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H E L Y T Ö R T É N E T

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

Csendesen, ahogy élt,
ahogy mindennapi munká-
ját élete során végezte, úgy
távozott az élők sorából
Szatymaz legidősebb em-
bere, a 104. évét kezdő Je-
nei Gábor. Szelíd és béke-
szerető természete jól is-
mert volt a szatymaziak
előtt. Május 26-án kísértük
utolsó útjára, a szatymazi
Temetődomb déli lejtőjén
nyugvó felesége mellé.
Jenei Gábor, az első világ-
háború kitörése előtt, 1914
április 26-én látta meg a
napvilágot, Kiskundorozs-

mán. A kitörő világháborút,
a Doberdót is kényszerből
„megjárt” apját 4 évig alig
látta. Iskoláit Dorozsmán
kezdte el. Néhány osztály
elvégzése után szülei, -az
akkori kor gyakorlatának
megfelelően- elállították
cselédnek módosabb gaz-
dákhoz. Apja ,hamarosan a
szatymazi szőlőhegyekben
csősznek szerződött. Apjá-
nak a lakást is biztosító
munka igen nehéz volt. Ek-
kor már a szőlőhegyekben
megépült sok ház miatt,
alig volt szűkség a felvi-
gyázókra. Az írásos csősz
szerződések 3 pontba fog-
lalták a csősz jogait és 20-
ban a szőlősgazdákét. Ben-
ne az utolsó pont volt a leg-
nehezebb, mert az azt tar-
talmazta, hogy a csősz min-
den kárért anyagilag fele-
lős.
A gyermek Jenei Gábor
kezdetben a tehetősebb
gazdáknál -eljárva a közeli
tanyai iskolákba- pásztor-
kodott. Később a városi
gazdák szatymazi szőleiben
munkálkodott napszámos-

ként. Ez a munka örökre
megfogta, kitanulta, önál-
lóan, irányítás nélkül is vé-
gezte, emiatt szívesen fel-
fogadták. Ahol a szőlő- és
gyümölcstermelésben vala-
mi újat, eredményesebbet
lehetett látni, vagy tapasz-
talni, esetleg hallani, ott
biztosan megjelent. Mező-
gazdasági kiállítások tanul-
mányozója, előadások ál-
landó hallgatója volt..
A kirobbant második világ-
égés borzalmait nem kerül-
hette el. 1944-ben mint
szolgálatban lévő katona
„visszavonult” alakulatával
a Holland határig, ahol an-
gol fogságba esett. Egy év-
nyi elzártság után került on-
nan haza. Szülei szatymazi
tanyáján kezdett gazdál-
kodni, közel a dorozsmai
/majd a zsombói/ határhoz.
Önállóságát kihasználva, a
napszámosként tanultakat
hasznosítva, hamarosan a
jelesebb szatymazi szőlő-
és gyümölcstermelők kö-
zött találjuk. Már nem csak
ő járt ezüst- és aranykalá-
szos tanfolyamokra, hanem

sokszor az ő gazdaságát,
benne a sokféle szőlőfajtát,
a gyümölcsfáit, a fák met-
szését és permetezését is
nála tanulmányozták. Be-
mutatta és terjesztette az
őszibarackfák közötti föl-
dieper termelést.
Jenei Gábor 1948-ban kö-
tött házasságot Sipos Er-
zsébettel, akit 2005-ben
vesztett el. Három gyer-
mek, öt unoka és öt dédu-
noka emlékezik a szere-
tetükre, az általuk biztosí-
tott boldog és békés gye-
rekkorra. Egyik unokája,
Vass Erika néprajzkutató
írta a „Szatymaz földje és
népe” című könyvben, „A
népi vallásosság”-ról szóló
részt.
Jenei Gábor hosszúnak tű-
nő élete és munkássága
üzenetet is hordoz az utó-
kornak. Mindig híven és
becsülettel kell betölteni azt
a szerény szerepet, ami szá-
mára jutott.
Jenei Gáborral kidőlt egy
öreg gyümölcsfa a szaty-
maziak kertjéből.
Pálmai József

Búcsú Jenei  Gábortól

Tisztelt Lakosság!
Szatymaz Község Képvi-
selő-testületének a díszpol-
gári cím adományozásáról
és a „Szatymaz Községért”
kitüntetés alapításáról és
adományozásáról szóló
16/2000. (IX.14.) KT.sz.
rendelete alapján a Kép-
viselő-testület ebben az
évben is adományozhat
díszpolgári címet és
„Szatymaz Községért” ki-
tüntetést.
A „Szatymaz Községért ki-
tüntetést” az alábbi terü-
leteken végzett kiemelkedő
munkáért adományozhat a
képviselő-testület:
1.oktatás és kultúra,
2.sport és egészségfejlesz-

