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EGÉSZSÉGHÉT
Tisztelt Szatymaziak

Az idén is megrendezésre kerül az

immár hagyományosnak számító

EGÉSZSÉGHÉT okóber 10-14-ig 

és a FUTAFALU okóber 8-án

Kérjük, minél többen látogassanak el a

rendezvényekre!
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Számuk nem kevés. Külö-
nösen a termelésben és a
termények feldolgozásában
igyekeztek valami korsze-
rűbb eljárást bevezetni,
vagy a korábban alkalma-
zott gyakorlaton újítani,
gyorsítani, munkájukon
könnyíteni. Természetesen
volt olyan is, ami a terme-
léssel nem függött teljesen
össze, mint például a vilma-
szállási bognár fából fara-
gott, működő kerékpárja.
Az évszázados maradi ter-
melési gyakorlaton az igazi
változást a gazdakör 1884-
es megalakulása indította
be. Az ott csaknem havonta
megtartott előadásokon a
külföldön és belföldön al-
kalmazott különböző új ter-
melési módok, új eszközök
és gépek megismertetése,
bemutatása (francia, olasz,
spanyol termelési tapaszta-
latok) napirenden voltak.
Hamarosan a szatymaziak
is igyekeztek újításaikkal a
termelésben és a termények
feldolgozásában változást
elindítani. A változtatást a
szőlőtelepítések gyors és
egyre nagyobb kiterjedése
– ami Szatymazon hamaro-
san meghaladja a kétezer
holdat– és a bor árának
emelkedése is erősen indo-
kolta. A szőlő- és gyü-
mölcstermelés egyre növe-
kedő kiterjedése, a vele
kapcsolatos munkálatok
gyors gyarapodása az újítá-
sok számát is megnövelte.
Ebből idézünk fel itt most

néhányat.
A gazdák már 1886-ban el-
ismerték a Zombori Mihály
(Szatymaz kapitányság 56.)
által bemutatott és általa
szüreteléskor használt fa-
prést. A szüreti gyakorlat
akkor sok helyen még a ré-
gi volt. A leszedett szőlő-
fürtöket zsákba tették, majd
a zsák szőlő nagy fakádba
(teknőbe) került, ahol a le-
vét (a mustot) belőle kita-
posták. Nem volt gyors el-
járás, a szüret olykor hete-
kig eltartott.
1890-ben már a szatymazi
Korpási Ferenc által elké-
szített és bemutatott szőlő-
morzsoló, szürő- és sajtoló
gépet ismerhették meg a
gazdák.
1903-ban Bába Sándor
nyomdász (Neszűrjhegy
140.) borszűrő készü-
lékének hasznosságát  mu-
tatta be az érdeklődőknek.
Több borversenyen díjat
nyert borával.
1904-ben Király Mátyás (a
házát Frányó János hentes
vette meg később) méhész
és asztalos mutatta be a
tökéletesített, egyszerű és
hasznos szőlőzúzó ládáját
és borprését.
Ebben az időben a francia
szőlőfajtákat, az ott haszná-
latos szüreti gépeket, a sző-
lőbogyózót, a darálót és a
szőlőprést Fráter Gyula
szőlejének szüretelésekor
ismerhették meg munka

közben az érdeklődők.
A szőlőművelés és vele
együtt a gyümölcstermelés
másik fontos és fáradságos
munkálatát, a permetezést
még többen igyekeztek kor-
szerűsíteni. Kezdetben csak
a már kialakult szőlőfürtö-
ket szentelték be. Ezt a sep-
rűvel való permetlészente-
lést (nem volt egy hatékony
gyakorlat) hamar felváltot-
ták a háti permetezők. Kö-
zülük is kivált a 20 literes
réztartályos, pumpás, háti
permetező. A napokig is el-
tartó permetezés igen fárad-
ságos munka volt. Valamit
könnyített a permetezők
helyzetén, amikor a nagy-
nyomású (batériás) perme-
tezőgépek az 50-es évek
végén, az őszibarackterme-
lés felfutása idején megje-
lentek.
Nagy népszerűségnek ör-
vendett a Tóth Márton laka-
tos által szerkesztett két ke-
réken guruló pumpával el-
látott tartály. A gyümöl-
csösben könnyen mozgatott
gépezet pumpáját egy em-
ber folyamatosan hajtotta, a
másik addig permetezett. A
szőlőben ezt a gépezetet
nem használták.
Frank József szatymazi újí-
tó és feltaláló permetező-
gépet is szerkesztett. A vele
foglalkozó írás így emlé-
kezik rá: „Úgy találta, hogy
az eddig használatos per-
metezőgépek nem felelnek
meg a modern idők köve-

telményének. A permetező
embernek a hátán kell ci-
pelnie a súlyos réztartályt a
permetező anyaggal, az
egyik kezével a légsűrítőt
kell kezelnie, másik kezé-
vel pedig a szórófejjel dol-
goznia. Kidolgozott egy
golyóscsapágyas tengelyen
és két gumitömlős keréken
gördülő, alapjában véve
óriás réztojásra emlékeztető
újfajta permetezőgépet,
amelyet a derekára övezve
könnyen vontathat, s a tar-
tályt előzőleg elektromos,
vagy benzinüzemű légsűrí-
tővel feltöltve s két irányba
szóró fejjel felszerelve, így
azután egyszerre két sor
szőlőt permetezhetett külö-
nösebb fáradság nélkül."
Frank József több helyen is
megrendelte volna a két
irányba szóró fejet, de sehol
sem vállalták legyártását.
Végül maga öntötte ki az
újfajta két irányba szóró
fejet. Így szól arról, hogyan
készítette el: „Műhelyem-
ben, kokszkályhán tégely-
ben olvasztottam a bronz-
nak való fémhulladékot és
kiöntöttem a szórófejet." A
nyers öntvényt saját műhe-
lyében lévő lábbal hajtható
esztergagépen munkálta fi-
nomra. Frank József egyik
legjelentősebb találmánya
az egylánctalpas, kézive-
zérlésű motoros kapálógépe
volt, a „gazok réme", amit
unokaöccse, Frank István
újított fel és mutatott be… 

