is, ha nótái egy
újabb szatymazi Báló ven-
déglőben időnként hallha-
tóaklennének.

Pálmai József

A szatymazi Báló vendéglők
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
Pályázati felhívás

Szatymaz Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet az alábbi, tulajdonában levő üzlethelyiség határozott idejű bérletére

Üzlethelyiség címe Alapterület m2 Bérleti díj
Ft/hó/m2

Szatymaz, Dózsa u. 49. 11 m2 650,- Ft

A pályázaton részt vehetnek:
azok a pályázók, akik vállalják
a. minimum kéthavi bérleti díj összegével megegyező kaució megfizetését, amelyet a szerződés aláírásával egyide-

jűleg köteles megfizetni.
b. rövid írásbeli összefoglaló elkészítését az üzlethelyiségben folytatni kívánt tevékenység vonatkozásában.

Pályázni csak a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető pályázati adatlap kitöltésével lehet.
A pályázat beérkezésének határideje: 2017. május 16., 16 óra
A pályázat benyújtásának helye: Szatymazi Polgármesteri Hivatal, 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30., Barna Károly pol-

gármester
A polgármester gondoskodik a Polgármesteri Hivatal útján a pályázatok nyilvántartásba vételéről.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31.
A pályázókat a pályáztatás eredményéről a polgármester írásban értesíti.
A bérleti jogviszony kezdete: 2017. június 1.
Amennyiben a szerződéskötésre a pályázó hibájából nem került sor, a bérlőkijelölés hatályát veszti.
Szatymaz, 2017. január 3.

Szatymaz Község Képviselő-testülete

Ezúton tájékoztatom a
Tisztelt Lakosságot, hogy
Szatymaz Község Önkor-
mányzata megkezdte a te-
lepülésképi arculati kézi-
könyv és a településképi
rendelet készítését. A Kép-
viselő-testületnek – a tele-
püléskép védelméről szóló
2016. évi LXXIV. törvény-
nek megfelelően, és a tele-
pülés építészeti karakteré-
nek inőségi alakulása érde-
kében – 2017. október 1-ig
településképi rendeletbe
kell foglalnia a település-
képre vonatkozó előírá-
sokat. A 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendeletnek megfe-
lelően a teljes közigazgatási
területre készülő
településképi rendelet szak-
mai megalapozására tele-
pülésképi arculati kézi-
könyvet (TAK) kell készí-
tenie.
Egy település karakterét
meghatározzák az épületek,
melyek részei a hely kul-
turális örökségének, iden-
titásának. Egy új épület
megváltoztatja a tájat, ezért
tervezésekor figyelembe
kell venni annak hosszú
távú hatását környezetére.
Egy jó terv törekszik a
környezettel való harmo-
nikus egységre, tiszteli és
ismeri a múltat, a helyi ér-
tékeket és jellegzetessége-
ket képes kortárs kontex-

tusban alkalmazni. Ez
azonban feltételezi a terve-
ző és az építtető részéről a
tájegység építészeti karak-
terének ismeretét. Az arcu-
lati kézikönyv a jogszabá-
lyok útvesztője helyett rö-
viden, lényegre törően, és
mindenki számára érthető
módon mutatja be közös-
ségünk környezetalakítás-
sal kapcsolatos elvárásait.
Jól áttekinthető rajzok és
fényképek segítségével il-
lusztrálja a követendő pél-
dákat, a településképhez il-
leszkedő építészeti eleme-
ket, számba véve telepü-
lésünk építészeti értékeit,
hagyományait, táji és ter-
mészeti értékeit, az évezre-
dek alatt kialakult regioná-
lis sajátosságokat. Ismerteti
azon jól meghatározható
technikákat, eljárásokat,
amelyek alkalmazásával a
hagyományos építészeti ka-
rakterhez és a település-
képhez jobban igazodó,
arányosabb, esztétikusabb,
fenntartható és értékálló
épület építhető. A kézi-
könyv nem kizárólag 
szakembereknek készül!
Elsősorban a lakosság és az
építkezni vágyók tájékoz-
tatását segítő, szemléletfor-
máló kiadvány, de haszon-
nal forgathatja mindenki,
aki érdeklődik településünk
építészeti öröksége és jövő-

je iránt.
Amennyiben szeretne
részt venni a közös mun-
kában, írásban regiszt-
ráljon a Polgármester Hi-
vatal címére – 6763 Szaty-
maz, Kossuth L. u.30. –
történő postai külde-
ményben, vagy elektroni-
kus levélben a arculatterv
s z a t y m a z . a r c u l a t @
gmail.com címre.
A településképpel, annak
alakításával, illetve az épí-
tett környezettel kapcsolat-
ban észrevételeiket, javas-
lataikat – nevük és lakcí-
mük megadása mellett – a
hirdetmény megjelenéstől
számított 30 napig adhatják
meg postai levélben (6763
Szatymaz, Kossuth L. u.
30.) vagy elektronikus le-
vélben: szatymaz.arcu-
lat@gmail. com és musza-
ki@szatymaz. hu tehetik
meg előzetesen, vagy a
javaslattétellel egy időben
regisztrált partnerek. 
Észrevételeiket, javasla-
taikat ismertethetik a té-
mában megrendezésre ke-
rülő lakossági fórumon is,
melyet terveink szerint
2017. június első napja-
iban tartunk, később
meghirdetett időpontban.
A fórumot követően a reg-
isztrált partnerek 8 napon
belül írásos észrevételeket