tés,
3.közszolgálat,
4. településfejlesztés és kör-

nyezetvédelem,
5.közélet.
A kitüntetés adományozá-
sával együtt a kitüntetett
oklevelet és emlékérmet is

kap.
A díszpolgári cím odaíté-
lésének feltétele, hogy az
arra jogosult a község fej-
lődése, gyarapodása és hír-
nevének öregbítése érde-
kében tartósan kiemelkedő
munkát végezzen a szak-
területén belül. A fenti te-
rületeken végzett munkáért
egy évben legfeljebb három
személy részesülhet ebben
a kitüntetésben, díszpolgári
címet pedig egy személy
kaphat.
Az adományozás feltételei:
- bárki írásban tehet rá ja-

vaslatot,
- a képviselők egynegye-

dének írásbeli ajánlása
szükséges, 

- polgármesterhez kell be-
nyújtani írásban, 

- a képviselő-testület dönt
az adományozásról, 

- átadására ünnepélyes ke-
retek között a Falunapon
kerül sor.

Kérjük a Tisztelt Lakossá-

got, hogy a fentebb ismer-
tetett rendeleti szabályozás
alapján 2017. június 23-ig
(péntek) 12.00-ig nyújtsák
be javaslataikat a Díszpol-
gári Címre, valamint

„Szatymaz Községért” ki-
tüntetésre a Polgármesteri
Hivatalban.

Szatymaz Község 
Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatom Önö-
ket, hogy Szatymaz Köz-
ség belterületén hamarosan
megkezdődnek a belterü-
leti útépítési kivitelezési
munkálatok.
Szatymaz Község Képvi-
selő–testülete 2017. már-
cius 23. napján megtartott
ülésén kiválasztotta azt a
nyolc céget, akik árajánlat
adásra felkérésre kerültek.
2017. április 5-én megkül-
désre került az érintettek
részére az ajánlatadás do-
kumentációi. Beadási ha-
táridő 2017. április 28.,
9.00 óra volt.
A nyolc cégből hat adott
ajánlatot, melyből az érté-
kelést, illetve a szükséges
hiánypótlási eljárás lefoly-
tatását követően négy cég
ajánlata volt érvényes. A

kivitelezésre a legalacso-
nyabb ajánlatot a Colas Út
Zrt. adta. A beruházást
185.000.996 Ft + ÁFA ér-
tékben vállalta, a kivite-
lezést 90 nap alatt teljesíti
(a szerződés aláírását köve-
tően), és 60 hónap jótállási
időtartamot vállalt.
Szatymaz Község Képvi-
selő-testülete 2017. május
18. napján megtartott soros
ülésén a közbeszerzési el-
járás nyertesének a Colas
Út Zrt.-t nevezte meg.
A szerződés aláírása folya-
matban van, aláírást kö-
vetőn a kivitelező elkészíti
a kivitelezési ütemtervet,
mely közzétételre kerül
Szatymaz község honlap-
ján (www.szatymaz.hu).

Barna Károly
polgármester

Tájékoztatás a belterületi útépítésről
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Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk, hogy
Szatymaz Község Képvi-
selő-testületének soron kö-
vetkező ülése: 2017. június
15-én, 14 órakor kerül
megtartásra, melynek he-
lye: Dankó Pista Művelő-
dési Ház és Könyvtár.
Napirendi pontok:
1.Tájékoztató az SZKTT

Szociális Intézmény
Szatymazi Feladatellá-
tási Hely és az SZKTT

ESZI Szatymazi Böl-
csőde 2016. évi mun-
kájáról

2.Tájékoztató a Magyar
Közút Nonprofit Zrt.
kezelésében lévő, a te-
lepülést érintő közutakról

3.Tájékoztató a Dr. Farka-
sinszky Terézia Rehabili-
tációs Centrum 2016. évi
munkájáról

4.Előterjesztések
Barna Károly
polgármester

Egy hónappal 103. szüle-
tésnapja után, 2017. május
26-án kísértük utolsó
útjára Szatymaz legidő-
sebb lakosát.

Jenei Gábor 1914. április
25-én született. 1948-ban
vette feleségül Sípos Er-

zsébetet, akivel 56 évig

éltek boldog házasságban

Szatymazon. Szorgalmas,

dolgos életüket a vallá-

sosság, a mindennapi

imádság kísérte.

Nyugodjék békében!

Jenei Gábortól búcsúztunk

S z a t y m a z é r t  A l a p í t v á n y  h í r e i

A „SZATYMAZÉRT ALA-
PITVÁNY” Kuratóriuma
pályázatot hirdet helyi kö-
zösségek által szervezett
rendezvények, események,
valamint az általuk meg-
valósítandó fejlesztések tá-
mogatására.
Célterületek:
- Szatymaz kulturális és

közösségi életének élén-
kítése

- A lakosság környezettu-
datosságának erősítése,
épített és természeti kör-
nyezetünk védelme

- Az egészséges életmódra
való ösztönzés, egészség-
tudatos magatartásfor-
mák kialakítása

Pályázati feltételek:
· A pályázat benyújtója

szatymazi székhelyű civil
szervezet, helyi közös-
ség.