(folytatása következik)

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
Forgalmi rend változás
Bizonyára többen tapasz-
talták már, hogy a település
határát jelző táblák több he-
lyen is áthelyezésre kerül-
tek az elmúlt időszakban.
Ezúton értesítjük a tisztelt
lakosságot, hogy a lakott
terület határát jelző táblák
áthelyezése csupán a sebes-
ségkorlátozásra van hatás-
sal, a település kül- és bel-
területi határvonalát nem
módosítják!
Szatymaz Községi Képvi-
selő-testületének kiemelt
célja, hogy a település köz-
lekedése biztonságos le-
gyen. A testület határozata
alapján a lakott területi sza-
bályozás kiterjesztése szük-
séges a Neszürjhegyi útra.
2016. júliusában áthelye-

zésre kerültek a lakott terü-
let kezdetét jelző „Szaty-
maz” táblák a Magyar Köz-
út Nonprofit Zrt. Csongrád
Megyei Igazgatóság intéz-
kedésének köszönhetően. A
sebességkorlátozással járó
módosítások a település
alábbi pontjait érinti: A
Neszürjhegyi út esetében a
lakott terület határa a déli
oldalon a Gulyás-sarok déli
oldala, északi oldalon a Hu-
nyadi J. utca csatlakozásá-
nak északi oldala. Emellett
áthelyezésre került a tele-
pülés lakott területét jelző
tábla a Szegedi utcán is,
ahol a háromágú csomó-
pont is belterületi korláto-
zás alá esik, figyelemmel
arra, hogy ott jobbkéz-
szabály megtartása mellett

szükséges közlekedni, ame-
lyet figyelemfelhívó táblák-
kal jelölt a közútkezelő.

Kérjük, az érintett szaka-

szokon fokozott figyelmet
fordítsanak a szabályozás-
nak megfelelő sebesség
megválasztásra!

Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk, hogy Szatymaz Község Képviselő-
testületének soron következő ülése:  2016. szeptember
15-én kerül megtartásra, melynek helye Dankó Pista
Művelődési Ház és Könyvtár, időpontja 2016.
szeptember 15., 15 óra.
Napirendi pontok:
1./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I.

féléves helyzetéről szóló tájékoztató
2./ Tájékoztató az Alsófokú Oktatási Intézmény

munkájáról
3./ Előterjesztések

Barna Károly
polgármester
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Tisztelt Lakosság!
A lenti felvétel a szatymazi
hulladékudvar bejáratánál ké-
szült. A kép önmagáért beszél,

nagyon elszomorító, annál is
inkább mivel az utóbbi hóna-
pokban egyre gyakrabban tárul
ez a látvány a Szatymazra ér-
kezők szeme elé. A szemetüket
kapuban hagyók a jószándék
látszatát keltik azáltal, hogy
nem az árokparton vagy az er-
dőben szórják azt szét, de a
csukott kapuknak, valamint a

jól látható nyitvatartási időnek
együttesen elégnek kellene
lenni arra, hogy a hulladékot a
megfelelő időben és helyen

helyezzék el.
Felhívjuk a tisztelt lakosság fi-
gyelmét arra, hogy a hulladék-
udvar előtt elhelyezett hulla-
dék is illegális hulladéklera-
kásnak minősül, az minden
esetben feljelentést von maga
után. Ahogy a fényképen sze-
replő hulladék „tulajdonosa-

ival” szemben is eljárást kez-
deményeztünk.
Az illegálisan lerakott hul-
ladék elhelyezésének költsége
az Önkormányzatot terheli, az-
az Szatymaz valamennyi lako-
sát hátrányosan érinti, ezért
kérjük a lakosság segítségét is
abban, hogy minden esetben
eljárást tudjunk kezdeményez-
ni az elkövetőkkel szemben.
Még néhány gondolat a sze-
métszállításról:
A májusi lapszámmal együtt
kiküldtünk 900 darab kérdőí-
vet a külterületen élők számá-
ra, amelyben nyilatkozatot
vártunk arra vonatkozóan,
hogy elégedettek-e jelenlegi
kéthetenként történő hulladék-
szállítással, vagy heti rendsze-
rességű szállítás visszaállítását
szeretnék.
A 900 db kérdőívből 115 db
érkezett vissza. 42 fő úgy nyi-
latkozott, hogy szeretné visz-
szaállítani a heti gyakoriságú
hulladékszállítást, míg 72 fő
nyilatkozott úgy, hogy meg
van elégedve a kétheti gyako-
riságú szállítással. (1 kérdőí-

ven mindkét lehetőség meg
volt jelölve)
Mindezek ismertében a kép-
viselőtestület úgy értékelte,
hogy egyrészt az érintettek
olyan kevés százaléka szeretné
a heti gyakoriságú szemétszál-
lítást, másrészt olyan csekély
volt a megkérdezettek részéről
a válaszadás szándéka, hogy
nem találta indokoltnak a ren-
delet felülvizsgálatát.