tehetnek papíralapon a Pol-
gármesternek címezve, a
Polgármester Hivatal címé-
re – 6763 Szatymaz, Kos-
suth L. u. 30. vagy elektro-
nikus levélben szatymaz.
arculat@gmail.com és
muszaki@szatymaz.hu
címre.
A kézikönyvvel és a ren-
delettel kapcsolatban a
tájékoztatás a hivatali hird-
etőtáblán, a település hivat-
alos honlapján (www.szaty-
maz. hu), illetve a Községi
Tájékoztatóban közzétett
hirdetmény útján, továbbá
lakossági fórum keretén
belül szóban történik. 
A településképi arculati
kézikönyv összeállítása
során határozottan számí-
tunk a lakosság és a civi-
lek aktív részvételére! Ké-
rem, jelenlétével tisztelje
meg a meghirdetett fóru-
mot, amelyen vetítéssel
kísért előadás során is-
mertetjük a kézikönyv
mintájául szolgáló pél-
dákat, valamint a kiad-
vány tartalmi felépítését!
Állítsuk össze közösen tele-
pülésünk közösségi érték-
tárát! Dokumentáljuk
együtt községünk épített és
természeti értékeit és rejtett
szépségeit, megalapozva a
településkép védelmét és
segítve a Településképi

Partnerségi tájékoztató a szatymazi településképről
Előzetes tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítéséről, 

és az ezzel kapcsolatban tartandó lakossági egyeztetésekről
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FALUGAZDÁSZ HÍREK

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

SZATYMAZ KÖZSÉGBEN MŰKÖDŐ
ALAPÍTVÁNYOK KÖZLEMÉNEYE

Tisztelt Szatymaziak! 
Önök a 2017-es évben is dönthetnek személyi jövede-
lemadójuk 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 
Szatymazi Közművelődési Egyesület: 18472754-1-06
Főnix Egyesület Szatymaz: 18463718-1-06
Szatymazért Alapítvány: 18456420-1-06
Szatymaz Község Területén Élő Idős Emberek Gondozásáért
Alapítvány: 18452213-1-06
Szatymazi Gazdakör Közhasznú Egyesület: 18450259-1-06
Szatymazi Gyermekekért Közhasznú Egyesület: 18479548-1-06
Szatymazi Nyugdíjasok Egyesülete: 18464812-1-06
Szatymazi Polgárőr Egyesület: 18462580-1-06
Szatymazi Sportegyesület: 19983879-1-06
Szatymazi Nőegylet 18208533-1-06
Szatymazi Vadásztársaság: 18477625-1-06

DANKÓ PISTA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Faluház + konditerem
Szatymaz, 
Dózsa Gy. u. 42.
Tel/fax: 62/583-520
Igazgató: Kálmán János
Hétfő: 8:00-19:00

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

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

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

Arculati Kézikönyv meg-
születését, hogy sajátjuk-
nak érezzék és védjék,
alakítsák eszerint a későb-
biekben is. ,,A Szatymaz,
ahogy elődeink látták ak-
kor, ahogy Önök látják ma”

című felhívásunkról önkor-
mányzati honlap a
h t t p : / s z a t y m a z . h u /
weboldal, melyen a
,,Partnerség” című külön
tárhely biztosított.

Tisztelt Lakosság!

A tavasz beköszöntével
megszaporodnak a lakossá-
gi panaszbejelentések az
elhanyagolt, gazos terüle-
tek, valamint a telekhatáron
átnyúló ágak, gyökerek mi-
att.

A közterületek rendezésév-
el, gondozásával kapcsolat-
ban a legfontosabb lakossá-
gi feladatok a közterületek
tisztántartásáról szóló helyi
rendeletben kerültek szabá-
lyozásra. 

A rendelet szerint Szaty-
maz Község tisztaságá-
nak megőrzése érdekében
mindenki köteles hatéko-
nyan együttműködni. En-
nek keretében az ingatlan
tulajdonosa gondoskodik:

Az ingatlan és az ingatlan-
nal szomszédos közterület
úttestig terjedő teljes terü-
letének tisztántartásáról. 

Az ingatlannal szomszédos
nyílt árok, híd, áteresz és
egyéb műtárgyai tisztán
tartásáról.
Az ingatlanán illetve az in-
gatlanával szomszédos
közterületen a gaz kiirtásá-
ról, az ültetett növényzet-
nek a gyalogjárda fölé nyú-
ló ágai vagy a közterületre
kinyúló gyökerei megfelelő
nyeséséről, úgy, hogy azzal
biztosítsa a gyalogos forga-
lom zavartalanságát.

A fenti szabályok be nem
tartása esetén a 271/2001
(XII. 21.) Korm. rendelet
2.§ alapján bírság kisza-
bására van lehetőség¸
melynek összege 1500 Ft
és 50 000 Ft között állapít-
ható meg.

A rendezett településkép
kialakítása és fenntartása
valamennyiünk közös érde-
ke, ezért kérjük a lakosság
segítő együttműködését.

Dr. Makay Enikő
jegyző

Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk, hogy Szatymaz Község Képviselő-
testületének soron következő ülése 2017. május 18-án 14
órakor kerül megtartásra, melynek helye: Dankó Pista
Művelődési Ház és Könyvtár.
Napirendi pontok:
1. A falunapi előkészületekről tájékoztató
2. Beszámoló a „Mi Lapunk” Szerkesztő Bizottságának

munkájáról
3. Tájékoztató a közbiztonság helyzetéről
4. Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi

feladatai ellátásának értékelése
5. A 2017. évi kitüntető címek adományozására javaslat-

tétel
6. Előterjesztések

Barna Károly 
polgármester

Tisztelt Termelők!