· Szervezetenként egy tá-
mogatási kérelem nyújt-
ható be.

· A támogatást kizárólag a

pályázatban megjelölt
célra lehet felhasználni.

· A pályázó a korábban ka-
pott támogatásokkal el-
számolt.

· A pályázati támogatással
megvalósított progra-
mokhoz kapcsolódó kom-
munikációs anyagokon
(meghívó, szórólap, pla-
kát, honlap, facebook-
oldal, stb.) a Szatymazért
Alapítványt támogató-
ként fel kell tüntetni

· A támogatott szervezet a
támogatás felhasználá-
sáról részletes szakmai
beszámolót és pénzügyi
elszámolást köteles ké-
szíteni.

· A támogatás elnyerésé-
hez a pályázó részéről
önerő biztosítása nem kö-
telező. Elszámolni a pá-
lyázaton elnyert összeg-
gel kell.

· Amennyiben a pályázó
nem kapja meg a pályá-
zaton igényelt támogatás
teljes összegét, lehetősé-

ge van a pályázati prog-
ram arányos csökkenté-
sére.

A támogatás formája:
vissza nem térítendő támo-
gatás.
A felosztandó forrás nagy-
sága összesen: 300.000.- Ft
Határidők:
A benyújtás határideje:
2017. július 25.
Az elbírálás határideje:
2017. augusztus 15.
Pályázati adatlap letölthető:
Szatymaz Községi Ön-
kományzat honlapjáról
(www.szatymaz.hu), illetve
beszerezhető a Szatymazi
Polgármesteri Hivatalban
(6763 Szatymaz, Kossuth
u. 30.).
A pályázat benyújtása:
A pályázat benyújtható a
megadott határidőig elek-
tronikusan a pmhivatal
@szatymaz.hu e-mail cím-
re, vagy papír alapon a
Szatymazért Alapítvány

Kuratóriumának címezve,
6763 Szatymaz, Kossuth u.
30. postacímre lehet.
A pályázatok elbírálásánál
előnyt élveznek azok a pá-
lyázatok, amelyek kimutat-
hatóan közhasznú célokat
valósítanak meg, több em-
bert érnek el, a programo-
kon több a helyi résztvevők
száma.
A nyertes pályázók a támo-
gatást előzetesen, támoga-
tási előlegként kapják meg,
utólagos elszámolási köte-
lezettség mellett. Az a pá-
lyázó, aki elszámolási köte-
lezettségét nem teljesíti, a
támogatási összeget kama-
tokkal terhelten köteles 
visszafizetni, valamint 5
évre kizárja magát az
Alapítvány pályázataiból.
A pályázókat a kuratórium
a döntést követően értesíti.
Szatymaz, 2017. május 29.
„Szatymazért Alapítvány”
Kuratóriuma nevében

Matula Anikó
Kuratórium Elnöke sk

P Á LY Á Z AT I  F E L H Í V Á S

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

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

Tisztelt Termelők!
A tagdíjbevallási időszak
2017. június 1-től 2017. jú-
lius 15-ig tart.
Kérem azon őstermelőket,
akiknek az árbevétele meg-
haladta a 600.000 Ft-ot, je-
lentkezzenek a falugazdász

irodában, hogy eleget te-
gyünk a kamarai tagdíjbeval-
lási kötelezettségüknek!
Azokat, akiknek nem haladta
meg a 600.000 Ft-ot az árbe-
vételük, arra kérem, hogy
csak akkor jöjjenek az irodá-
ba, ha nem kapják meg pos-

tai úton a „fehér csekket”. A
„fehér csekk” befizetésével
lesz jelezve a kamara felé,
hogy nem haladta meg a
mezőgazdasági árbevételük a
600.000 Ft-ot. A csekk be-
fizetési határideje: 2016. jú-
nius 30. Amennyiben nem

kapják kézhez a csekket jú-
nius 28-ig, fáradjanak be az
irodába „sárga csekkért”.
Üdvözlettel:

Gémes Dóra Falugazdász
70/489/3852

gemes.dora@nak.hu
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KÖNYVTÁRI HÍREK

I S K O L A  H Í R E I

Kedves Olvasók!
Június a könyvtárunkban a
háttérmunkák ideje, ugyan-
akkor örömmel közölhe-
tem, hogy a júniusi tábor
idején, június 21-én elláto-
gat hozzánk Dócról a
könyvtáros, Gálné Gabi a
dóci gyerekekkel, hogy
meglepjük a táborozó gye-
rekeket. Izgalmas, zenés
programmal készülünk. Mi
már nagyon várjuk az érke-
zésüket!