Dr. Makay Enikő
jegyző

Tisztelt Szatymaziak!
A település közéletében a
választott képviselők és a
polgármester mellett az
egyik legfontosabb szerep-
lő a falu jegyzője. Ezt a
feladatot településünkön
1992 óta Mákos Istvánné
Irénke jegyzőasszonyunk
látta el. A jegyzőasszony az
áprilisi testületi ülésen be-
jelentette, hogy élni szeret-
ne törvény adta lehetősé-
gével és augusztus elsejétől
nyugdíjba szeretne vonulni.
1974-ben kezdett el dol-
gozni, először ügyfélforgal-
mi ügyintézőként a DÉ-
MÁSZ Üzemigazgatósá-
gán, majd 1984-ben az
Autóklubnál volt műszaki
előadó. 1985-ben került
kapcsolatba először az ál-
lamigazgatási munkával,
amikor a Szegedi Városi
Tanács Városgondnoksá-
gán kezdett dolgozni.
1987-től az Adó- és Illeték-

hivatal munkatársa lett,
majd 1989-től a Városi Ta-
nács Szervezési- és Jogi
Osztályára került, mint cso-
portvezető. 1992. január
15. napjától Szatymaz Köz-
ség jegyzőjeként dolgozott.
A jegyzői feladatok nem
tartoznak a leghálásabbak
közé. Nagyon sok konflik-
tushelyzetben kell döntést
hozni és a törvényesség
őreként eljárni. Irénke a 24
éves szatymazi pályafutása
alatt igyekezett mindig a
legjobb tudása szerint el-
járni. 1992 óta öt polgár-
mester mellett ő volt a sta-
bil pont az önkormányzat
életében. Most új korszak
következik. Nagyobb teret
kap az unoka, a család, a
magánélet. Ehhez kívánok
sok sikert, boldogságot és
jó egészséget!

Barna Károly
polgármester

Tisztelt Szatymaziak!
A megüresedő jegyzői ál-
láshelyre pályázatot írtunk
ki. A pályázatra 11 jelent-
kező adta be részletes szak-
mai önéletrajzát. A jelenleg
érvényben lévő szabályok
szerint a település jegyzőjét
a polgármester választja ki
a jelentkezők közül és ő is
nevezi ki. A pályázatok át-
tanulmányozása során a
legígéretesebb jelentkezők-
kel elbeszélgettem és ezu-
tán döntöttem úgy, hogy a
jegyzői feladatok ellátására
2016. augusztus elsejétől
dr. Makay Enikőt nevezem
ki.
Biztosan sokan találkoztak
már a kolléganővel, aki
2007. szeptembere óta dol-
gozik a polgármesteri hiva-
talban, mint igazgatás elő-
adó, de pár mondatban sze-
retném bemutatni eddigi
életútját:

1998 – ban végzett a Sze-
gedi József Attila Tudo-
mányegyetem Állam- és
Jogtudományi Karának jo-
gász szakán.
1998-tól 2007-ig Hódme-
zővásárhely Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hiva-
talánál dolgozott jogi elő-
adóként. 2001-ben főisko-
lai oklevelet szerzett köz-
gazdász végzettséggel a
Szegedi Tudományegyetem
Gazdaságtudományi Ka-
rán. Jogi szakvizsgáját
2003- ban tette le.
2006 óta él Szatymazon,
két gyermek édesanyja. A
szatymazi polgármesteri hi-
vatalban is több munkakör-
ben dolgozott, s most
augusztus 1-jétől jegyző-
ként áll a település szolgá-
latára.

Barna Károly
polgármester

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

FELHÍVÁS
A képviselőtestület 2016.
augusztus 10- i rendkívüli
testületi ülésén napirenden
kívül tárgyalta Szatymaz
bel- és külterületén illegá-
lisan elhelyezett hulladék
ügyét, és képviselői indít-
ványra azt a döntést hozta,
hogy térfigyelő kamerákat
helyeztet el a szemétlera-
kási ügyek felderítése ér-
dekében és az elkövetők
nevét a Mi Lapunk hasáb-
jain nyilvánosságra hozza.

Képviselő-testület
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A jeles napra idén is nagy
erőkkel készültek a szerve-
zők, a helyi és vendég mű-
vészeti csoportok, civil
egyesületek, önkéntesek,
segítők.
A Faluház nagyterme adott
helyet a mezőgazdasági és
virágkötészeti kiállításnak,
amin lelkes és szorgos ke-
zek dolgoztak napokig.
Munkájuk nem maradt
eredmény nélkül, nagyon
színvonalas látvány fogadta
a betérőket. Aki megtekin-
tette a kiállítást, rögtön ked-
vet kapott hozzá, hogy kós-
toljon és vásároljon a helyi
gazdák zamatos barackja-
iból, amit az erre a célra
felállított faházakban lehe-
tett megtenni. 
Az idei Falunapokat szá-
mos, a település szempont-
jából is jelentős esemény
gazdagította. Többek kö-
zött az a jubileumi ünnep-
ség, amelyet a Szatymazi
Gazdakör 130 éves fennál-
lása alkalmából tartottak
meg.
A Nemzetkökzi Judo Fesz-
tivál keretein belül pedig –
számos megható és izgal-
mas momentum mellett – a
szombati napon díszven-
dégként köszönhettük Tóth

