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H E L Y T Ö R T É N E T

A régi szatymazi paprika, a
szőlő– és gyümölcster-
mesztés /benne az ősziba-
rack-termesztés/ az élen
járt. Kiemelkedésének
egyik fontos tényezője volt,
hogy a termesztéssel fog-
lalkozó szakemberek folya-
matos korszerűsítéssel, újí-
tással, tapasztalatok hasz-
nosításával igyekeztek a
minőségben meglévő elő-
nyüket megtartani.
A „paprikatörést” felváltó
„paprikaőrlés” egyik felta-
lálójával, Pálfy Jánossal
/Pálfy József szegedi pol-
gármester apjával, Pálfy
György szegedi polgár-
mester nagyapjával/ egy
korábbi írásunk foglalko-
zik. /Mi Lapunk 2012/8 sz./
A Szeged, Kálvária u. 11.
alatt lakó Pálfy János 1898-
ban, a szatymazi Neszűrj-
hegy dülőjében /114.sz.
alatt/, egy ma is meglévő 4
szobás /24 méter hosszú, 10
méter széles/ lakóházat
építtet. Az 1909-es évben
felépül itt Szatymazon a
paprikamalma is.
1954. augusztus 20-án
gyullad ki ünnepélyes ke-
retek között itt Szatymazon
a villany. A villamosítás
még hosszú ideig a kül-
területen lévő tanyákat nem
érintette. A téli sötétséget
abban az időben csak a pet-
róleumlámpa fénye próbál-
ta eloszlatni. A „villany-
fény” nem volt azért telje-
sen ismeretlen a szatymazi-
ak előtt, mert néhány újító

már évekkel előbb megis-
mertette vele a lakosságot.
Ilyen volt a  fiatal Rácz
István is.
A „Retekfaluban” született
1924-ben Rácz István, aki
később a kö-
zelben lévő
vilmaszállási
i s k o l á b a n
kezdte meg
tanulmánya-
it. Az elemi
iskola végén,
Miklós Sán-
dor tanítója,
jó tanulmá-
nyi eredmé-
nyeire hivat-
kozva, a to-
vábbtanulás-
ra buzdította.
A Pista gye-
reket apja,
Rácz János
ezek után a
szegedi pol-
gári iskolába
íratta. A Sze-
gedre vona-
ton bejáró
polgári isko-
lás tanulót
délután ott-
hon még sok munka is vár-
ta. Apja, Rácz János nem-
csak gyümölcs- és szőlőter-
mesztéssel foglalkozott,
hanem kertészkedett is. A
gazdaságban lévő sok mun-
ka és a továbbtanuláshoz
szükséges magas tandíj
nem tette lehetővé, hogy a
polgári iskolát jelesen el-
végző Pista továbbtanul-
jon. Még így is, munka
mellett, a csongrádi kétéves
téli tanfolyamon az „arany-
kalászos gazda” oklevelét
kitűnő eredménnyel meg-
szerezte.
Rácz Pista különösen télen,
a petróleumlámpa pislákoló
fénye mellett sokat olva-
sott. Nem hagyta nyugodni
az a gondolat, hogy miért
kell neki a szemet rontó
petróleumlámpával annyit
vesződni, valahogy a város-
ban általa megismert vil-
lanyt kell a tanyába is be-
vezetni. A villanyvilágítás-
sal kapcsolatos elképzelése

miatt a szomszédok, de tár-
sainak egy része is csak ki-
nevette. 18 éves, amikor
1943 tavaszán hozzáfog
egyedül - sok gúnyolódás
ellenére - elképzelésének

megvalósításához. A szél
erejét próbálta villanyáram
termelésére felhasználni. A
szélkerékhez használt bi-
ciklikereket, eketaligake-

reket szedett össze a ta-
nyában, és azokra erősítette
a széllapátokat. Hónapokig
ácsolta egyedül a tanya ud-
varában felállított magas
állványt, amire azután a
szélkereket felszerelte.
1943 nyarán, a szomszédok
legnagyobb ámulatára az

elkészült szélmotor forgó
lapátjai - egy dinamó és egy
akkumulátor közbeiktatásá-
val -   áramot szolgáltatott,
a tanyában egyszerre több
helyen lett nem pislákoló,
fehér fényű világítás. Rácz
Pista művének azonban
nem sokáig örülhetett, mert
egy délután keletkezett ha-
talmas széllel támadó vihar
a szélkereket és az állványt
alaposan megrongálta. A
széllapátokat úgy kellett a
szőlőben összeszedni.
A gyors felújítást a háború
megakadályozta. Pistát a
többi szatymazi leventével
együtt az utolsó vonattal
még elvitték a Dunántúlra.
Onnan továbbmenekítették
Ausztriába, ahol azután
orosz fogságba került. Csak
1945 őszén került haza, és
akkor már tudta, hogy az
első kísérlete miért nem si-
került tartósra. Új lendület-
tel fog neki a szélmotor
felépítéséhez és hamarosan
kigyullad a tanyában a vi-
lágítás. De a szélmotorja
által megtermelt áram mű-
ködtette a rádiót és hajtotta
a darálót is. A sok tanulás,
olvasás nem volt hiábavaló,
ez időtől fogva még az öreg
szatymazi gazdák is kíván-
csiak voltak az „aranyka-
lászos gazda” véleményére.

Rácz Pistát egész életében a
mezőgazdasági munkák gé-
pesítése foglalkoztatta. Ma-
gas szintre emelkedő tudo-
mányát pedig a sándorfalvi
gépállomás kamatoztatta.

Pálmai József

A szatymazi korszerűsítők, újítók és feltalálók /1./
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

Tisztelt EBtartók!
Az állatok védelméről és
kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvény 42/B. §
(1) bekezdése alapján a
tartás helye szerint illetékes
települési önkormányzat az
ebrendészeti feladatok el-
végzése érdekében, illetve
a veszettség elleni oltás
járványvédelmi vonatkozá-
saira való tekintettel há-
romévente legalább egy
alkalommal ebösszeírást
végez.
Ezen törvényi kötelezett-
ségnek eleget téve kérjük
a Tisztelt Lakosságot,
hogy a tartásban lévő eb-
ről/ebekről az adatlapot
kitölteni és Szatymaz
Község Polgármesteri Hi-
vatalába visszajuttatni
szíveskedjenek.
Felhívjuk a Tisztelt Lakos-