A 2017. évi területalapú tá-
mogatásra lehet időpontot
egyeztetni a 70/489-3852-
es telefonszámon vagy sze-
mélyesen (hétfőn és ked-
den) a Faluházban! A kére-
lem benyújtásának utolsó
napja május 15. Szankciós
beadásra is van lehetőség
május 31-ig. Lehetőség
szerint jelentkezzen min-
denki időpontra a hosszas

várakozás elkerülése érde-
kében!
Amit biztosan hozni kell:
-jelszó,
-regisztrációs szám,
-őstermelői igazolvány
(kártyaalapú),
-földhasználati lapszemle

Kizárólag ezen papírokkal
tudok benyújtani kérelmet!
Továbbá az új őstermelői

igazolványok ügyintézése a
területalapú támogatás ide-
je alatt szünetel.

Nemzeti Agrárgazsasági
Kamara Csongrád Megyei

Igazgatóság
6722 Szeged,

Kossuth Lajos sgt. 17.
M: +36 70 489 38 52

E: gemes.dora@nak.hu
W: www.nak.hu

Tisztelettel:
Gémes Dóra
Falugazdász
70/489/3852
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KÖNYVTÁRI HÍREK
Kedves Olvasók!
Érdemes könyvtárunkba
betérni, hiszen folyama-
tosan helyezünk ki a pol-
cokra újdonságokat a fel-
nőttek és a gyermekek
részére is.

Április gazdag volt prog-
ramokban. Képekkel il-

lusztráljuk az elmúlt hó-
napot.

Börcsök Erzsébet Egészségügyi világnap a könyvtárban Mezeiné Bérczy Saroltával

Falovacska Muzsika Kocsis-S. Emesével

Húsvéti emlékeim foglalkozás a könyvtárban

Föld napja a könyvtárban Ábrahám Krisztiánnal

I S K O L A  H Í R E I
Víz világnapi vetélkedő
A Szegedi Gregor József
Általános Iskola által már-
cius 24-én szervezett ver-
senyre 3 tagú csapattal ér-
keztünk. A vízzel kapcsola-
tos ismereteikből adtak szá-
mot tanulóink a 17. alka-
lommal megrendezett ve-

télkedőn. A természettu-
dományos és művészeti
kérdésekben derekasan
helytálltak a fiúk.
A csapat tagjai: Csík Gábor,
Frank Máté, Gera Norbert,
7.b osztályos tanulók,
felkészítő: Bitterné Benkó
Ilona osztályfőnök.

Vetélkedő az egészséges
életmódról
Április 11-én a Szegedi
Kossuth Zsuzsanna Szak-
gimnáziumban szerepeltek
tanulóink. Megtekintették a
csecsemőgondozási és el-
sősegélynyújtó szaktanter-
met. Változatos feladatok

során bizonyították jártas-
ságukat és ügyességüket a
versenyzőink, melyben vé-
gül a hetedik helyezést sze-
rezték meg.
A versenyzők: Kelsch Fan-
ni, Kőszegi Vivien, Szarka
Dorina 7. b osztályos tanu-
lók, felkészítő: Bitterné
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Benkó Ilona osztályfőnök,
Rácz Andrea tanárnő.

Kistérségi háztartástan
verseny
Április 28-án immár ötödik
alkalommal került megren-
dezésre Sándorfalván a ver-
seny a kistérség iskoláinak
tanulói részvételével. A fe-
ladatok a gasztronómia mű-
vészetébe kalauzolják a
versenyzőket, számot adtak
az ünnepi terítési és dekorá-
ciós ismereteikről. Ételké-
szítésben hidegtál-szend-
vics, gyümölcstorta, arany-
almakoktél készítése várt
rájuk. Elméleti tudásukat a
totóban bizonyították a ta-
nulók. Csapatunk kiválóan
szerepelt, az első helyezést
érte el.
A nyertesek: Frank Máté
7.b, Gera Fanni, Kopasz
Nikolett 7.a, Szabó Krisz-
tina 6.a osztályos tanulók.
Felkészítő: Bitterné Benkó
Ilona szaktanár.
Minden versenyzőnek
szívből gratulálunk!
Gyuris Fruzsina Tímea 3. a
osztályos tanuló a Területi
Helyesírási Versenyen I.
helyezést ért el.
Továbbjutott Mórahalomra
a Megyei Helyesírási
Versenyre, ahol kiváló tel-
jesítményt nyújtott.

Iskolánk hírei
Jelenkorunk természeti ér-
tékeit, az erdészetet, a vad-
gazdálkodást, a madarásza-
tot bemutató előadássoro-
zaton vehettek részt isko-
lánk tanulói a tavaszi szü-
net előtti utolsó két tanítási
nap délutánján a Dankó
Pista Művelődési Házban.
Különleges és szó szerint
interaktív rendezvény volt
ez, ahol amellett, hogy ren-
geteg érdekességet hallhat-
tunk, tanulhattunk, egyik
izgalom követte a másikat,
hiszen a vendégek tatu, va-
dászkutyák vagy épp raga-

dozó madarak formájában
érkeztek. Köszönjük szé-
pen a felejthetetlen élmé-
nyeket a főszervezőnek, Ifj.
Preszner Sándornak, továb-
bá támogatóinknak: Gar-
tenArch Kft.; CE Glass In-
dustries; Stihl Szeged; Sze-
gedi Vadaspark; Szatymazi
Vadásztársaság; Sándor-
falvi Vadásztársaság; DÉL-
VAD Kft.; Sütifaló Cuk-
rászda Szatymaz; Kiss Fe-
renc Alapítvány – Kiss Fe-
renc Erdészeti Szakképző
Iskola; Szatymaz Község
Önkormányzata.
Köszönjük az előadóknak,
hogy színvonalas és gyer-

mekközpontú bemutatóik-
kal hozzásegítettek isko-
lánk tanulóiban felkelteni a
természetvédelem iránti ér-
deklődést.
Előadóink: Ampovics Zsolt
(madarász, természetfotós);
Vörös László (a Szegedi
Vadásztársaság vadászmes-
tere); Kiss Ferenc Vadász-
kürt Együttes; Kiss Ferenc
Erdészeti Szakképző Iskola
delegációja; Gasztonyi Dá-
niel és felesége, illetve ma-
daraik; Szegedi Vadaspark;
Sándorfalvi Sólymok Íjász
Egyesület. 