Szeretnénk felhívást közzé
tenni, miszerint könyvtá-
runk örömmel venné ön-
kéntesek jelentkezését
könyvtárunkba. Az intéz-
ményünk segítőjeként a kö-

vetkező munkába tudnának
bekapcsolódni a lelkes je-
lentkezők: könyvtári állo-
mány rendezése, állomány-
kivonás stb. Továbbá gya-
kornokok jelenkezését is

várjuk könyvtárunkba! A
jelentkezés könyvtárunk-
ban lehetséges a könyvtári
nyitvatartási idő alatt.

Börcsök Erzsébet

Végzőseink 8.a osztály

Alsó sor balról jobbra: Kun-Szabó Dominika, Zajcsek Odett, Németh Petra, Márta Petra, Gera Henrietta, Lóky Zsófia,
Szokai Nikolett, Ágoston Erika, Palotás Csaba
Középső sor: Szűcsné Gera Julianna , Dahmane Asma, Csányi Orsolya, Koza Martin, Micziz Nóra, Kiss Sztefani, Kiss
Laura, Kiss Dorina,Vékás Daniella
Felső sor: Ámont Árpád, Lajos Gergő, Monostori László, Nyári Imre, Bihari Gábor, Szána Marcell, Tardi Norbert, Veres
Ádám, Becsei Ádám
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Ebben a tanévben is voltak
örömteli pillanataink, ami-
kor tanulóink ügyesen sze-
repeltek a különböző angol
nyelvi versenyeken.
Büszkék lehetünk a BRI-
CAN országismereti fela-
datsor megoldásában jeles-
kedő Csenki Adél (7. a)
első helyezett, Zsom G.
Lajos (7. a) második helye-
zett és Ágoston Erika (8.
a) harmadik helyezett diák-
jainkra. Ezzel a teljesít-
ménnyel a kistérség többi
iskolájától elhódították a
dobogós helyeket.
A Rókus I. Általános Isko-
lában rendezett tankerületi
szavalóversenyen Bosch
Sára (5. b) és Zsom B.
Árpád (5. a) képviselte is-

kolánkat. A szegedi és sze-
ged környéki iskolák rész-
vételével, angol anyanyel-
vű zsűri értékelésével zajló
megmérettetésen Sára ötö-
dik, Árpi második helye-
zést ért el. Árpi külön, a
kétnyelvű tanulók kategó-
riájában versenyzett.
A kistérségi nyelvhasznála-
ti versenyt 6., 7. és 8. osztá-
lyok számára rendeztük.
Mindhárom kategóriában
sikeresen szerepeltek diák-
jaink. Kormányos Viktor
(6. b) második, Zsom G.
Lajos (7. a) első, Csenki
Adél (7.a ) második, Szo-
kai Nikolett (8.a) harmadik
helyezést ért el. Dicséret-
ben részesült még dobogó
közeli eredménye alapján

Árva Krisztián (6.a) és
Palotás Ádám Csaba (8. a).

Gratulálunk és további
szorgos nyelvtanulásra buz-
dítunk mindenkit!

Köszönjük a diákoknak és
tanáraiknak is (Doszpod
Endréné, Lindholm-Csányi
Eszter) a kitartó munkát!

Lindholm-Csányi Eszter,
munkaközösség-vezető

AZ ANGOL NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG HÍREI

A szatymazi Szirtosi Iskola
2017. május 13-án ismét
benépesült, tanulók zsiva-
jától lett hangos.

Az iskolát 1910-ben építet-
ték, és hosszú éveken át,
egészen 1979-ig folyamato-
san oktatták itt, írni-olvasni
tanították a környék felcse-
peredő gyermekeit.
Az épület jelenleg a Sán-
dorfalvi Vadásztársaság va-
dászházaként funkcionál.
Az osztálytalálkozó ötletét
az adta, hogy előkerült egy

régi megsárgult fotó, amely
az 1948-49-es tanév itt ta-
nuló diákjairól készült.

A lelkes szervezőknek kö-
szönhetően létrejött ez a
nem rendhagyó, 69 éves
osztálytalálkozó.
Az eseményre nagy szere-
tettel, lelkesedéssel, fiatalos
lendülettel – de már őszes
hajjal, az élet iskoláját is
kijárva – érkeztek az egy-
kori osztálytársak.
Megható volt látni a talál-

kozások pillanatait, az 
őszinte örömet az arcokon,
a kézfogásokat, öleléseket,
mosolyokat.