Krisztián junior világbaj-
nokot, akinek idén a riói
olimpián is szurkolhatunk.
A gasztronómia területére
evezve az elmaradhatatlan
lekvárkészítés és palacsin-
tasütés mellett megrende-
zésre került az első Barack
Íz Verseny, melynek révén
különleges barackos étele-
ket ismerhettünk meg.
Új helyszínnel is bővült a
rendezvény. A Faluház mö-
götti tér az elmúlt hónapok-
ban gyógynövénykerttel
(KEFE), vályogházikóval
és kemencével (Gémes Ka-
talin) bővült, és egyre han-
gulatosabbá vált. A köze-
pén lévő csodálatos nyárfa
körül is zajlottak az ese-
mények, és akinek kedve
volt, függőágyban pihenve
hallgathatta a muzsikát. 
Szeretnénk egyre gyakrab-
ban élettel megtölteni ezt a
helyszínt is. 
A 2 napos eseményt a KFT
zenekar fergeteges koncert-
je, majd utcabál zárta, ahol
együtt mulatott Szatymaz
apraja-nagyja. 

Mindenkinek köszönjük a
segítségét, a megjelenését.
Jövőre ismét találkozunk!

Falunapi köszönetnyil-
vánítások:

Antares Hungary Kft., Bakos
József, Barackvirág Népdal-
kör, Barna Károly, Blu-
menschein Gábor, CE Glass,
Coop, Csipet Csapat Nagy-
családos Egyesület, Csodás
Hagyatékunk Egyesület, Did-
geridudes, Dr. Lengyel Ist-
vánné, Faluáz dolgozói, Far-
sang András, Fatima Ház Ala-
pítvány, Ficánkák Tánccso-
port, Gyöngy Major, Hayat
Hastánc Egyesület, Ifj. Minyó
Zoltán, Jégvirág Fagylaltozó,
Kapcsolat Integrált Alapszol-
gáltató Központ (ÖNO) mun-
katársai, Kónya Ferenc, Ko-
vács Klárika, Kovács termény-
bolt, Kultúrkör Egyesület,
Makra Zoltán, Márta József,
Márta Józsefné, Nacsa Zoltán,
Nógrádi Nándor, PDF Alapít-
vány, Pillér Takarékszövetke-
zet Szatymazi Kirendeltsége,
Polgármesteri hivatal munka-
társai, Rácz László, Ritmikus
Gimnasztika csoport, Sütifaló,
Szatymaz SE Judo, Szatymazi
Citerások, Szatymazi Gazda-
kör Egyesület, Szatymazi köz-
munkások, Szatymazi Nőegy-
let, Szatymazi Nyugdíjas
Egyesület, Szatymazi Polgárőr
Egyesület, Szegedi Alsóvárosi
Ferences Látoga-tóközpont,
Szegedi Cicamentők Állatvé-

dő Egyesülete, Új Akropolisz
Kulturális Közhasznú Egyesü-
let
Kiállítás kellékei és virág-
kötők:
Ács Eszter, Bakos József, Csá-
szár Edit, Frank István, Gyuris
Zsuzsanna, Karácsonyi Ger-
gely, Kardos Lászlóné, Kocsis-
péter Károly, Kovács Mihály,
Kovács Sándor, Németh János,
Patak János, Széll István
Virágtermelők:
Baranyi Péter, Bartucz Géza és
Bartuczné Varga Zsuzsanna
Kertészete, Csamangó Jenőné
és Csamangó Jenő, Csányi Ist-
ván, Ifj. CsamangóJenő, Jójárt
Imréné, Kopasz György, Lip-
pai József, Náczi Andrásné és
Náczi András, Posta Ferenc és
Posta Ferencné, Széll József
Őszibarack, zöldség-
gyümölcs:
Barna András, Bartucz János,
Bodor István, Csányi Sándor,
Gyuris Mihály, Horváth Ist-
ván, Kajáriné Kocsó Ildikó,
Katona József, Kertészné Bu-
dai Éva, Kónya Ferenc, Kónya
Péter, Kormányos Antal, Masa
László, Pancza István, Papp
Inci, Péter János, Rácz István,
Rácz Tibor, Sárközi Ernő, Szél
István, Sztojkovics János, Vass
Károly.

Őszibarack Fesztivál és Falunapok

Elrajtolt a Szatymazi Ba-
rack Íz Versenysorozat és
Receptgyűjtemény
Az idei Őszibarack Fesz-
tivál keretében megren-
dezésre került az I. Barack
Íz Verseny. A szatymazi
PDF Állat- és Környezet-
védelmi Alapítvány csapata
nagy örömmel vette a Dan-
kó Pista Művelődési Ház
megkeresését, hogy találja
ki, rendezze meg és bonyo-
lítsa le egy már régebben
tervezett főzőversenyt,
amely a helyi barackos éte-
lek hagyományaiból és az
itt élők kreativitásából me-
rít.
A PDF Alapítvány
(www.podif.org) társadalmi
felelősségvállalási feladata
keretében elsődlegesnek
tartja a közösségépítést és a
természetközeli, hagyomá-
nyos életmód népszerűsí-
tését minden korosztály
számára. Azonnal munká-
hoz is láttunk és hamarosan
büszkén kerestük meg a
művelődési ház vezetését a
tervekkel. Számos tanácsot