Pölösné Hudák Dóra

Az áprilisi hónap sem telt
események nélkül a Szaty-
mazi Óvoda gyermekei szá-
mára. Április 7-én az óvoda
nagycsoportos Katicái át-
léphették a Szatymazi Álta-
lános Iskola küszöbét egy
kis időre, bekukkanthattak
az iskolás élet rejtelmeibe.
A tanító nénik színes és iz-
galmas programokkal vár-
ták a leendő első osztályo-
sokat. Húsvét után ovisaink
ismét eredményesen szere-
peltek a Deszken megren-

dezésre kerülő Bozsik –
Kupán.
Április 26-27-én óvodánk
tárt kapukkal várta a leendő
kis óvodásokat. Egy vidám
játszó délutánon vehettek
részt, melynek keretén be-
lül megismerkedhettek az
óvó nénikkel és a dajka né-
nikkel, illetve kipróbálhat-
ták a rájuk váró játékokat
is.
Régi hagyományainkhoz
híven április 28-án óvodánk
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ismét megrendezte a Dalos
Pacsirta énektalálkozót,

amelyen óvodásaink meg-
csillogtathatták énektudá-

sukat. Május 26-án egy vi-
dám Gyereknapra várjuk
óvásainkat és hozzátarto-
zóikat vidám, színes prog-

ramokkal. Kiváncsian vár-
juk a Truffaldínó Bábszín-
ház, és a Csiga Duó mo-
solyt csalogató előadását.

SPORT
CIVIL EGYESÜLETEK HÍREI

Judo Hírek
A Szatymazi SE Judo Szak-
osztályának versenyzői az
április hónapot egyből két
versennyel indították. A na-
gyobbak a Felnőtt I. Osz-
tályú Országos Rangsorver-
senyen álltak tatamira Bu-
dapesten. Ezüstérmesek:
Balogh Sára (-70 kg), Godó
Lívia (-63 kg). V. helye-
zettek: Kormányos Dániel
(-81 kg), Veszelovszki Ke-
vin (-90 kg).

A diák korosztály április 1-
jén az immáron 14. alka-
lommal megrendezésre ke-
rült Tökmag Kupa Nemzet-
közi Judoversenyen szere-
pelt Domaszéken. Aranyér-
mesek: Kiss Bence (+55
kg), Kónya Ádám (-29 kg),
Pölös Milán (-32 kg), Zá-
dori Panna (-30 kg). Ezüst-
érmesek: Nagy Dániel (-50
kg), Rafael Ábrahám (-33
kg). Bronzérmesek: Andódi
Bálint (-35 kg), Butterer
Nóra (-36 kg), Farkas Ra-
móna (-44 kg), Kőhegyi
Fanni (- 40 kg). IV. helye-
zettek: Farsang Fanni (-36
kg). V. helyezettek: Ban-
csov Alex (-55 kg), Csabai

Zsombor (-38 kg), Csala
Dávid (-55 kg), Sisák Dá-
niel (-27 kg), Túri Alex
(+60 kg). VII. helyezettek:
Andódi Marcell (-38 kg),
Szántó Lajos (-30 kg).
Csapatverseny: I. helyezett
a SZATYMAZI SE!
Április 8-án Magyar Kupa
volt a diák A és B korosz-
tálynak Debrecenben.
Aranyérmesek: Nagy Dáni-
el (-50 kg), Pölös Milán (-
32 kg). Ezüstérmesek:

Nagy Fruzsina (-44 kg),
Szekeres Katalin (-36 kg),
Zádori Panna (-30 kg).
Bronzérmesek: Farkas Ra-
móna (-45 kg), Kónya
Ádám (-29 kg), Kőhegyi
Fanni (-44 kg), Túri Alex
(+60 kg). IV. helyezett: Ma-
koviczka Máté (+66 kg). V.
helyezett: Takó Valentin (-
45 kg). VII. helyezett: Csa-
bai Zsombor (-38 kg). Csa-
patkupa Diák „B”: I. helye-
zett a Szatymazi SE!
Szolnokon került megren-
dezésre április 15-én a II.
Bíber Pál Nemzetközi Diák
A, B, C Judo Emlékverseny
a Rákóczi Kupáért. Arany-

érmesek: Rafael Ábrahám
(C -35kg), Balázs Jázmin
(C -45kg), Pölös Milán (B -
32kg), Kőhegyi Fanni (B -
44kg), Zádori Panna (B -
30kg), Makoviczka Máté
(A +66kg), Farkas Ramóna
(A -45kg). Ezüstérmesek:
Túri Alex (B +60kg), Sze-
keres Katalin (B -40kg).
Bronzérmesek: Sisák Dáni-
el (C -27kg), Kónya Ádám
(B -29kg), Takó Valentin (B
-45kg), Andódi Marcell (A
-38kg), Bancsov Alex (A -
54kg). IV. helyezett: Butte-
rer Nóra (C -36kg). V. he-
lyezettek: Szántó Lajos (C -
33kg), Farsang Fanni (C -