A találkozón Berta László,
a Vadásztársaság elnöke
köszöntötte a megjelente-
ket, majd közösen, gyertya-
gyújtással emlékeztek
azokra a tanítóikra, tár-
saikra, akik már nem lehet-
nek közöttük.
Az összejövetel jó hangu-
latban telt. Az elszállt isko-
lai évek sok régi közös em-
léke, csínytevése felidézés-

re került, lélekben egy kis
időre ismét fiatalok, diákok
lettek…

Előkerült a citera is, vígan
szólt a nóta.
Szeretettel kívánunk jó
egészséget, derűt még
hoszszú éveken át mindan-
nyiuknak!
Köszönjük, hogy részvé-
telükkel megtisztelték ezt a
különleges eseményt, és
jövőre Velük ugyanitt…

Tóth Lászlóné

Egy különleges osztálytalálkozó

Május 16-án, kedden iga-
zán különleges délutánunk
volt az iskolában, hiszen a
Szegedi Tudományegyetem
Konfuciusz Intézetének
munkatársai látogattak el
hozzánk s hoztak magukkal
egy szelet Kínát – kedv-
csinálónak…
Mohr Richárd, a SZTE

Konfuciusz Intézetének ve-
zetője és Zhang Lin, kínai
igazgató személyesen tisz-
teltek meg minket, hogy az
érdeklődő szülőknek és pe-
dagógusoknak tájékoztató
előadást tartsanak a tevezett
kínai nyelvtanfolyammal
kapcsolatban. Legfonto-
sabb információként el-

hangzott, hogy megfelelő
számú jelentkező esetén a
szakkör szeptembertől in-
dul az 5-8. évfolyamosok-
nak teljesen ingyen. Barna
Károlyné, intézményveze-
tőnk és Barna Károly, pol-
gármesterünk támogatásá-
ról biztosított minden érin-
tettet, azaz mind a szakkör-

höz, mind a tervezett közös
programokhoz és szoro-
sabb együttműködéshez
számíthatunk a segítségük-
re. Elhangzottak a kínai
nyelv tanulásának és a kínai
kultúrával való megismer-
kedésnek az előnyein túl az
ebben rejlő további lehető-
ségek, ami igencsak elgon-

Kínai délutánunk volt, szakkörünk lesz
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Ó V O D A I  H Í R E K

dolkodtató és megfonto-
landó. Aki nem volt ott, an-
nak legyen elég annyi, hogy
napjainkban az egyik leg-
bölcsebb döntés kínaiul ta-
nulni!
Mindeközben iskolánk ta-
nulói játékos foglalkozáson
vehettek részt, ahol a kü-
lönféle kínai sportok mel-
lett jellegzetes kínai képe-
ket rakhattak ki, illetve le-
hetőségük nyílt a kínai írás-
sal és nyelvvel való ismer-
kedésre is. Az ügyesebbek
már most megtanultak 1-

10-ig számolni, köszönni,
elköszönni, megköszönni,
néhány családtagot, ország-
nevet, na, és szerelmet val-
lani kínaiul. Érdekes volt,
hogy mindezt a Konfuciusz
Intézet kínai kistanárai ve-
zették, akik magyarul nem
beszéltek, úgyhogy a gye-
rekek ügyeskedtek és
ügyesedtek az angol, mint
(egyelőre) közös nyelv-
használat területén is.
Találkozzunk szeptember-
ben!

Pölösné Hudák Dóra

2016/2017-es tanév végzős diákjainak továbbtanulási eredményei

Májusban színes, élmény-
dús programokkal, esemé-
nyekkel örvendeztettük
meg a szatymazi óvodások
és hozzátartozóik életét. Az
anyák napi köszöntések
után, május 24-én óvodása-
ink részt vettek a Deszken
megrendezett „Bozsik-Ku-
pa” második fordulóján,
ahol ismételten szép ered-
ményeket értek el. A deszki

sportpályán négy kistérségi
óvoda óvodásai mérhették
össze a labdakezelési kész-
ségüket, jártasságukat. A
találkozón résztvevő gyer-
mekek jutalmul tornaesz-
közöket kaptak, amelyek
majd színesíteni fogják az
óvodások mindennapos
mozgástevékenységeit.
Az élményszerző kirán-
dulások alkalmával óvodá-

saink újabb tapasztalatokat
szereztek. Gazdagodtak is-
mereteik, bővült szókin-
csük, fejlődtek szociális
készségeik.
Május 26-án vidám, családi
gyermeknapra vártuk óvo-
dásainkat és szüleiket. Az
óvodapedagógusok színes,
és változatos kreatív kéz-
műves, illetve izgalmas
sporttevékenységekkel fo-

gadták a rendezvényre ér-
kezőket. A Truffaldino Báb-
színház varázslatos játéká-
nak köszönhetően óvodá-
saink megismerkedhettek
Aladdin és a csodalámpa
történetével. Az óvoda ud-
varán felállított Ugrálóvár
és az arcfestés minden
gyermek és felnőtt arcára
mosolyt csalogatott. A vi-
dám családi napot a Csiga
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BÖLCSŐDEI HÍREK

CIVIL EGYESÜLETEK HÍREI

Duó interaktív gyermek-
koncertje zárta.
A virágosítás eredménye-
ként, immár megszépült
környezetben búcsúzunk
óvodásainktól 2017. június
harmadikán. Az óvodások
évzáró műsorára és az azt
követő ballagásra szeretet-

tel várjuk a kedves szülő-
ket!
A tavaszi programjainkat a
„Mi Óvodánk Alapítvány
Szatymaz” civil szervezet,
és a Szülői Szervezet támo-
gatásával tudtuk sikeresen
megvalósítani!