ságot, hogy a fent nevezett
jogszabály 42/B.§ (5) be-
kezdése értelmében az eb
tulajdonosa és tartója az
ebösszeíráskor köteles az
adatokat a települési önkor-
mányzat rendelkezésére bo-
csátani.
2013. január 1-jétől a kedv-
telésből tartott állatok tar-
tásáról és forgalmazásáról
szóló 41/2010. (II.26.)
Korm.rendelet 17/b § (10)
bekezdése értelmében a
négy hónaposnál idősebb
ebek csak mikrochippel
(traszponderrel) megjelölve
tarthatók. A jogszabály
megsértése esetén az ebtar-
tó pénzbírsággal sújtható.
Ezért kérjük a Tisztelt
Lakosságot, hogy aki e
kötelezettségének még
nem tett eleget, az ebösz-
szeíró adatlap kitöltése
előtt azt pótolja! A mik-

rochippel már ellátott, és az
állatorvosnál korábban be-
jelentett, a helyi nyilván-
tartásban szereplő ebeket is
be kell jelenteni. Az ebtu-
lajdonosok az ebösszeírást
követően is kötelesek az
adatokban bekövetkezett
változásokat, szaporulatot
írásban bejelenteni.
A kitöltendő ebösszeíró
adatlap személyesen átve-
hető a 6763 Szatymaz, Kos-
suth u. 30. szám alatt a Pol-
gármesteri Hivatal titkársá-
gán, vagy elektronikus úton
is elérhető a www.szaty-
maz.hu weboldalon.
Kérjük a Tisztelt Lakossá-
got, hogy a kitöltött és aláírt
adatlapokat személyesen a

Polgármesteri Hivatal ügy-
félterében kihelyezett gyűj-
tőládába vagy postai úton
Hivatalunk részére eljuttat-
ni szíveskedjenek.
Amennyiben az adatlap ki-
töltésével kapcsolatban kér-
dése van, keresse Városiné
dr. Tihanyi Petra ügyin-
tézőnket a 06-62-583-560-
as telefonszámon.
Felhívjuk a Tisztelt Lakos-
ság figyelmét, hogy az el-
kóborolt, általunk befogott
ebekről készült fényképe-
ket megtekinthetik Szaty-
maz Település Facebook-
oldalán.
Szatymazi Polgármesteri Hivatal

KÖZÉRDEKŰ  KÖZLEMÉNY

Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk, hogy Szatymaz Község Képviselő-
testületének soron következő ülése  2016. július 21-én ke-
rül megtartásra, melynek helye: Dankó Pista Művelődési
Ház és Könyvtár,  időpontja: 2016. július 21., 15 óra.
Napirendi pontok:
1./ Falunapok értékelése
2./ Tájékoztató a külterületi hulladékszállítás tapasztalatairól
3./ Előterjesztések

Barna Károly
polgármester

Pályázati felhívás
Szatymaz Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet az alábbi, tulajdonában levő önkormányzati költségelvű bérlakásra.

Lakás címe Alapterület m2 Szobák száma Komfortfokozat Bérleti díj
Ft/hó

Szatymaz, Ady E. 34/F. 58,85 m2 1+ 2 összkomfort 29. 131,- Ft

1.A pályázaton részt vehetnek:
a. Önálló lakástulajdonnal,

lakásbérleti joggal nem
rendelkező, kereső tevé-
kenységet folytató, 35 év
alatti fiatal házaspárok,
élettársi kapcsolatban
élő, valamint egyedülálló
személyek, akik vállal-
ják, hogy:
- A lakásbérleti szerző-

dés megkötését követő
6 éven belül a község-
ben saját tulajdonú la-
kást szereznek.

- Lakás-előtakarékossági
szerződést kötnek vala-
mely pénzintézetnél. 

b.Az önkormányzat, vagy
intézményeinél alkalma-
zásban, vagy azokkal
szerződéses jogviszony-
ban állók, akik önálló la-
kástulajdonnal nem ren-

delkeznek és vállalják
bérleti jogviszonyuk ha-
tározott időre, vagy mun-
kaviszonyuk fennállásáig
történő létrejöttét. 

2.A pályázatok során előny-
ben részesülnek azok, akik:

a. 6 havi bérleti díj egy ösz-
szegben történő megfi-
zetését vállalják,

b. lakásbérleti szerződés-
meghatározott időtarta-
mának lejárta előtt saját
ideiglenes tartózkodási-
hellyel rendelkeznek a
községben, vagy életvi-
telszerűen itt tartózkod-
nak,

c. minimum egy 4 éves fu-
tamidejű, legalább
10.000 Ft/hó lakás-elő-
takarékossági szerződés-
sel rendelkeznek,

d.állandó lakóhellyel vagy

ideiglenes tartózkodási
hellyel rendelkeznek a
községben, vagy életvitel-
szerűen itt tartózkodnak,

e. minimum 6 hónap folya-
matos munkaviszonyt
igazolnak,

f. építési telektulajdonnal
rendelkeznek a község-
ben,

g.pénzintézeti igazolással
rendelkeznek az önerő
meglétéről,

h.gyermeket nevelnek.
3.Pályázni csak a Polgármes-

teri Hivatalban beszerez-
hető pályázati adatlap ki-
töltésével lehet.

4.A pályázat beérkezésé-
nek határideje: 2016.
július 14., 16 óra

5.A pályázat benyújtásá-
nak helye: Szatymazi

Polgármesteri Hivatal,
6763 Szatymaz, Kossuth
u. 30. - Barna Károly
polgármester
A polgármester gondos-
kodik a Polgármesteri
Hivatal útján a pályáza-
tok nyilvántartásba véte-
léről.

6.A pályázat elbírálásá-
nak határideje: 2016.
március 17.

A pályázókat a pályáztatás
eredményéről a polgármes-
ter írásban értesíti.
A bérleti jogviszony kez-
dete: 2016. július 21.
Amennyiben a szerződés-
kötésre a pályázó hibájából
nem került sor, a bérlőki-
jelölés hatályát veszti. 
Szatymaz, 2016. június 23.

Szatymaz Község
Képviselő-testülete

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Szatymaz Községi Önkormányzat tulajdonában lévő
300 m2 alapterületű csarnoképület kiadó.
Az ajánlattételi dokumentáció átvehető személyesen a
Szatymazi Polgármesteri Hivatalban (Szatymaz, Kossuth
u. 30.), vagy letölthető a www.szatymaz.hu honlapról.
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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