kaptunk tőlük, ami pontosí-
totta az elképzeléseket.
Rögvest éreztük, hogy ha-
gyományteremtő kezdemé-
nyezésről van szó, amely
évről évre a Barack Íz Ver-
seny és vándorkupa mega-
lapításának formájában, il-
letve egy folyamatosan bő-
vülő Barack Íz Recepttár
létrehozásában kell, hogy
testet öltsön.
A Szatymazi Barack ki-
emelt érték, híresség bel-
földön és külföldön. A PDF
Alapítvány szatymazi ala-
pítású szervezetként fontos
feladatának érezte, hogy ezt
a különlegességet, amely
kizárólagosan a településre,
illetve a vonzáskörzetére
jellemző, méltó módon ün-
nepelje meg az itt élőkkel
együtt évről évre a verseny
formájában. Egy, a verseny
pályamunkáit az utókornak
megőrző recepttár kialakí-
tását is megkezdjük elekt-
ronikus és később megújuló
kiadványi formátumban is,
mely megőrzi és életben
tartja a konyhaművészet e

jellegzetes alkotásait az
utókor számára.
Rögtön a reggeli órákban,
ahogy az első asztalok be-
népesültek a vásártéren,
már meg is érkezett az első
nevező, aki a lekvárját hoz-
ta. Kisvártatva egy illatos
tálca barackos sütemény
már a kiállítás részeként
csalogatta az érdeklődőket.
Volt, aki tanakodott, hogy
nevezzen- e, de később
büszkén jött vissza, hozva a
család kedvelt ízeit. Neve-
zéseket leadni 15 óráig le-
hetett. Boldogság volt látni,
hogy oly sokan érezték fon-
tosnak, hogy megmutassák
a tudományukat. A legutol-
só percekben is futva érke-
zett egy család két üveg
ivólével.
Összesen 20 pályamű érke-
zett. Mindenki, aki nevezett,
a Dankó Pista Művelődési
Ház és a PDF Alapítvány
oklevelével, kiegészítés-
ként egy-egy fagyijeggyel
lett gazdagabb. Kevéssel 15
óra után megkezdődött a
zsűri bírálata. Barna Ká-

roly – polgármester, Kiss
Anett – PDF Alapítvány
elnök, Gulyás Zsuzsa –
Szatymazi Nőegylet veze-
tője, Füle-Barta Enikő –
Sütifaló tulajdonos, Garai
Ottó – CE Glass képvise-
letében bezárkóztak a be-
mutató terembe az ínycsik-
landó pályamunkákkal.
Igen hosszasan, csaknem
80 percig vizsgálták, kós-
tolták és értékelték a régi
családi receptek, avagy a
mai modern konyhai újítá-
sokból származó műveket.
A zsűri az értékelőlapokra
több szempontból (kinézet,
ízvilág, anyagösszetétel
stb.) adott értékelést, ame-
lyet azok elkészülte után,
velük együtt a PDF Alapít-
vány csapata értékelt ki. A
három meghirdetett kategó-
riában (Kamra kincsei,
Desszertek, Különlegessé-
gek) így alakult ki a végső
sorrend. Minden benevezett
recept csak kategóriánként
egyszer lehetett díjazott,
így az itteni első három
helyezett már nem vett

Öröm – Barack Íz – Szatymaz
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részt a különdíjak verse-
nyében, melyeket a Sütifaló
cukrászda és a PDF Alapít-
vány külön-külön ajánlott
fel a Közönségdíj mellé.

Kategória győztesek:
Kamra Kincsei:
1. Kis Csabáné Ágnes -
sárgabarack ivólé
A CE Glass ajándékát, egy
konyhai mérleget nyert.

2. Döméné Szabó Andrea
- levendulás-cukkinis őszi-
barack lekvár
A Coop Szeged Zrt. 4.000.-
ajándékcsomagját vehette
át.
3. Szatymazi Nőegylet -
őszibarack lekvár
A Coop Szeged Zrt. 2.000.-
forintos ajándékcsomagját
kapta.

Desszertek:
1. Tóthné Móricz Ágnes -
barack gombóc
A CE Glasstól botmixer
ajándékot kapott.

2. Tóth Tímea - kakaós-
barackos kocka
A Coop Szeged Zrt.-től egy
4.000.- értékű ajándékcso-
magot vehetett át.
3. Barackfa levelek -
barackos-mascarponés sü-

temény
Coop Szeged Zrt. ajándéka-
ként egy 2.000.-os csoma-
got vegyes finomságokkal
nyert meg.
Különlegességek:
1.Tóthné Móricz Ágnes -
Szatymaz gyümölcsei
CE Glass ajándékaként egy
hőálló jénai tálat nyert.
2. Barackfa levelek - ba-

rackos gőzölt hús
Coop Szeged Zrt. vegyes
ajándékcsomagját 4.000.-
forint értékben kapták.
3. Juhász Ágnes - pezsgős
őszibarack leves
Coop Szeged Zrt. felaján-
lásaként egy 2.000.- forin-
tos csomagot kapott.