Kedves Érdeklődők!
A szatymazi bölcsődében 2017.06.22-én játszódélutánt

tartunk 15.30-tól-17-ig.
Szeretettel várunk minden kedves leendő bölcsist és

érdeklődőt!

REFORMÁTUS
EGYHÁZ HÍREI

A közgyűlést május 24-én
megtartottuk.
A rossz idő ellenére nagyon
szép számmal jelentünk
meg.

A következő gyűlés is egy
héttel hamarabb lesz, június
21-én 17 órakor, amire
szeretettel várom a tagokat.
Július 7-8-án falunap, vár-
juk a palacsintasütéshez a
jelentkezőket.
Augusztus 25-én nyugdíja-
sok fesztiválja Mórahal-
mon, az utazásért nem kell
fizetni. Jelentkezés minél
hamarabb!
Október 7-8-án (szombat-

vasárnap) 2 napos kirándu-
lás (Mihály Illéssel) Hajdú-
szoboszlóra, Debrecen és
környékére. Szállás Hajdú-
szoboszlón, háromcsillagos
szállóban, 2 ágyas szobák-
ban. Jelentkezéskor 5000 Ft
előleget kell fizetni.

Tisztelettel:
Horváth Istvánné

0620/213-9534

Remekül teljesítettek a
Szatymazi SE utánpótlás
csapatai a 2016\2107-es
bajnokságban.

A Bozsik-programban in-
duló csapataink kiemelkedő
teljesítménnyel zárták a ta-
vaszi szezont. U16-os csa-
patunk az első helyen
zárt, ezzel öregbítve a
Szatymazi SE hírnevét.
Hajrá Szatymaz!

Istentiszteletek kezdete:

vasárnap reggel 9:00

Cím: 6726 Szeged Szent-

Györgyi Albert utca 6-8.

Telefon: 62/430-807

Az istentiszteletek honla-

punkon is meghallgat-

hatók.

Honlap:

www.ujszeged.ref.hu

NYUGDÍJAS EGYESÜLET HÍREI FOCI

Csiga Duó

Bozsik foci
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SPORT
Judo hírek
A Szatymazi SE Judo Szak-
osztályának apróbb judokái
május 6-án a Diósdon meg-
rendezésre került Dr. Sár-
közy Dezső emlékverse-
nyen léptek tatamira. 
Aranyérmesek: Guglava
Zoltán (-29 kg diák B),
Zádori Panna (-30 kg diák
B). 
Ezüstérmes: Szűcs Zsolt (-
38 kg diák A). 
Bronzérmes: Csabai Zsom-

bor (-38 kg diák B).
A Junior Diákolimpiának
Budapest adott otthont má-
jus 13-án. 
Aranyérmes lett: Balogh
Sára (-70 kg). 
Ezüstérmesek: Lénárt Be-
nedek (+100 kg), Guba Le-
vente (-66 kg). 
Bronzérmesek: Kormányos
Dániel (-81 kg), Travány
Kata (-63 kg).

A XV. Branko M. Dragic
Nemzetközi Judo Verseny
szintén május 13-án került
megrendezésre a szerbiai
Magyarkanizsán. 
Aranyérmes: Sipos Dorina
(-57kg). 
Bronzérmesek: Godó Áron
(-55kg), Zádori Bálint (-
66kg).

Május 14-én a Szentkirályi
Nemzetközi Judo Kupán
járt a csapat Kecskeméten.
Aranyérmesek: Sipos Dori-
na (-57kg serd.), Farkas
Ramóna (-44kg serd.), Ma-
koviczka Máté (+66kg A),

Farkas Ramóna (-45kg A),
Nagy Fruzsina (-44kg B),
Nagy Dániel (-50kg B),
Rafael Ábrahám (-36kg C),
Balázs Jázmin (-45kg C). 
Ezüstérmesek: Zádori Bá-
lint (-66kg serd.), Tetlák
Abigél (-44kg serd.), Kőhe-
gyi Fanni (-44kg B), Kónya
Ádám (-29kg B), Pölös Mi-
lán (-32kg B), Farsang Fan-
ni (-36kg C). 
Bronzérmesek: Árva Krisz-
tián (-40kg serd.), Bancsov

Alex (-54kg A), Szűcs Mi-
lán (-38kg A), Szekeres Ka-
talin (-40kg B), Zádori Pan-
na (-30kg B), Túri Alex
(+60 B), Takó Valentin (-
45kg B), Csabai Zsombor
(-38kg B), Sisák Dániel (-
27kg C), Butterer Nóra (-
40kg C). 
V. helyezettek: Godó Áron
(-55kg serd.), Erős Richárd
(-55kg serd.), Nagygyörgy
Natália (-63kg serd.), An-
dódi Marcell (-38kg A),
Guglava Zoltán (-29kg B),

Hegedűs Máté (-38kg B),
Varga Kende (-39kg C). 