Az Árvácskák Mindenkiért
Egyesület (székhely: 6725
Szeged, Gép u. 18/b., adó-
szám: 18628096-1-06)
meggyőződése, hogy ha-
zánk egy olyan világ lehe-
tőségét hordozza, amelyben
emberként és civil közös-
ségekként is az összefogás-
ban rejlő lehetőségeket fel-
tárva, és azzal élve, a közjó
megvalósítására törekedve,
sok-sok embernek segít-
séget nyújthatnak életminő-
ségük javításában, s ezzel
egy igazságosabb és boldo-
gabb világot teremthetnek
maguknak.
Ezen civil szervezet célja a
lakosság részére magán-
személyek és jogi szemé-
lyek felajánlásai útján szo-

ciális támogatás nyújtása,
dologi adományok gyűjté-
se, raktározása, és a rászo-
rulókhoz való eljuttatása,
szétosztása. Fenti cél meg-
valósítása érdekében ön-
kéntesek végzik adomány-
gyűjtő tevékenységüket,
akik alapvető élelmiszerek,
alsó- és felsőruházat, cipők,
bútorok (pl: szekrénysor,
ágyak, asztalok) és egyéb
használati tárgyak, játékok
begyűjtésével, és a rászoru-
lók közti szétosztásával
foglalkozik.
Kérjük a Tisztelt Lakossá-
got, hogy vegyék igénybe
az Egyesület által nyújtott
támogatást, melyben Ká-
dár-Németh Rita önkéntes
tud eligazítást nyújtani a

06-20-503-8694-es, vala-
mint Szegeden Jójártné
Marianna a 06/20-
2741724-as telefonszámon.
"Sorsod soha sem alakulhat

úgy, hogy ne tudj segíteni

másokon!"

Árvácskák Mindenkiért
Egyesület

Tisztelt Lakosság!
2016. június 23-án megtar-
tott képviselő-testületi ülé-
sen a képviselők megtár-
gyalták a szatymazi belte-
rületi utak aszfaltozására
vonatkozó határozati javas-
latot. 
Tervező által engedélyes
tervdokumentáció készült a
Liliom, Kis, Bokor, Orgo-
na, Rózsa, Árpád, Wass Al-
bert, Hunyadi János, Rá-
kóczi Ferenc, Széchenyi,
Kamenszky, Béke, Móra
Ferenc, Juhász Gyula, Ku-
kovecz Nana, Jókai utca
a s z f a l t b u r k o l a t á n a k
elkészítésére.

2016. július 14-én 18 óra-
kor a Dankó Pista Műve-
lődési Ház és Könyvtár-
ban tartandó lakossági
fórum keretében szeret-
nénk a Lakosság részére tá-
jékoztatást nyújtani a beru-
házás megvalósításának
feltételeiről, a lakosság ál-
tal szükséges önerő, illet-
ve az önkormányzat által
nyújtott támogatás mérté-
kéről.
Kérjük az érintett utcák la-
kosait, hogy a lakossági fó-
rumon megjelenni szíves-
kedjenek!

Barna Károly
Polgármester

SEGÍTSÉG A CSALÁDOKNAK

Falugazdász hírek
A tagdíjbevallás határideje
2016. július 15-re módosult
a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamaránál! Ezt követően a
pótlék a megállapított tag-
díj 20 százaléka. A tagdíj
befizetésének határideje – a
tagdíjbevallásra nem köte-
lezett őstermelők kivételé-
vel – változatlanul 2016.
július 31. Kérem, keresse
könyvelőjét vagy a falugaz-
dászt, Bajnerné Vályi Nagy
Mariannát, aki a következő
számon érhető el: 70/489-

3828. Ő JÚLIUSBAN és
AUGUSZTUSBAN a meg-
szokott PÉNTEK délelőt-
tönként tart ügyfélfogadást
Algyőn, és helyettesít en-
gem, míg szabadságon le-
szek. Így segítséget tőle
kérhetnek péntekenként Al-
győn, illetve munkanapo-
kon a Kamarai Központban
a Szeged, Kossuth L. sgt.
17. szám alatt. Én szeptem-
ber 1-jétől dolgozok újra.
Köszönettel: 
Gömöri Gabi, falugazdász
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A Kalap Alatt
A Faluházba látogatók
rögtön egy távoli ismerősbe
botlanak. Az „Isten hozott”
felirat alatt hol magányo-
san, hol pedig egy fotóz-
kodóval, szelfizővel üldö-
gélő hölgy láttán minden-
kiben halvány derengés éb-
red: „valahol már láttam, de
ismerős….” Nem is téved-
nek, hiszen Lapis András
szobrászművész alkotása a
Tisza-parton, a Klinikák
környékén található köz-
kedvelt alkotás. András a
kilencvenes évek elején
fedezte fel Szatymazt, és

azóta itt alkot a „lovasszob-
ros” villában. Egy tavaszi
találkozásunk alkalmával
bukkatunk Kalap alatt című
alkotására. Szerencsénkre
fel is ajánlotta, hogy állít-
suk ki a Faluházban, nem
tudjuk, meddig lesz itt,
ezért mindenkit arra bizta-
tok, hogy igyekezzen meg-
tekinteni, melléülni, fény-
képezni.
Szóval Lapis András már
rátalált Szatymazra, és úgy
tűnik Szatymaz is rátalál
Lapis Andrásra.

KJ.
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Tavaszi ébredés - Egészséges Életmód Fesztivál 2016. április 17.
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KÖNYVTÁRI HÍREK
A nyár elsősorban most a
könyvtárunk alakításáról
szól.
Könyvtárunkban átalakítot-
tam az ajtó melletti
könyvsarkot. Mostantól itt
is kereshetik legfrissebb új-
donságainkat, de a régi Új-
donságok polc is „üzemel”.

Továbbá létrehoztam kár-
tyákat, melyekkel néhány
keresett író helyét jelöltem
a szépirodalmi polcokon,
közvetlenül az olvasószol-
gálati pult mögött, melyek
segítségükre lesznek a
könyvek keresésben.

Szeretném röviden bemu-
tatni könyvtárunkat. Re-
mélem, hogy kedves új
Olvasókat is köszönthetek
hamarosan könyvtárunk-
ban!
Egy kis könyvtártörténet:
„A könyvtár alapítási éve
1950. A művelődési ház 15
m2-es kis alapterületű szo-
bájában volt a könyvtár,
bútorzata két szekrény. A
legnagyobb helyet a köl-
csönzőasztal foglalta el,

ezen folyt a kölcsönzés, a
válogatás. Ezt a kis helyi-
séget vette igénybe minden
tömegszervezet, a párt, a
KISZ, és ez volt egyben a
tv-szoba is. 1963-ban új
művelődési ház épült
Szatymazon, s ennek a leg-
kisebb helyiségében biz-