36kg), Kiss Máté (B -
29kg), Csala Dávid (A -
54kg). VII. helyezettek:
László Gellért (B -29kg),
Kasza Domonkos (B -
29kg). Csapatkupa: Diák
„B” I. Hely, Diák „A” III.
Hely. Összetett csapatkupa:
Szatymazi SE I. hely!
Április 15-16-án Sipos Do-
rina a serdülő válogatott
tagjaként mind a serdülő,
mind az ifjúsági korosztály-
ban az első helyen végzett
Máltán.
A régió legnagyobb után-
pótlásversenye a Budapest
Kupa, melyet idén 30. alka-

XIV. Tökmag Kupa, Domaszék

II. Bíber Pál Emlékverseny, Szolnok

XXX. Budapest Kupa
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lommal rendeztek meg nem
kevesebb, mint 27 ország,
198 klub és 1615 judoka
részvételével (!). Aranyér-
mesek: Tompa Péter (-81

kg ifi), Sipos Dorina (-52
kg serdülő). Ezüstérmes:
Pölös Milán (-32 kg U13).
Bronzérmesek: Lénárt Be-

nedek (+90 kg ifi), Túri
Alex (+66 kg U13), Rafael
Ábrahám (-36 kg U11),
Travány Kata (-63 kg ifi).
V. helyezettek: Sándor Pé-
ter (-73 kg ifi), Zádori Bá-
lint (-60 kg serdülő), Nagy
Fruzsina (-45 kg U13). VII.
helyezettek: Dorn Csanád
(+90 kg ifi), Godó Áron (-
55 kg serdülő), Sipos Dori-
na (-52 kg ifi).
Végül, de nem utolsó sor-

ban április hónap igen je-
lentős történése volt, hogy
Dr. Tóth László, a Magyar
Judo Szövetség elnöke járt
nálunk Szatymazon. Barna
Károly polgármesterrel és
Szabó Csaba egyesületi el-

nökkel tárgyalt a helyi
egyesület ingatlanfejlesz-
tési terveivel kapcsolato-
san, majd megtekintette az
edzésünket, illetve a Szaty-
mazi SE fiataljai részére
ajándék judogikat, azaz ju-
do ruhákat adott át, melye-
ket ezúton is köszönünk.
Köszönjük edzőink, Szabó
Csaba és Katona Pál, vala-
mint segítőik Kovács Ben-
ce, Guba Levente és Vesze-

lovszki Kevin munkáját,
továbbá polgármesterünk,
Barna Károly úr, a szaty-
mazi önkormányzat, Ant-
man László és Túri Sándor
urak támogatását. 
Hajrá Szatymaz!

XXX. Budapest Kupa

XXX. Budapest Kupa
XXX. Budapest Kupa

A Magyar Judo Szövetség elnöke járt nálunk

Foci
Jól szerepelnek a Szatyma-
zi SE Labdarúgó szakosztá-
lyának utánpótlás csapatai. 
Kiemelkedő teljesítmé-
nyekkel szerepelnek után-
pótlás csapataink a tavaszi
versenyszezonban. U7, U9
és U11- csapatunk folya-
matosan elismerő okleve-
lekkel tér haza a Bozsik
rendezvényekről. Utánpót-
lás csapataink a következő

bajnokságtól U13-as csa-
pattal bővül, így egyesüle-
tünk még magasabb szinten
tud működni. U16-os csa-
patunk felzárkózott a má-
sodik helyre és jó eséllyel
küzd az első helyért. Fel-
nőtt csapatunk jelenleg a
második helyen áll a baj-
nokságban. Várunk minden
kedves szurkolót mérkőzé-
seinkre!
Hajrá Szatymaz!

Nőegyleti tavaszi szösszenet!
Természetanyánk igazi Nő

módjára igen sokoldalú, szí-
nes, változatos oldalát mutatja
nékünk. Az elmúlt hetekben
azt gondoltuk, hogy talán nem
is a tavaszi természetbe kelle-
ne a programjainkat tervezni,
hanem inkább az adventi for-
gatag még meg nem valósult
ötleteit kellene májusi, havas
programként beiktatni. Na, de

félre a tréfával, mire ezek a so-
rok megjelennek már túl va-
gyunk a majálison egy szép
hétfőn, a ligetben, ahol egyle-
tünk szélforgók, zászlók forga-
tagában fogadta a felvonuló-
kat! Az idei évet hagyományo-
san tervezgetéssel kezdtük, mit
szeretnék, mit lehetne tenni,
községünkért, magunkért? A

tavalyi évben sokak támoga-
tásának, valamint tagjaink dol-
gos önkéntes munkájának kö-
szönhetően tovább gyarapo-
dott anyagi téren a számlánk.
Természetesen az öszegyüjtött
pénzt közösségi célért a falunk
lakói javára szeretnénk fordí-
tani. Már vannak ötleteink, de
részleteket a kidolgozás után
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REFORMÁTUS EGYHÁZ HÍREI

KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI

NYUGDÍJAS EGYESÜLET HÍREI

árulhatunk el. 
Magunk örömére színházban
is voltunk. A Nők ünnepét is
közösen töltöttük. Önfinan-
szírozással, ellátogattunk a
megújult „100 éves” fogadóba
ahol egy kellemes estét töltöt-
tünk el. A finom, gazdaságos
vacsora után a vendéglátó
ajándéka egy pazar módon el-
készített palacsinta volt. A tag-
jainkat egy kis cserepes virág-
gal köszöntöttük Nőnap alkal-

mából. Az áttekintés után visz-
szatérve a május 1-jére, sze-
rettünk volna valami mást
mint az eddigi években, ezért
egy délután lázasan készítet-
tünk sok papír szélforgót és
zászlót, remélve sok kisgyer-
mek és nagy gyermek örö-
mére.
Szívesen várjuk azokat, akik
leginkább másokért, néha saját
örömükre gondolva tevékeny-
kedne velünk.

Április 26-án találkoztunk,
és megbeszéltük a követke-
ző programokat:
Sajnos a május 1-jei főzés
elmaradt a kevés jelentkező
miatt.