I., PDF Alapítvány díja:
ODÚ Központ, Szegedi
speciális fejlesztési igényű
gyerekek központja - Odú
varázs
PDF Alapítványi ajándék-
ként belépőt nyert a teljes
csapatnak két tanítónénivel
együtt a szatymazi Tisza-
völgyi Bemutató-házba és a
Szegedi Vadasparkba
együttesen.
II., Sütifaló Cukrászda
díja:
Kis Csabáné Ágnes - sár-
gabarack lekvár
Egy doboz marcipános va-
jas süteményt ajánlott fel a
legfinomabb lekvár készí-
tőjének.
III., Közönség díj:
Kis Ildikó – Őszibarack
desszert
Varga Gusztáv, CE Glass
tulajdonosa, vezérigazgató,
aki saját pálinkájából egy
üveggel ajándékozta meg a
legnagyobb közönség tá-
mogatást elnyert pálya-

munkát.
Íz-Mester Vándorkupa:
(Az összes kategóriát figye-
lembe véve, a zsűri legtöbb
összesített szavazati pontját
elérő pályamunka díja.)
Kis Csabáné Ágnes - kaj-
szibarack ivólé

Szatymaz Barack Íz Ván-
dorkupájának egy éves tu-
lajdonjogát és Barna Ká-
roly polgármester Úr sze-
mélyes felajánlásából, saját
érlelésű pálinkájából egy
üvegnyit nyert.
A rendezvény anyagi
támogatói:
Dankó Pista Művelődési
Ház, Szatymaz; PDF Állat-
és Növényvédelmi Alapít-
vány, Szatymaz; Barna Ká-
roly – Szatymaz polgár-
mestere; CE Glass, Szaty-
maz; Coop Szeged Zrt.; Sü-
tifaló Cukrászda, Szaty-
maz.
Külön köszönet Gondi
Klárinak és Kálmán János-
nak a segítségért.

Öröm – Barack Íz –
Szatymaz
Találkozunk jövőre ismét!

Hajnal Gyöngyi
kutató, egyetemi tanár,

magánvállalkozó,
alapító PDF Alapítvány

Idén júniusban lezárult a
Katolikus Ifjúsági és
Felnőttképzési Egyesület
által finanszírozott 2 éves
időtartamú „Vitalitás” né-
ven futó programsorozat. A
projekt célja 5 vidéki tele-
pülés társadalmi életének
fellendítése volt, a helyi
igényekhez igazodva,
együttműködések, össze-

fogások által. A program
mozgatórugója a családon
belüli, családok közötti ko-
héziós erő.

Amikor 2014. júliusában
elvállaltam a „Vitalitás”
projekt szatymazi koordi-
nálását, úgy éreztem, ez a
program jó lehetőség tel-
pülésünk közösségi és kul-
turális életének felpezs-

dítésére. 2015. év elejére
kialakult egy kis helyi ter-
vező-szervező csoport, akik
tevékenyen részt vettek a
későbbi programok lebo-
nyolításában.

6 műhelyt és egy tré-
ninget szerveztünk elméleti
és gyakorlati foglalkozá-
sokkal, különböző témák-
ban, 10-15 fő csoportlét-

számmal. Mindegyik fog-
lalkozás vidám, családias
hangulatban zajlott, és min-
demellett sok hasznos in-
formációval lettünk gazda-
gabbak.

A 3 önkéntes akcióval
szerettünk volna egy kicsit
hozzájárulni falunk szebbé
tételéhez. M. Gémes Kata-
lin mindhárom akcióban

Vitalitás - Helyi családokkal a vidéki települések életéért - Szatymazon
2014-2016
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KÖNYVTÁRI HÍREK

szervezőtársam volt. Az ál-
tala készített II. világhá-
borús emlékmű azóta - hála
Istennek -, több figyelmet
kapott. A Faluház belső ud-
varában kialakított gyógy-
növényes kert és cserjesor
kezei nyomán mindmáig
tovább szépül.

Ezenkívül 2 intergene-
rációs nap szervezésére
volt lehetőségünk. Az első-
re 2015. október 18-án ke-
rült sor, amikor egész napos
Zenei Fesztivált rendez-
tünk községünkben. Szaty-
mazi vagy szatymazi kötő-
désű művészeink mutatták
meg zenei, énekes és táncos
tehetségüket. A fesztivál
valamennyi korosztály szá-
mára kikapcsolódási, ha-
gyományőrzési és ismer-
kedési lehetőséget kínált.
Ezen a napon minden ter-
vezett kreatív cselekvés is a
zenéhez kapcsolódott. A
másik intergenerációs
nap, a Tavaszi Ébredés -
Egészséges Életmód Fesz-
tivál a Faluházzal közös
szervezésben valósult meg
2016. áprilisában. E napon
minden idelátogató széles
körben tájékozódhatott az

egészséges életvitel külön-
böző formáiról, előadások
és gyakorlati foglalkozások
által; kipróbálhatott sokféle
mozgástípust, feltöltődési
és ellazulási lehetőséget,
volt vásár és képzőművé-
szeti kiállítás. Vendégeink
az ország számos részéről
érkeztek. Nagyon mozgal-
mas, vidám, információ-
gazdag és közösségi él-
ménnyel teli, felüdítő nap
volt.
Megvalósult Vitalitás pro-
gramok:
2015. április 30. - Perma-
kultúra Műhely - Baji Béla
2015. június 20. - Szívvel
Lélekkel Műhely - Zalka
Katalin
2015. október 18. - Hangok
gyermekei - Zenei Fesztivál
(intergenerációs nap)
2015. december 9. - II. vi-
lágháborús emlékmű és
környékének tisztítása -
templomkert (önkéntes ak-
ció)
2015. december 12. - Ha-
gyományőrző Kézműves
Műhely - M. Gémes Kata-
lin