tosítottak helyet a könyv-
tárnak, amely ugyan sza-
badpolcos volt, de csak a
könyvek kölcsönzésére volt
alkalmas, berendezése alig
volt. A 16 m2-es alapte-
rületű helyiségben kb. 5000
kötetet tároltak mennye-
zetig nyúló polcokon. A
könyvek tárolásának ez a
módja a kölcsönzést gátol-
ta, mivel az állománynak
csaknem fele, amely a föld-
ről el nem érhető magas-
ságban volt, a kölcsönzés-
ből kiesett.
1975-ben a községi tanács
vezetői látták a tarthatatlan
helyzetet, és a könyvtár
megkapta a művelődési ház
építésekor könyvtári célra
tervezett klubszobát, így az
alapterület 70 m2-re nőtt. A
klubszobát és a régi kis
könyvtárhelyiséget össze-
nyitották, a falat kibontot-
ták. A könyvtárat két hely-
ről is megközelítheti az ol-
vasó: az udvar felől és a
művelődési ház bejáratán
át, a folyosóról. A 16 m2-es
helyiség lett a gyerekeké,
míg az 54 m2-es részben
van a felnőttek állománya
és a folyóiratállvány. A
könyvtáros a kölcsönző-
asztalt úgy helyezte el,
hogy mindkét részt átte-
kintheti.
1977-ben a Kulturális Mi-
nisztérium 35 000 Ft-os
könyvvásárlással támogatta
a szatymazi könyvtárat.
A könyvtárban 1975 óta fő-

hivatású könyvtáros dolgo-
zik.
Letétek
Belső-Őszeszék. A letét
1965-ben alakult, a tanyai
iskolában a tanítás 1973-
ban szűnt meg, a letét 1974-
ben. (Ősze - családnév, ma
is ismert ezen a vidéken +
szék = szikes terület.)
A Finn-Magyar Barátság
Téesz-ben a letét 1964-ben
alakult. A téesz tagságának
nagyon jó a kapcsolata
északon lakó nyelvrokona-
inkkal, vendégként sok finn
mezőgazdasági szakember
jár a szatymazi téeszbe.
Jánosszállás: nevét a szá-
zad elején kapta Felmayer
János tímármester után, aki
jeles szőlőtelepítő volt,
Mikszáth Kálmán barátja +
szállás, tanya és a hozzátar-
tozó föld. A tanyai iskolá-
ban a letét 1966-ban ala-
kult.
Győriszék. A tanyai iskolá-
ban a letét 1960-ban ala-
kult. (Győri családnév +
szék = szikes terület.)
Makraszék. A tanyai isko-
lában a letét 1966-ban ala-
kult. (Makra családnév +
szék = szikes terület.)
Neszürjhegy tréfás név,
amellyel a kevés termést
adó szőlőt illették. Az sincs
kizárva, hogy a 18. század-
ban a sivár homokra telepí-
tett szőlőt nevezték így. A
tanyai iskolában a letét
1966-ban alakult, a tanítás
1974-ben megszűnt, a köl-
csönzés is.
Napközi Otthon. A letét
1964-ben alakult.
A szirtosi tanyai iskolában
a letét 1964-ben alakult.
(Szirtpartos, szakadékos
föld + s képző.)
Vilmaszállás. A határrészt
Babarczy József ügyvéd,
szőlőtulajdonos feleségéről
Bérczi Vilmáról nevezték
el. A letét 1975-ben alakult.
A tanyai iskolában a me-
gyei könyvtár művelődési
autója kéthetenként játék-
filmeket is vetít a környék
lakóinak.”
(Forrás: http://www.sk-
szeged.hu/statikus_html/kia
dvany/csmk02/petrikist-
vanne.html)
A kétszintes könyvtár a
Dankó Pista Művelődési
Házban kapott helyet. A
földszinten helyezkedik el a
„folyóirat-olvasó” az elő-

térben. Ugyanitt került ki-
nevezésre a sarokban elhe-
lyezkedő polc az újonnan
beérkező könyvek újabb
lelőhelyévé. A szakirodalmi
részleg a könyvtár falai
mentén húzódik, ahol úti-
és nyelvkönyveket, törté-
nelmi tárgyú, mezőgazda-
sági köteteket találhatnak
többek között. A szépiro-
dalmi kötetek a középső
térrészen található polco-
kon lelhetők fel.
A kézikönyvtár állománya
lexikonokat, enciklopédiá-
kat tartalmaz, melyeket rö-
vid határidővel kölcsönöz-
hetnek az olvasók, és elmé-
lyülten tanulhatnak, olvas-
hatnak és kutathatnak is. 
A galérián, a falak mentén
lévő polcokon kerültek
elhelyezésre a meseköny-
vek és a szakirodalmi köny-
vek. Az ifjúsági könyvek
nagyobbik része a három
mozgatható, azaz kerekek-
kel ellátott polcokon nyug-
szik, miáltal a fenti tér 
könnyen egybenyitható,
illetve elválasztható a segít-
ségük-kel. Ezáltal nagyon
köny-nyen alakíthatóvá
válik, és alkalmas nagyobb
gyermekcsoportok, de akár
meghitt olvasótalálkozók
szervezésére is.
Sok újdonságunk van, né-
hány könyv a gazdag vá-
lasztékból: A fagyöngyös
gyilkosság: karácsonyi
bűnügyi elbeszélések, Ra-
him Bërisha: Közelebb,
mint amilyen távol, Lara
Parker: Éjsötét árnyék: An-
gelique hagyatéka, Egyszer
volt, hol nem volt: Ébredés,
Tartsuk kézben hétköznap-
jainkat!: napi rutin, fókusz
és ötleteink megvalósítása,
Sam Harris: Tények és ke-
resztények: levél egy ke-
resztény nemzethez, John
Bul Dau és Michael S.
Sweeney: Istennek elege
lett belőlünk: egy szudáni
elveszett fiú emlékei.
A beiratkozási díj a 16 éven
aluliaknak és a 70 éven fe-
lülieknek ingyenes, 16 és
70 év között 300 Ft egy
évre.
Facebook-on is megtalálják
könyvtárunkat Szatymazi
könyvtár néven.
Várjuk könyvtárunkba „ré-
gi” és leendő Kedves Olva-
sóinkat!

Börcsök Erzsébet
szatymazi könyvtáros



SPORT
CIVIL EGYESÜLETEK HÍREI

Judo hírek
Június 5-én került megren-
dezésre a IX. Serdülő Euró-
pa Kupa Győrben, ahol
Micziz Nóra (57 kg) a II.,
Lénárt Benedek (+81 kg) a
III. helyen végzett.