Szentkirályi Csapatkupa: 
I. helyezett a Szatymazi
SE!

Május 20-án néhány ver-
senyzőnk ismét Szerbiában
járt – ez alkalommal Nem-
zetközi Judo Kupán, Kikin-
dán. 
Aranyérmesek: Sipos Do-
rina (serdülő -52 kg), Erős
Richárd (serdülő -55 kg). 
Ezüstérmes: Zádori Bálint
(serdülő -66 kg). 

Bronzérmesek: Zádori Pan-
na (diák B -32 kg), Butterer
Nóra (diák C -38 kg). 
V. helyezett: Szűcs Milán
Zsolt (diák A -38 kg). 
VII. helyezett: Varga Kitti
(diák A -36 kg).

A Diák A, B, C és Ifjúsági
korosztály Diákolimpiájá-
nak Országos Döntőjét idén
május 27-28-án Zalaeger-
szegen rendezték meg. 

Aranyérmesek: Szekeres
Katalin 36 kg (Diák B),
Tompa Péter 81 kg (Ifi). 
Ezüstérmesek: Travány Ka-
ta 57 kg (Ifi), Farkas Ra-
móna 45 kg (Diák A), Kiss
Bence +55 kg (Diák C),
Sándor Péter 73 kg (Ifi). 
Bronzérmesek: Varga Kitti
35 kg (Diák A), Zádori Pan-
na 30 kg (Diák B), Pölös
Milán 32 kg (Diák B), Túri
Alex +60 kg (Diák B),
Lénárt Benedek +90 kg
(Ifi). 
V. Helyezettek: Kónya
Ádám 29 kg (Diák B), Ra-
fael Ábrahám 36 kg (Diák

C).
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!

Junior Diákolimpia, Budapest

Nemzetközi Judo Verseny,
Magyarkanizsa, Szerbia

Diák A, B Diákolimpia, Zalaegerszeg

Diák C és Ifjúsági Diákolimpia, Zalaegerszeg
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KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI

Minden évben a május a
hittanosok életében a leg-
örömtelibb és legesemény-
dúsabb hónap. A harmadik
és nyolcadik osztályosok
szorgalmas munkáját a
szentségekhez járulás koro-

názza meg. Az esemény-
sorozat 13 gyermek meg-
keresztelésével indult, hi-
szen az Isten gyermekévé,
és a közösség tagjává válás
az első lépcsőfok a szentsé-
gek sorában. Május 7-én,

vasárnap 15 fő harmadik
osztályos tanuló részesül-
hetett az első szentáldozás-
ban. Majd’ egy héttel ké-
sőbb Dr. Kiss-Rigó László
Püspök Atya szolgáltatta ki
a bérmálás szentségét 10

nyolcadik osztályos fiatal-
nak. Ezúton szeretném
megdicsérni azokat a 2.-6.
osztályos tanulókat, akik
rendszeres ministrálással
segítenek a szentmiséken.
A közösségért végzett
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„MI ROVATUNK”

egész éves szolgálatukért
háromnapos, gemenci erdei
kiránduláson vehettek
részt.
Köszönjük a Szentlélek
Úristennek ezt a nagy ke-
gyelmet, melyet a gyer-
mekeink kaptak. Köszön-
jük Dr. Kiss-Rigó László
Püspök Atyának és Sutka

István plébánosunknak a
szentségek kiszolgáltatását,
külön köszönet István
Atyának a nyolcadikosok
kitartó felkészítéséért. Kö-
szönjük a szülőknek, akik
az évezredes keresztény
múltunkat szem előtt tartva
fontosnak tartották támo-
gatni, bíztatni, elvezetni a

gyerekeket a szentségek
felvételéig. Köszönjük a
szép ünnepi miséket Rita
kántornőnknek és az ének-
karos lányoknak. Köszönet
a szolgálatukért a mi-
nistránsoknak, a templomot
takarítóknak és a díszítést a
szülőknek. Köszönjük a hí-
veknek, családtagoknak,

hogy elfogadták a meghí-
vásunkat, és szendvicsek-
kel, süteményekkel támo-
gatták az agapét. Hálás
köszönet a ministránskirán-
dulást lehetővé tevő pénz-
adományért. Isten fizesse
meg!