2015. december 12. - Mé-
zeskalács-készítő Műhely -
Szunyogné Icu
2016. február 27. - Kom-
munikáció a családban Mű-
hely - Kaszper Pál
2016. április 17. - Tavaszi
Ébredés - Egészséges Élet-
mód Fesztivál (intergenerá-
ciós nap)
2016. május 17. - Gyógy-
növényes kert létrehozása -
Faluház belső udvara (ön-
kéntes akció)
2016. május 18. - Gyü-
mölcstermő cserjesor ülte-
tése - Faluház, játszótér
(önkéntes akció)
2016. június 5. - Gyékény-
fonó Műhely - Márta Ist-
vánné Edit
2016. június 16-18. -
Egészséges Életmód Tré-
ning - Török Árpád

Aki részt vett a progra-
mokon, tapasztalhatta,
hogy mind utat mutatott a
bennünk és a körülöttünk
élő világgal való összhang
megteremtéséhez.

Köszönöm a Katolikus
Ifjúsági és Felnőttképzési

Egyesület munkatársainak
községünk nevében a lehe-
tőséget, magam nevében
pedig a sok-sok támogatást,
megerősítést, közvetlen-
séget és nyíltságot.

A szatymazi „Vitalitás”
több mint 400 embert meg-
mozgatott. Szeretném meg-
köszönni mindenkinek, aki
ötleteivel, jelenlétével, ak-
tivitásával, önkéntes segít-
ségével hozzájárult a Vita-
litás programsorozat sike-
réhez. Bízom abban, hogy a
Zenei és az Egészséges
Életmód Fesztiválok foly-
tatódnak községünkben, hi-
szen már az első alkalom-
mal mindkét témakörben
nagy volt az érdeklődés és a
pozitív visszajelzés. 
Köszönöm a jó Istennek a
sok erőt, amelyet kaptam ez
időre!
Hiszem, hogy itt-ott el tud-
tunk szórni egy-két magot,
és a vitalitás tovább él
Szatymazon.
Szeretettel: 

Szunyogné Csányi Icu, 
a Vitalitás programsorozat

szatymazi koordinátora
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Judo hírek
Edző Szabó Csaba, segítői
Juracsek László, Kovács
Bence és Guba Levente

A Szatymazi Falunapok
rendezvénysorozat kereté-
ben került megrendezésre
július 8-án délután az I.
Őszibarack Nemzetközi Ju-
do Fesztivál, ahol fantasz-
tikus hangulatban ismer-
kedhetett a falu apraja-
nagyja ezzel az egyre na-
gyobb népszerűségnek ör-

vendő és egyre több és
nagyobb sikereket elérő
sportággal.
Tatamira lépett a diák ko-

rosztály, ahol Szeged csap-
ata ellen 6:3-as végered-
ménnyel Szatymaz csapata
nyert. Csapattagjaink: An-
dódi Marcell, Árva Kriszti-
án, Farkas Ramóna, Kónya
Ádám, Kunyik Botond,
Nagy Dániel, Nagygyörgy
Levente, Pölös Milán, Pö-
lös Nándor, Szabó Lili.

A serdülő-ifi csapatverseny
végeredménye is szatymazi
sikert hozott: I. Szatymaz,
II. Mogyi Baja, III. Szabad-
ka-Szeged, IV. Arad. A
szatymazi aranyérmes csa-
pat tagjai: Balogh Sára, Gu-
ba Levente, Lénárt Bene-
dek, Micziz Nóra, Micziz
Zoltán, Travány Kata.
Július 10-én Paks adott ott-
hont a Junior Európa Kupá-
nak, ahol szintén érdekeltek
voltunk. Nagy Kitti +78 kg-

ban bronzérmet szerzett.
Gratulálunk a versenyzők-
nek és edzőiknek, Szabó
Csabának, Juracsek Lász-
lónak, illetve segítőiknek,
Kovács Bencének és Guba
Leventének. Köszönetün-
ket fejezzük ki az önkor-
mányzatnak és polgármes-
terünknek, Barna Károly
Úrnak, továbbá Túri Sándor
és Antman László Uraknak
a támogatásukért.

SPORT
CIVIL EGYESÜLETEK HÍREI

Szatymaz aranyérmes diák csapata - I. Őszibarack
Nemzetközi Judo Fesztivál, Szatymaz

Szatymaz aranyérmes serdülő-ifi csapata - I. Őszibarack
Nemzetközi Judo Fesztivál, Szatymaz

NYUGDÍJAS EGYESÜLET HÍREI

Szeretném megköszönni
azoknak, akik a falunapi
Palacsintaparti megvaló-
sításában segítettek munká-
jukkal, adományaikkal és
fellépésükkel.
Augusztus 26-án Móraha-
lomra megyünk fürdeni,
ahol közösen eltöltünk egy
szép napot.
Augusztus 31-én (utolsó
szerda) NEM lesz gyűlés.
Szeptember 17.: Sándor-
falvára hívtak meg bennün-

ket. Az ünnepség 10 órakor
kezdődik. Az ebéd ára kb.
1800 Ft. Aki szeretne ve-
lünk jönni, szeptember 1-ig
szükséges, hogy jelentkez-
zen!
Szeptember 28-án 17 óra-
kor gyűlés lesz, ahol meg-
beszéljük az Idősek Világ-
napját.
Október 1-2: pécsi kirán-
dulás.
Október 15-én 10 órakor
Idősek Világnapja a Falu-
házban.
Arra kérem a tagokat, hogy
aki el tud jönni, jelentkez-
zen, mert aki nem szól,
nem kap ebédet!
Tisztelettel:

Horváth Istvánné
0620/213-9534

FŐNIX EGYESÜLET SZATYMAZ közleményei
Júliusban és augusztusban
nyári szünetet tartunk. Kel-
lemes pihenést, üdülést kí-
vánunk!