A Junior Diákolimpiának
Tata adott otthont június
11-én. Itt ezüstérmet szer-
zett Balogh Sára (-70kg) és
Travány Kata (-57kg), Gu-
ba Levente (-60kg) pedig V.
lett.
Június 11-én megkezdődtek
az idei Euro Liga küzdel-
mei is. Az első állomáson,
Aradon az alábbi eredmé-
nyek születtek:
Aranyérmesek:

Farkas Ramóna (diák -40kg)

Nagy Dániel (diák -44kg)
Pölös Milán (diák -30kg)
Tetlák Abigél (diák -40kg)

Bronzérmesek:
Dorn Csanád (serdülő +81kg)
Kónya Ádám (diák -30kg)

Nagy Fruzsina (diák -42kg)
Túri Alex (diák +60kg)

V. helyezettek:
Földi Csanád (serdülő +81kg)
Döme Balázs (diák -50kg)

Június 25-én Regionális
Versenyt szerveztek Szege-
den, ahol ismét sok szaty-
mazi judoka állhatott tata-
mira és dobogóra:
Aranyérmesek: 

Csala Dávid, Gera Norbert,
Kiss Bence, Nagygyörgy
Natália, Sisák Dániel, Szántó
Lajos

Ezüstérmesek: 
Andódi Bálint, Bezdán Ba-
lázs, Farkas Balázs, Gera Le-
vente, Kőhegyi Fanni, Nagy-
györgy Levente, Szabó Lili

Bronzérmesek: 
Andódi Marcell, Balázs
Kevin, Hegedűs Máté,
Horváth Zsolt, Kovács
Ádám, Maróti Levente,
Rafael Ábrahám, Rovó Máté,
Sisák Szabolcs, Szabó Ádám

Gratulálunk, és köszönjük
az edző, Szabó Csaba és
segítői, Juracsek László,
Kovács Bence és Guba
Levente munkáját, vala-
mint polgármesterünk, Bar-
na Károly és az önkor-
mányzat, az általános isko-
la, továbbá Túri Sándor és
Antman László urak támo-
gatását!
Edző Szabó Csaba, segítői
Juracsek László, Kovács
Bence és Guba Levente

Serdülő Európa Kupa,
Győr (2016.06.05.)

Junior Diákolimpia, Tata
(2016.06.11.)

Euro Liga I. állomás, Arad
(2016.06.11.)

Régiós Verseny, Szeged (2016.06.25.)

Alapítványunk az múlt év-
ben szerény anyagi lehető-
ségei ellenére is igyekezett
hozzájárulni azokhoz a cé-
lokhoz, amelyek alapítói
szándékának és a község-
ben élők érdekeinek legin-
kább megfeleltek.
A szatymazi lakosoktól
2015. évben 142.443.-Ft tá-
mogatást kaptunk, a NAV
által átutalt 1% formájában.
Adományként magánsze-
mélyektől 30.200 Ft-érke-
zett, a Generali Biztosító
Zrt-től céltámogatásként
pedig 29.800 Ft-ot kaptunk.
Ezt kiegészítettük az ala-
pítótól származó előző évi
támogatással, és így közel
450 ezer Ft-ból tudtunk
hozzájárulni a község lako-
sainak egészségesebb élet-
módhoz segítéséhez, a fia-
talok sportolási lehetősége-
inek javításához.

E támogatás segítségével
sikerült beszerezni nőgyó-
gyászati problémák korai
felismerésére szolgáló em-
lővizsgálati modellkészle-
tet. A vizsgálókészlettel
várhatóan a 2016. évi
egészséghét programon
szélesebb körben is talál-
kozhatnak az érdeklődők. A
baba-mama klub résztvevői
már megismerkedhettek ve-
le, illetve jövőbeli progra-
mok keretében is lehetőség
lesz itt gyakorolni az ön-
vizsgálatot. A vizsgálattal
kapcsolatban dr. Lengyel
Andreánál lehet érdeklődni.
Az Alapítvány támogatása,
a Szatymazi Polgárőr Egye-
sület szervezése, valamint
tapasztalt egészségügyi
szakemberek vezetése tette
lehetővé, hogy Szatymazon
is sor kerüljön elsősegély-
nyújtás és újraélesztés el-

méleti és gyakorlati okta-
tására, több csoportban is,
csoportonként 4-4 órában.
A résztvevők olyan gyakor-
latorientált, alapszintű tu-
dást szerezhettek, mellyel a
mentő kiérkeztéig gyorsan

és szakszerűen el tudják
látni a segítségre szoruló
embertársukat.
A Szatymazi Sportegyesü-
let méltán népszerű és sike-
res Judo Szakosztálya 3 db,
a nemzetközi szabványnak

A Szatymazért Alapítvány 2015-ös éve

Lábtengósok
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FŐNIX EGYESÜLET SZATYMAZ közleményei

megfelelő, judo sporthoz
szükséges ruhát vásárolt tá-
mogatásunk segítségével.
A gyerekek a 2016. évi
nemzetközi versenyeken
már ezekben a ruhákban je-
lenhetnek meg.
A Szatymazi Általános Is-
kola a testnevelésórán, a
magasugráshoz szükséges
ugródomb ponyvával való
bevonására kapott támo-
gatást, valamint céltámo-
gatásból sportszerbeszer-
zésre is lehetősége nyílt.
Magánszemélyektől ado-
mányként kapott összegből

az Alapítvány a Barackmag
tánctábort is támogatni tud-
ta.  
Ezúton is szeretnénk kö-
szönetet mondani minden
támogatónknak!
Javaslataikkal, ötleteikkel,
kérdéseikkel és persze fela-
jánlásaikkal bátran keres-
senek minket: a szatyma-
zertalapitvany@gmail.com
e-mail címen, illetve láto-
gassák facebook-oldalun-
kat!

Matula Anikó
Szatymazért Alapítvány

elnök

Júliusban és augusztusban
nyári szünetet tartunk.
Kellemes pihenést, üdülést
kívánunk!

Vezetőség

Az egyesület tagjai 2016.
június 26-tól július 1-ig
Hajdúszoboszlón nyaral-
tak. Július 2-án Gyopáros-
fürdőn az „Életet az évek-
nek” Csongrád Megyei
Egyesületének rendezésé-
ben részt vettek a Humor-
fesztiválon, kellemes für-
dőzéssel egybekötve. To-
vábbá egyesületünk tagjai
részt vettek az Országos

Nyugdíjas „Ki mit tud”-on,
amely 3 fordulós volt, és si-
kerrel zárták a döntőt 2016.
június utolsó hetében. A
táncuk arany minősítést
kapott Harkányban.

Várunk minden érdeklődőt
és kíváncsi embert 2016.
július 8-án és 9-én a falu-
napi rendezvényre.

Július utolsó szerdáján
találkozunk, 2016. július
27-én du. 17 órakor a
szokásos helyen.