Május 24-én délután öt
órakor közgyűlés lesz, ahol
beszámolunk az előző év
munkájáról. Az egyesület
2016. évi pénzeszközeiről
tartunk elszámolást és 2017
terveiről beszélgetünk. 

Kérem a tagokat, hogy fel-
tétlenül jelenjenek meg!

Tisztelettel:

Horváth Istvánné
0620/213-9534

Meghívó:
Szatymazi Nyugdíjas Egyesület közgyűlését

2017. május 24-én, (szerdán) délután 17.00 órai
kezdettel összehívom.

A közgyűlés helye: Művelődési Ház, Szatymaz, 
Dózsa György u. 42.

Napirendje:
1. Az egyesület elnökségének előző évi munkájáról

szóló beszámoló
2. Az egyesület 2016. évi egyszerűsített számviteli

beszámolója és közhasznúsági melléklete jóváhagyása
3. Az ellenőrző bizottság beszámolója
4. 2017. évi pénzügyi terv elfogadása
5. Egyebek
Tájékoztatom a tagságot, hogy amennyiben a fenti
időpontban a közgyűlés nem határozatképes, úgy a megis-
mételt közgyűlést változatlan napirendi pontokkal 2017.
május 24-én 17.30 órai időpontra ismételten összehívom,
mely közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül
határozatképes.
Részvételedre feltétlen számítunk.
Szatymaz, 2017. április 26.

Üdvözlettel:
Horváth Istvánné

Az egyesület elnöke

Isten királyi uralma
…jöjjön el a te országod…

(Mt 6,10)
Az Újszövetség eredeti gö-
rög nyelvén az ország szó
azt jelenti: királyi uralom.
Jézus tehát ebben a mon-
datban azt kéri: valósuljon
meg Isten királyi uralma
ezen a földön úgy, ahogyan
a mennyben –, vagyis telje-
sen, igazán. Hol valósul
meg itt Isten királyi ural-
ma? Ott, ahol az emberek őt
Úrnak vallják, Királyként
tisztelik, és neki önként en-
gedelmeskednek. Amikor
az ember fellázadt Isten el-
len (bűneset), éppen Isten
uralma alól vonta ki magát.
Elhitte azt a hazugságot,
hogy a maga ura lehet, és
függetlenítette magát Isten-

től. Hamar kiderült azon-
ban, hogy nem tudunk ural-
kodni sem a nyelvünkön,
sem az indulatainkon, sem
a fantáziánkon, ellenben
kényszerpályára kerültünk:
folyamatosan Isten akaratá-
nak az ellenkezőjét tesszük,
s ezzel sokat ártunk ma-
gunknak. S ha ezt felismer-
jük is, képtelenek vagyunk
Isten akaratát teljesíteni.
Jézus Krisztus azért jött,
hogy újra készekké és ké-
pesekké tegyen minket Is-
ten királyi uralma szerint
élni. „Nem mindenki megy
be a mennyek országába,
aki ezt mondja nekem:
Uram, Uram, hanem csak
az, aki cselekszi az én men-
nyei Atyám akaratát.” (Mt
7,21) 

Isten országa tehát annak az
életében jön el, aki Jézus
Krisztust vallja élete
Urának, és így képes-sé
lesz Isten akaratát telje-
síteni. Amikor Zákeus Isten
igéjéhez igazította cseleke-
deteit, Jézus ezt mondta ne-
ki: ma lett üdvössége ennek
a háznak. Amikor Pál apos-
tol először kérdezte: Uram,
mit akarsz, hogy cseleked-
jem?, akkor lépett be az Is-
ten országába. Ez viszont
mindig a mi királyi ural-
munk végét jelenti. Többé
nem én, Istentől függetle-
nül döntöm el, mi jó és mi
rossz, mit tegyek és mit ne,
hanem Isten. Új országba
kerültem, ahol új törvények
érvényesek, de ahol ennek a
védelmét is élvezem.

Benne vagyok-e már ebben
az országban? Hol kellene
Isten akaratához igazíta-
nom az életemet? Tegyem
meg még ma! 

Cseri Kálmán
(Református lelkipásztor)

Istentiszteletek kezdete:
Vasárnap reggel 9:00

Cím: 6726 Szeged Szent-
Györgyi Albert utca 6-8.

Telefon: 62/430-807

Az istentiszteletek honla-
punkon is meghallgathatók.
Honlap:
www.ujszeged.ref.hu

„Ezután kivezette őket Be-
tánia közelébe, és kezét ki-
tárva megáldotta őket. Ál-
dás közben megvált tőlük,
és fölemelkedett az égbe.
Leborulva imádták, aztán
nagy örömmel visszatértek
Jeruzsálembe. Mindig a
templomban voltak, és di-
csőítették az Istent.” Lk 24,
50-53

Kedves Testvérek! Krisztus
Urunk mennybemenetelé-

nek képzeletet foglalkozta-
tó története könnyen befo-
lyásolhatja még a keresz-
tény ember hitvilágát is. A
beszámolót olvasva a leg-
többen Jézus valóságos tes-
ti, szemmel látható, leve-
gőbe történő fölemelkedé-
sére gondolnak: lassú és
méltóságos tovatűnésére a
bárányfelhős égen. A fel-
nőtt keresztény embernek
azonban meg kell tanulnia
különbséget tenni a kép és

eszmei mondanivalója kö-
zött. Számára a kép és kép-
zeletvilág alig fontos, sok-
kal inkább azok jelentése:
az igazság, amelyet a képek
kifejeznek. Jézus mennybe-
menetelének bibliai leírása
mögött a korabeli szent
szerzők világképe rejlik.
Eszerint a Föld lapos ko-
rong. Fölötte kupolaszerű-
en ível az égbolt, amelyen a
Nap is mozog: felkel és le-
nyugszik. Ezt így mondjuk,

pedig tudjuk, hogy a kije-
lentés semmiképpen sem
egyeztethető össze csilla-
gászati ismereteinkkel. A
Nap ugyanis nem kél fel és
nem nyugszik le. Földgo-
lyónk forgásából származik
az érzéki csalódás. A Biblia
keletkezésének idején még
nem tudhatták az emberek,
hogy a Föld naprendsze-
rünk többi bolygójához ha-
sonlóan szintén gömb ala-
kú, saját tengelye és a Nap

„Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján…”
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körül forog. Úgy vélték,
hogy a lapos alakú Föld az
őstenger fölött úszkál, akár-
csak egy hatalmas sziget az
óceán közepén. Képzeletük
szerint az égboltozat is szi-
lárd és úgy közlekednek
rajta a különféle fémekből
kovácsolt csillagok. Szá-
mukra a csillagok között
rejtőztek az ég csatornái, és
égi kezek szabályozták a
Föld vízellátását. Az ég út-
hálózata és csatornarend-
szere mögött fényes felhők
között lakott az Isten. Bi-
rodalmán túl kezdődött a
semmi. E világszemlélet
szerint az Isten az ember
közelében élt és így köny-
nyűszerrel uralhatta a Föl-
det a közeli égből. Ő szabta
meg a csillagok útját, ren-
delkezett az ég csatorna-
hálózata fölött, és onnan
irányította az emberiség
sorsát. Megtehette, hiszen
lába alatt hevert a minden-
ség. Amikor azt mondjuk,
hogy Isten fölvette Jézust a
magasságos mennybe és ott
ül az Atyának jobbján, ak-
kor ez egyáltalán nem je-
lenti, hogy Jézus többé már
semmiféle kapcsolatban
sincs a Földdel. Sokkal
inkább fel akarja idézni azt
a tényt, hogy Jézus új élet-
formát nyert Isten tértől és
időtől mentes valóságában.
Ez nem jelenti Jézus eltávo-
lodását a világtól. Sőt kife-
jezi, hogy Jézus mennybe-
menetele által sokkal köze-

lebb került ahhoz, mint an-
nak előtte. Oly közel van a
világhoz, mint Isten, aki
mindent betölt. Istenben
ugyanis nincs tér és nincs
idő, Ő a tér és idő nélküli
hatalom és erő, a fizikai vi-
lág törvényeitől független
élet. Az ókori világkép mel-
lett Jézus mennybemenete-
lének híradásában a kora-
beli keresztény felfogások
is szerepet játszottak. A ke-
resztények közül néhányan
úgy vélték, hogy Jézus föl-
támadása után véglegesen
eltávozott a Földről, föl-
ment a mennybe. Ezért már
csak arra vártak, hogy Jézus
hamarosan és dicsőségesen
visszatérjen úgy, mint meg-
igérte. Őket többé már nem
érdekelték csupán a Föld és
ennek dolgai, az eljövendő
Isten országára szegezték
tekintetüket. Mások úgy
hitték, hogy Jézus halála
után is közöttük él és mű-
ködik. Ezért újra és újra
megjelenését sürgették, em-
legették. Állandóan abban
reménykedtek, hogy Jézus
szüntelenül látványos meg-
jelenéseivel ejti majd ámu-
latba a kétkedő világot.
Ezért Jézus megbízottai ar-
ra kényszerültek, hogy ke-
resztény testvéreik hamis
elképzeléseit helyes irány-
ba tereljék. Egyrészről han-
goztatták, hogy a megdi-
csőült Krisztus egyháza és
tanítványai révén örökre
közöttünk él és működik,

másrészről ki kellett jelen-
teniük, hogy mennybeme-
netele után egyszer s min-
denkorra véget értek Krisz-
tus Urunk csodálatos meg-
jelenései. 
Jézus feltámadása és meny-
nybemenetele nem csak a
2000 évvel ezelőtt élt em-
berek kérdéseire igyekszik
elfogadható választ adni,
hanem a mi hitbeli kételye-
inkre is. Figyelmeztet, hogy
a keresztényeknek soha
sem szabad unottan és tét-
lenül lézengeniük a közös-
ségben. Hiszen feladatunk
egészen más: „Menjetek te-
hát, tegyétek tanítványom-
má mind a népeket (Mt 28,
19), ...és tanúim lesztek...
egészen a Föld végső hatá-
ráig” (ApCsel 1, 8). E meg-
bízatás időszerűségéhez
alig férhet kétség. Senki
sem tétlenkedhet. Ma ne-
künk sem elég csak han-
goztatnunk, hogy az egy-
háznak meg kellene újul-
nia, mai nyelven kellene
szólnia az emberekhez, s
ugyanakkor magunk csökö-
nyösen ragaszkodunk eddi-
gi keresztény életmódunk-
hoz és nem áll szándékunk-
ban megkövesedett életvi-
telünkön változtatni és ke-
resni a felnőtt és öntudatos
kereszténységre vezető
utat. Ma sokan emlegetik,
hogy az embereknek újra
vissza kellene térniük a ke-
resztény hithez és ennek ér-