Dékányné dr. Balogh
Andrea

CSIPET-CSAPAT HÍREI

A IV. Együtt a gyerekekkel
napon visszamentünk 100-
150 évet az időben.
Mamáinknál, tatáinknál
még természetes volt, hogy
otthon a kemencében sütöt-
ték a kenyeret, akkor ettek
húst, ha tyúkot vágtak,
vagy ha disznótor volt.
Nem volt műanyag, a ház-

tartási eszközök fából, gyé-
kényből, vesszőből, agyag-
ból készültek.
Gyapjúból, lenből, kender-
ből fontak, szőttek és var-
rtak ruhákat, ágyneműket
és terítőket. Fonalból kötöt-
tek és horgoltak is.
Közlekedési eszköz a ló és
a lovaskocsi volt, ill. gya-
log mentek az emberek.
Köszönetet szeretnék mon-
dani a Polgármesteri Hiva-
talnak, Hobrot Kft.-nek, a
Mókás Bocsok Bábcso-
portnak (Huszárné Pécsi
Éva), a Repülőtérnek (Sza-
bó Ákos), a Thurzó Pati-

kának. Nagy köszönet a le-
bonyolításért Barna Károly
polgármester úrnak, Ko-
pasz Attilának (lovasko-
csiztatás), Kopasz Erikának
(műsorvezetés), Minyó
Zoltánnak (hangosítás), va-
lamint az összes segítőnek
az állomásokon: Tóth Zsu-

zsi, Ádám, Pisti, Jozsó,
Jancsi, Norbi, Levi, Ricsi
és nem utolsó sorban
Romics Józsefné.
Üdvözlettel: Tóth Józsefné

Csipet-Csapat
Nagycsaládosok

Egyesületének elnöke

A porcelán cukortartó
Emlékszem, nagyanyám-
nak volt ilyen. Porcelán cu-
kortartó. Szépen mintázott,
tetővel. Valahová a szek-
rény aljába került. Az új
életemben újra előkerült.
Díszhelye van. Nap mint
nap használom. És a cukor-
tartó mesél nekem nap mint
nap. Mesél dédnagyanyám-
ról, dédnagyapámról, Duci-
káról, rólam. Nézem a min-
táját, szinte elmerülök
benne. Teljesen elvarázsol
az egyszerű díszítés. És már
én nem is én vagyok. Egy
másik korban és egy másik
időben nézem ugyanazt a
cukortartót. Már nem is
annyira kopott, a cukor

állaga picit más. És az
íze….beledugom a meg-
nyalt ujjam. Sokkal éde-
sebb. A levegő sokkal
tisztább és az is mintha éde-
sebb lenne. Kávézok éde-
sapámmal. Beszélgetünk.
Szeretek vele kávézni,
ilyenkor a beszélgetéseink
órákig elhúzódnak. Művelt
és jó humorú. Felnézek rá,
szeretnék olyan lenni, mint
ő. Szeretnék a nyomdokai-
ba lépni, átvenni a gazdasá-
got. De lány létemre ezt
nem tehetem meg. Pedig
mindent tudok már a vetés-
ről, aratásról. Elmesélem
neki a titkaim. Ő tudja,
hogy boszorkány vagyok.
Tudja, hogy képes vagyok
időben utazni, de nem félt.

Mert tudja, hogy akárme-
lyik időben, akárhol is
vagyok, megállom a he-
lyem. Elmeséltem neki az
utolsó utazásom…..érzé-
sek, illatok törtek a fel-
színre. A Tiszán voltam.
Akkor sokkal nyugodtabb
és békésebb volt. A révész
mosolygós, kedves férfi. Ő
vitt át a másik oldalra. Nem
is értem, miért kellett ne-
kem átmennem a másik
partra. És nem voltam
egyedül. Volt velem valaki,
aki mindig velem utazik.
Most ebben az életben még
nem találkoztunk, de az
utazásaim során mindig el-
kísér. Olyan, mint édesa-
pám. Vele a beszélgetések
ugyanolyan mélyek. A Ti-

sza partján leülünk és néz-
zük a vizet. Messzire visz a
beszélgetésünk. Mesél ne-
kem könyvekről, az életé-
ről, gondjairól. Cserébe én
is mesélek neki könyvek-
ről, az életemről, gondjaim-
ról. Akárhányszor is uta-
zunk együtt, mindig élve-
zem a beszélgetéseinket.
De mindig vissza kell jön-
nöm. Pedig szívesen ma-
radnék a Tisza-parton is
akár. És tudom, ő is marad-
na. Rohanunk a komphoz.
Már megint az idő. Az
egyetlen ellenségem. Gyors
búcsúzás és én már fél láb-
bal a kompon állok. Nézem
a távolodó alakot, vajon
legközelebb milyen korban
és hol találkozunk?
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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

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

Rendek Istvánné 1937.
Szatymaz, Kossuth u. 90.
Ördögh Józsefné 1940.

Szatymaz, I. körzet tanya 5.
Lippai József 1960.

Szatymaz, Vasút u. 27.

Közérdekű információk



a Mi Lapunk 2017/6.12

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

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

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

Szentkirályi Nemzetközi Judo Kupa, Kecskemét