Tisztelettel:
Horváth Istvánné

0620/213-9534

A  N Ő E G Y L E T  H Í R E I

Nyári Nőegyleti Tervek!
A nyár beköszönte sokak
számára a pihenés eljöttét
jelenti és többeket a sza-
badidős tevékenységekre
csábít. Nincs ez másként

egyletünk berkein belül
sem. Számtalan közös 
programot szerveztünk a
nyár folyamára, termé-
szetesen mindegyiket a
szabadba. Először is július
elején szakácsnőnk, Gál
Istvánné férjével együtt-
működve vendégül láttak a
majálison jól szerepelt ré-
szeges csirkére, körítésével
együtt. Ismét nagyon fi-
nomra sikerült. Közösen ej-
tőztünk szép kertjükben a

vacsora után, terveket szö-
vögetve. Eleget teszünk a
felkérésnek, és kivesszük
részünket a szatymazi ba-
rack népszerűsítésében a
falunapi rendezvényen.
Megtalálnak bennünket a
baracklekvár társaságában.
Július igen mozgalmas lesz,
hisz közös szervezésben át-
megyünk a zsombói sza-
badtéri több produkcióját is
megnézni. A hónapot saját
szervezésű „nyáresti ri-

szánk”, avagy házibuli Nő-
egyleti módra programunk
zárja. Szeretettel várunk
mindenkit a faluház előtti
térre július 30-án este. Lesz
zene több műfajban, a
helyszínen több vendéglátó
közreműködésével enni-
inni való vásárlására lesz
lehetőség. Mindenkit sze-
retettel várunk, töltsünk
együtt egy kellemes nyár-
estét falunk főterén!

KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI
Megemlékezés

„Az idő elmúlhat, szállhat-
nak az évek, míg élünk ve-
lünk lesz szeretett emléked.
Még fáj, s talán örökre így
marad, de mindig velünk
leszel, az idő bárhogy is
szalad.
A küzdelmes út véget ért,
fáradt tested megpihenni

tért. Végső utadon indulj
megnyugodva, szeretetünk
elkísér égi otthonodba. Is-
tenünk, vedd helyettünk
oltalmadba Őt. Tárd ki ka-
pudat nyugodni vágyó lelke
előtt.”
Szívünk mély fájdalmával
emlékezünk mélyen tisztelt
és szeretett Deli András
plébánosunkra, aki életének
86. évében elhunyt. Emlé-
ked legyen áldott, nyugal-
mad csendes.
A jó pásztor elment, itt
hagyta a nyáját. Deli atya
sok-sok éves áldozatos
munka után visszaadta a
lelkét a teremtőnek.
Nekünk, akik leróttuk ke-
gyeletünket a ravatal előtt,
mindannyiunknak van va-
lamilyen kötődése az atyá-
hoz. Nincs olyan szatymazi
család, akinek hozzátarto-
zóját nem keresztelte, te-
mette, vagy éppen valami-
lyen más szentséget ne

szolgáltatott volna.
1977-ben került Kistelekről
Szatymazra. 47 éves volt
ekkor, de nagyon fiatalos,
energikus ember került a
plébániánk élére. Nagyon
sokoldalú volt. Egyszerre
volt neki fontos a falu lelki
élete és a templom külső-
belső környezete. Mindenki
emlékszik a dörgedelmes
beszédekre, a híveket meg-
feddő szavakra. Ezekre né-
hányan haragudtak, de tud-
tuk, hogy mindenben igaza
van. Nekünk szóltak, ér-
tünk szóltak.
Szerette a fiatalokat. Amíg
csak lehetett, nem adta ki
kezéből a hitoktatást.
Eleinte az egész iskolát,
majd a felső tagozatot taní-
totta. Lelkesítette, motivál-
ta a ministránsokat. Minden
szentmisén sok fiatal vette
körül versengve, hogy jus-
son feladat a számára. A
szentmise végén pedig le-

gendásan finom szendvi-
csekkel és süteményekkel
vendégelte meg őket.
Akkoriban nem volt köz-
munkaprogram. Aki hajna-
lonként a liget felé járt, na-
ponta találkozhatott András
atyával. Harmatban mezít-
láb, kaszával a kezében az
egész környéket rendben
tartotta. Soha nem kért se-
gítséget, művelte a kertjét,
etette állatait. Aki egyszer
is kezet fogott vele, igazol-
hatta, hogy paraszt embe-
reket megszégyenítő mó-
don, neki volt a legkérge-
sebb keze az egész faluban.
A templom belsejére na-
gyon igényes volt. Minden
ünnepen, de az évközi va-
sárnapokon is párját ritkí-
totta a díszítés. A húsvéti
szent sírok vagy a karácso-
nyi betlehemek, a rengeteg
feldíszített karácsonyfa,
mind kreativitását, asztalosi
tehetségét, szépérzékét,
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ízlését és mérhetetlen szor-
galmát, munkabírását bizo-
nyította. Mindezekért 2002.
évben az önkormányzat
díszpolgári címet adomá-
nyozott Deli atyának. De őt
nem az elismerés, hanem a
problémák megoldása, a
jobbítás szándéka motivál-
ta. Ő oldotta meg a temp-
lom hangosítását, a gáz-
fűtés beszereltetésével
komfortosabbá tette a 
templomot, új bejárati ajtó,
gyóntató fülke készült, el-

készült a tetőjavítás, a belső
falak festése, és felújításra
került az orgona is. A rend-
szerváltás után sok szaty-
mazi fiatalt elküldött a hit-
tudományi főiskolára és
orgonálni is tanította őket.
Nem tudjuk, mikor aludt,
pihent. Mindenre és min-
denkire volt ideje. Nyug-
díjba vonulása után is so-
káig, talán élete utolsó es-
téjéig aktív volt. És ahogy ő
mondaná, a költő szavaival
szeretnénk búcsúzni:

„Könnyes szemekkel állsz
a nyitott koporsó előtt, s
nem érted, miért mindig a
jók halnak meg idő előtt.
Az Úr meg azt nem érti,
amíg élt, elfeledted, miért
kelljen meghalni ahhoz,

hogy rádöbbenj: szeret-
ted.”
Szívünkben örökké élni
fogsz!