tékeihez, arra viszont már
kevesen vállalkoznak, hogy
hitükről beszéljenek, vagy
ennek terjesztésében buz-
gólkodjanak. Az égre bá-
muló tanítványok magatar-
tása minden idők keresz-
tényére rányomta bélyegét.
A mi közösségünkben is
bőven akadnak bámészko-
dók. A bibliai kérdés hoz-
zájuk is szól: „Galileai fér-
fiak! Mit álltok itt égre
emelt tekintettel?” (ApCsel
1, 11). Nem hallottátok Jé-
zus szavait? Tanúim lesz-
tek... egészen a föld végső
határáig? A megdicsőült
Krisztus a mi kezünkbe tet-
te megkezdett művét és en-
nek sorsát. Ezentúl, nekünk
kell Krisztus tanúivá vál-
nunk és egyházát építe-
nünk. Ez a feladat nemcsak
a papok, püspökök és a pá-
pa dolga, hanem az egyház
építése Isten egész népének
közös ügye. Az égre bámu-
ló, megdermedt és mozdu-
latlan olajfákhegyi férfiak
gyerekes viselkedését fel
kell hogy váltsa a nagyko-
rúvá lett, öntudatos, apos-
toli buzgósággal telített,
férfiasan tevékenykedő és
bátor keresztények maga-
tartása. Az egyházban ma
mindenek előtt öntudatos és
felnőtt keresztényekre van
szükség, akik hittel vallják:
Az egyház gondja, az én
gondom s az én ügyem is.

A cseléd

Ott álltam lehajtott fejjel a
gazdám előtt. Szégyelltem
magam. A béremért tartom
a markom. Megalázó. Köz-
ben tudom, hogy ez nem az
én életem. Én nem cseléd-
nek születtem. Én szabad-
nak születtem. Olyan em-
bernek, aki szárnyal, aki azt
csinálja, amit szeret. A nap-
jaim szürkék és egyhan-
gúak. Minden egyes nap
ugyanúgy telik. Hajnalban
kelés. Az állatok már öröm-
mel várnak. Velük meg le-
het beszélni a dolgokat. Ők
meghallgatnak. Mikor be-
lépek az istállóba látom raj-
tuk, hogy vártak. A sze-
mükből kiolvasom a gon-
dolataikat. Etetés és fejés
közben elmesélem én is,
hogy velem mi történt, mit

érzek. Hogy fáradt vagyok.
Hogy nagyon szeretem
őket. Hogy milyen jó lenne,
ha nem így kellenne éljünk.
Ha szabad lennék akkor is
velem lennének. Kint lak-
nánk egy tanyán. Ott béke
és nyugalom lenne. Nem
kellenne hallgatnunk, hogy
veszekszik az asszonyság
az urával. Nem kellene néz-
ni, hogy a gyerekek hogy
kallódnak el. Ott nyugalom
lenne. Reggel etetés és fejés
után kiengedném őket a
mezőre. Tudom, hogy bol-
dogok lennénk. Napközben
is csinálnám a dolgom.
Szabadon. Nem éhbéréért
egy idegen embernek, ha-
nem magamnak, mert én
úgy szeretném. Építenék
egy kemencét. Ott sütnék
kenyeret. Imádok kenyeret
sütni. Az élet nagy csodája,

hogy a lisztből kenyér lesz,
ami táplál. Művelném a
földet magamnak, nem egy
idegen embernek. Minden
lenne benne, amire szük-
ségünk lenne. Esténként
énekelnék és mesélnék. Ta-
lán néha a faluba is besétál-
nék csak úgy. Mert arra
lenne kedvem. Elcserélném
az általam főzött lekváro-
kat, befőtteket, tojást, tejet,
sajtot. Aztán egyszer meg-
ismernék egy fiatal embert.
Rögtön tudnám, hogy ő az
igazi. Elhívna a vásárba.
Felülnék a forgó hintára. És
csak nevetnénk és nevet-
nénk. Nyáron lemennénk a
patakra fürdeni. És isten
biza nem szégyellném előt-
te magam. Mind a ketten
meztelen fürödnénk. És ak-
kor ott megkérné a kezem.
Utána már ketten élnénk a

tanyámon. Szépen bővít-
getnénk, haladnánk, ahogy
illik a munka után. Lenne 5
gyerekünk, akik ott szalad-
gálnának az udvaron. Majd
ha nagyobbak lesznek ők is
besegítenének. Büszkén
nézném a családom. Igen,
mert megálmodtam és meg-
teremtettem őket. Aztán
szépen megöregednénk.
Szabadon, ahogy Isten te-
remtett minket. Reszkető
kézzel engedném el az
Uram az út végén, de bol-
dogan. Mert tudom, hogy
szabad és boldog életünk
volt. Felpillantok a teny-
eremre. Ott a bélyeg benne.
Cseléd vagy, cselédnek
születtél De tudom, hogy
egy cseléd is álmodhat na-
gyot. És az álmok egyszer
valóra válnak.

Szabó Andrea



a Mi Lapunk2017/5. 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

Alpolgármester:
Dékányné Dr. Balogh Andrea
tel.: 06/30/517-7820

Jegyző: 
Dr Makay Enikő
tel.: 30/678-5548

Képviselők:
Báló Bertalan

tel.: 06/30/935-3743
Bérczi Tamásné

tel.: 06/20/227-7161
Dr. Kónya Ferenc

tel.: 06/20/960-7780
Novák Pál

tel.: 06/30/642-9206
Pölös László

tel.: 06/30/229-7390
Tanyagondnokok:

Farkas Anett 
tel.: 20/455-4880

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: 08-18

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

Kispéter István 1939.
Szatymaz, II. körzet tanya 202.

Becsei József 1939.
Szatymaz, IV. körzet tanya 23.

Csányi Lajos 1928.
Szatymaz, IV. körzet tanya 350.

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!

Május 20-21-én 2x6 órás 
intimtorna tanfolyam indul.

Jelentkezés és részletek: 
Mezeiné Bérczy Sarolta védőnőnél a 

06/20-242-2823 telefonszámon. 
A tanfolyam ára: 25.000 Ft.