Szatymazi Egyházközség
nevében

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

REFORMÁTUS EGYHÁZ HÍREI

A puszta
Fülledt nyári nap volt. A
nap sugarai merőlegesen
égették a lány arcát. Nem
gondolta, hogy így és ekkor
fog nekiindulni az útnak.
Kezei véresek voltak az
erőlködéstől. Arca masza-
tos a sírástól. De mennie
kellett. Fura érzése volt,
hogy egyedül, gyalog vág
neki az Útnak. A gya-
loglástól nem félt, hisz van
két lába, ami bárhová el-
viszi. A csendtől félt, ami
körülölelte, és nem tudott
tőle szabadulni. Szorosan
gúzsba kötötte. Néhány
perc gyaloglás után érezte,

ahogy az izzadság csorog le
az arcán a könnycseppekkel
együtt. A csend még mindig
szorosan ölelte, de már ez
az ölelés jó volt. Olyan,
mint amikor a kedvese ölel-
te. Kint a pusztában ma-
darak csiripeltek, őzek sza-
ladtak el előtte az úton. Már
nem félt, hiszen hazaért. Ez
a puszta az ő otthona. Érez-
ni lehetett, hogy a nyár tel-
jes erővel él, és élvezi,
hogy élhet. Az árpa arany-
sárgán várta az aratást. A
búzatáblák büszkén mutat-
ták neki kalászaikat. Ment
rendületlenül. Csak az eper-
fáknál állt meg csemegézni,

hiszen olyan hívogatóan
kínálták termésüket. Kint
legelészett egy tehéncsor-
da. Amikor először találko-
zott velük, félt egy picit, de
mára már megszerette őket.
Feléje fordították fejüket,
mintha köszöntek volna.
- Szia lány! Régen láttunk
erre. Hiányoztál - mondták
a tekintetükkel.
Az utolsó kanyarban meg-
látta a helyet, amit keresett,
ami miatt nekivágott az
útnak. Ahol megpihenhet,
ahol békére lelhet. Csend és
némaság fogadta. Letette
terhét és megpihent. Né-

hány perc múlva már mé-
lyen aludt. Az álma mély és
tiszta volt. Azt álmodta,
hogy otthon van. Otthon,
ahol nem bántják, ahol nyu-
galom és béke van. Ahol
úgy él, ahogy szeretne.
Amikor felébredt, hirtelen
nem is tudta, hogy hol van.
Akkor döbbent rá, hogy
hazaérkezett. A látványt és
az illatokat jól beszívta, el-
tárolta az agya egy rejtett
zugába. Szedelődzködött,
és továbbindult. Mert nincs
megállás. A felébredés em-
léke pedig örökre el fogja
kísérni.  

Döméné Szabó Andrea

„MI ROVATUNK”

Július
A római naptárban a hónap
eredetileg a fantáziátlan
Quintilis, „Ötödik” nevet
viselte, mivel az egykori
márciusi évkezdéstől szá-
mítva az ötödik hónap volt.
I.e. 44-ben Marcus Antoni-
us hízelgő javaslatára ne-
vezték el júliusnak Julius
Caesarról, aki e hónap 12.
napján született.
Júliusra esett akkor is, ott is
a mezőgazdasági munkák
dandárja, de azért ünnep is
akadt egy-kettő. 5-én volt a
Poplifugia, a „Nép mene-
külése” ünnep, melynek
eredetével az egykorú szer-
zők sem voltak tisztában,
ezért bizonyos történelmi
eseményekkel próbálták
kapcsolatba hozni. Hahn
István viszont a „Király-
menekülés”-ünnep (Regi-
fugium, febr. 24.) ellenpár-
ját ismeri föl benne. 7-én
volt a Nonae Caprotinae, a
rabszolganők ünnepe. Ezen
a napon az asszonyok Iuno
Caprotina tiszteletére ál-
doztak egy vadfügefa,
„kecskefügefa” (caprificus)
alatt. A fügefa tejszerű ned-
vét mutatták be áldozatul

Junónak mint kecske-,
illetve fügefaistennőnek.
Mind a kecskét (capra),
mind a fügét (ficus) ter-
mékenység-jelképnek te-
kintették a régiek, az orgi-
asztikus szerelem szimbó-
lumai voltak. A római szer-
zők ezt az ünnepet is törté-
neti esemény emlékének
tartják, összekapcsolva a
Poplifugia keletkezésének
vélt történeti okaival. Való-
jában a Nonae Caprotinae
is téli termékenységünne-
pek ellenpárja. Pl. a decem-
beri Saturnaliáé, mely szin-
tén rabszolgaünnep volt, a
februári Lupercaliáé, ami-
kor meztelen ifjak kecske-
bőr korbáccsal ütlegelték
városszerte a nőket, hogy
termékenyek legyenek. A
Caprotina ünnep történeti
magyarázata arra enged
következtetni, hogy a kecs-
keistennő papnői eredetileg
Bacchus férfifaló szolgálói-
nak, a bacchánsnőknek a
módjára viselkedtek. A ha-
gyomány szerint ugyanis a
„nép menekülésekor”, mi-
után Róma szomszédjai
összefogtak a Város ellen, a
római rabszolganők hon-
leányi buzgalomból ma-

gukra öltötték úrnőik ru-
háit, és az ellenség táborába
vonultak lelkes fogadtatá-
sul, majd nagy mulatozást
csaptak velük. Amikor si-
került leitatni őket, vezető-
jük, Tutela („Oltalom”, vö.
az Amalthea kecskeistennő
bőréből készült oltalmazó
égisszel) felmászott egy
kecskefügefára, és jelt adott
a közelben rejtőzködő ró-
mai férfiaknak, akik az alvó
ellenségen fényes győzel-
met arattak. Tutela aligha-
nem Juno mellékneve volt,
és a fára mászó rabszolganő
története egy ősi faistennő-
ábrázolás félremagyarázása
lehet.
Július 12-én Apollo tiszte-
letére rendeztek ünnepi já-
tékokat, amely a nők szá-
mára a már említett két
ünnep betetőzése volt. Mint
Varro írja, e játékokon az
asszonyok bíborszegélyű
tógát ölthettek, amely
egyébként a magas rangú
férfiak ünnepi ruhadarabja
volt. Július 23-án a vizek
urának, Neptunusnak ál-
doztak (Neptunalia), hogy
megóvja a termést a szik-
kasztó nyári forróságtól,

most, hogy a Nap elhagy-
ván a „nedves” Rák jegyét
és a „száraz” Oroszlánba
lépett.
Júliust ezért régen Oroszlán
havának is nevezték. 23/24-
én lép a Nap az Oroszlán
jegyébe (a valóságban a
Rák csillagképben jár ek-
kor). Közhasználatú ma-
gyar neve az Oroszlán hó-
nap első dekádjának apos-
tolszentje után Szent Jakab
hava volt. A hónapot fél-
meztelen, nagy kalapú pa-
raszt testesítette meg, amint
épp sarlóját köszörüli, arat
vele, vagy kévét hord, ne-
tán a csűrben búzáját csé-
peli. Elvontabb allegóriája
sárga ruhás, repülő ifjú,
fején kalászkoszorúval.
Jobbjában az Oroszlán jele,
baljában kosár fügével, 
dinnyével és más gyümöl-
csökkel. Az oroszlánbőrös,
buzogányos napisten, Hé-
raklész/Hercules szintén a
július megtestesítője volt.
Forrás:
http://jelesnapok.oszk.hu/p
rod/unnep/julius__szent_ja
kab_hava__nyarho__aldas
_hava

Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium
(részlet)
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Orvosok rendelése:
Szatymaz, Kossuth u. 6.
Dr. Lengyel Dezső
(tel.: 62/283-130) 
Hétköznap: 800- 1100.
Egészségház: 

Szatymaz, Ady E. u. 32
Dr. Lengyel Andrea 
(tel.: 62/283-101/13) 
Hétköznap: 800-1100. 
Csak rendelési időben hívható
mobiltelefon: 
20/214-15-45

Gyermekorvos rendelése:
Dr. Szilágyi Katalin
(tel. rendelési idő alatt: 
62/283-101/14) 
H, K, Cs, P: 800-1100, 
szerda:800-1000. 
Mobil: 30/622-9428. 

Védőnők fogadóideje:
Igazné Herkó Mária

tel: 62/283-101/15 
Várandós tanácsadás:
csütörtök: 1200-1400

Csecsemő-és kisgyermek
tanácsadás:
szerda: 1000-1200

szerda: 1200-1400

Mezeiné Bérczy Sarolta
Tel: 62/283-101/15.
Várandós tanácsadás:
hétfő: 1200-1400

Csecsemő-és kisgyermek
tanácsadás:
hétfő: 1400-1600

szerda: 1200-1400

Fogorvosi rendelés:
Dr. Bandl Erzsébet 
(tel.: 62/283-101/12) 
hétfő, szerda: 1400-1900, kedd
(Iskolafogászat) csütörtök:
830-1400, 
péntek: 830-1230

Gyógyszertár:
tel.: 62/283-110 
Hétköznap: 730-1530

Polgármesteri Hivatal:
Szatymaz, Kossuth u. 30. (tel:
62/583-560) 

Ügyfélfogadás: 
hétfő, péntek: 800-1200, 
szerda: 800-1600. 

Polgármester:
Barna Károly
tel.: 06-20/9568-786

Jegyző: 
Mákos Istvánné
tel.: 30/9670-850

Tanyagondnokok:
Csányi Imre

tel.: 20/404-2024
Bérczi Tamás

tel.: 20/539-4370

Elsőfokú építési hatóság:
Szegedi Polgármesteri Hivatal
Szeged, Széchenyi tér 11.
Tel.: 62/564-364
szerda: 800-1600, 
péntek: 800-1200

Általános iskola
Szatmaz, Petőfi S. u. 6. 
tel.: 62/283-149
Igazgató: Bódis Margit

Óvoda
Szatymaz József A u. 1.
Tel.: 62/283-114
Vezető: Marótiné Balogh Zita

Bölcsőde
Szatymaz, József A u. 1.
Tel.: 62/283-020
Vezető: Kormányos Éva

Gondozási Központ
Tel.: 62/283-169
Simon Lajosné, 
tel.: 30/320-8330
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Tel.: 62/283-169
Kollár Zsuzsanna 
Ügyfélfogadási idő 
hétfő, csütörtök: 0900-1300

kedd: 1300-1800

szerda: 1300-1500

Tanyagondnokok:
Rózsa Zoltán

tel.: 20/260-0750
Karácsonyi Gergely

tel.: 30/5000-532
Sarapka Irén Katalin

tel.: 30/567-1006
Vidácsné Lukucza Éva

tel.: 30/229-7123
Állatorvosi rendelés:

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

Állatorvosi ügyelet: 
Az ügyeleti beosztás a következő hon-
lapon érhető el:
http://www.maok.hu/allatorvosi_ugyele
tek/csongrad_megye_2

Szatymazi Posta
Dózsa Gy. u. 19/A.
tel.:62/283-150
Nyitva tartás:
hétfő: 8-12,  12.30-17.00
kedd: 8-12,  12.30-16.00
szerda: 8-12,  12.30-16.00
csütörtök: 8-12,  12.30-16.00
péntek: 8-12,  12.30-15.00

Rendőrség körzeti megbízottak:
Andódi Tamás:
tel.: 20/209-5307
Kazi Tibor:
tel.: 20/209-5302

Falugazdász:
Gömöri Gabriella
Tel.: 70/489-3846
Fogadóóra: Hétfő, kedd 08-16 -ig
Teleház

cím: Dózsa György u. 42.
tel: 583-520
nyitva tartás:
hétfőtől péntekig:  800-1900

szombat: 1000-1530

vasárnap: zárva
Főnix Egyesület Szatymaz.

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

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

Csipet csapat nagycsaládosok
Egyesülete.

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

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

Hulladékudvar nyitvatartása:
kedd: 12-18
péntek: 14-18
szombat: 8-1820

Kábel-TV hibabejelentés:
Szélmalom Kábeltévé Rt.
tel.: 62/463-444/101

Sertésfelvásárlás:
Kiss István 30/974-8232 

Vízmű:
Információ:
tel: 40/922-334, 
Hibabejelentés:
tel.: 80/922-333

Temetéssel kapcsolatos 
teljes körű ügyintézés:

-Patak János
Csongrád Megyei Kegyeleti
Kft. ügyintézője

tel.: 30/278-0017
-Ambrus Temetkezés Kft.

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

-Üdvösség Kegyeleti Kft.
Szeged, Mikszáth Kálmán u. 18.
tel.: 70/949-1387
Sándorfalva, Szabadság tér 3.
tel.: 70/949-1385
ügyelet: 70/949-1388

Szegedi Kéményseprőipari Kft. 
Szeged, Moszkvai krt. 27
Központi tel.: 62-485077
Helyi kéményseprő: 
tel.: 06-30/668-5005

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

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

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

Démász hibabejelentés:
tel.: 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
Balog László 1930.

Szatymaz, Ady E. u. 16.
Szél Ferencné 1923.

Szatymaz, IV. körzet 164.
Lantos Antal 1952.

Szatymaz, III. körzet, Tanya 2317.
Deli András 1930.

Szatymaz, Kossuth u. 7/C.
Dobó Imre 1945.

Szatymaz, Barackvirág u. 41.
Szabó Mihályné Bozsák Erszébet 1923.

Szatymaz, II. körzet 204.
Bitó László Mihályné 1959.

Szatymaz, Tanya 217.
Csizik Sándor 1937.

Szatymaz, IV. körzet 198.
Előző számunkban Krisztin Gézáné

neve helytelenül jelent meg, helyesen:
Krisztin Gézáné Csikós Erzsébet (1937.)
Szatymaz, Juhász Gy. u. 13.

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

Kedves Szülők!
Amennyiben szeretnék, hogy újszülöttjük fotója megjelenjen a 
„Mi Lapunkban”, kérjük, az adatokat és a képet küldjék el 

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

Falugazdász fogadóórája aug. 31-ig szünetel.
Szeptember 1-től minden hétfőn és kedden 08-16-ig 

várom az érdeklődőket a Faluházban
Időpont-egyeztetés: 0670 4893846 Gömöri Gabriella