Vezetőség

A  N Ő E G Y L E T  H Í R E I

Nőegyleti randevúk!
Megcsináltuk.... Egy nagy
álmunk vált valóra július
utolsó szombatján. Hosszú
hónapok munkájának gyü-
mölcse beért. Régi vá-
gyunk volt, hogy közsé-
günk lakóinak egy házibulit
rendezzünk. A tagjaink
munkáját dicsérték a téren
felállított asztalok, lampi-
onok. Megtiszteltetésnek
vettük, hogy felkérésünket
elfogadták a Zsemberi test-
vérek, és a bulink sikerének
zálogaként gondoskodtak a
zenéről. Az italokat és némi
harapnivalót a Báló kocsma
szolgáltatta egész este.
Csontos Róbert a Sport Bü-
fé pizzáit szállítatta rende-
lés után a vendégeknek. A
rendezvény biztonságára a
Minyó Zoltán által biztosí-

tott Polgárőrség és Volford
Gábor biztonsági ember
felügyelt. A Faluház a hely-
szín és a kellékek rendel-
kezésre bocsájtásában volt
partner. A polgármester és
munkatársai az előkészü-
letek és utómunkálatok so-
rán vette ki részét a felada-
tokból. Az iskola igazgató-
ja eszközökkel támogatta
rendezvényünket. Feketéné
Ici sátrat bocsájtott rendel-
kezésünkre. Az est fényét
emelve lánya, Kriszti és
párja, Samu táncolták el a
buli nyitótáncát, majd lépé-
seket tanítottak a táncos lá-
bú vendégeknek. Az első
„Nyáresti riszánkon” sokan
részt vettek, biztosítva min-
ket arról, hogy szükség van
ilyen „házibulikra", így a
Nőegylet tagjai már keresik
a következő megfelelő idő-
pontot. 
Köszönetünk azoknak, akik
bármilyen formában segít-
séget nyújtottak, és azok-
nak, akik jelenlétükkel
megtiszteltek bennünket!
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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 HÍREIFAKANÁL KLUB HÍREI

Készítette Rácz Laci!
Lehet benne sütni, főzni, grillezni! 
Tüzelés: fa+gáz+faszén.

Üdv: Rácz Laci Amatőr Királyi Szakács

„MI ROVATUNK”
Uluru
Uluru a hely, ahol szület-
tem. A semmi közepén áll a
szülőházam. Egy hatalmas
szikla. Isten fejében egy
apró gondolat voltam csu-
pán a semmi küszöbén. De
ez az apró gondolat megfo-
gant. Isten nem is gondolta,
hogy teremteni fog. De a
gondolatok már csak ilye-
nek. Anyaggá összeállnak,
és leszületnek erre a világ-
ra. Napfelkelte volt, mikor
leszülettem erre a világra. A
nap a horizonton éppen ki-
bukkant. Rám mosolygott,
és haladt tovább a neki ren-
deltetett úton. Keletről nyu-
gatra, napról napra. A for-
róság azonnal megperzselt.
A horizont alja lilából vö-
rösbe, majd citromba vo-

nult át. A hőség szinte má-
sodpercek alatt a tetőfokára
hágott. A gondolat a fülem-
ben lüktetett, megérkeztem.
Megérkeztem a szenvedé-
sek földjére. Még csak egy
néma gondolat voltam, de
már fájt a meleg, a gondo-
lat, hogy elszakadtam Is-
tentől. Bolyongani kezd-
tem, hátha megtalálom itt
lent a földi Pokolban. De
pokolban Istent keresni?
Merész vállalkozás volt ré-
szemről. A csend és a szél
lett a társam. Esténként, mi-
kor fáradtan megpihentem,
a szél altató dalt dúdolt a
fülembe, úgy aludtam el. A
hideg betakart a csillagta-
karóval. Volt hogy nem tud-
tam elaludni, olyankor hall-
gattam Isten szavát. Isten is

sírva keresett, és hiába ki-
abáltam, hogy itt vagyok,
nem hallotta meg. Így bo-
lyonganom kellett napról
napra a kopár sziklákon a
semmi közepén. Egyik nap
arra ébredtem, hogy eltűnt a
szikla, egy kis ösvényen ál-
lok. Az ösvény egy erdőben
szaladt. Előtte soha nem
láttam ilyet. Zöldellő fák,
csiripelő madarak, nyíló
virágok. Isten meghallotta a
kiáltásom és visszavezetett
a Paradicsomba, reméltem.
Egy kisfiúval találkoztam.
Megálltam beszélgetni. A
gondolat testet öltött, és
lány lett belőle. A kisfiú
gyorsan megkedvelte.
Azonnal beleszeretett. Né-
hány szót váltottunk csu-
pán, de ez a találkozás bele-

égette emlékét a fiú szívébe
is és a lány szívébe is. A
gondolat szeretett volna
lány maradni, hogy ott ma-
radhasson a kisfiúval, hogy
a földi Paradicsomban él-
hessen. De Isten itt megta-
lálta és közbeszólt. Mennie
kellett tovább, hogy vissza-
térjen a földi Pokolba, az
Uluru-ra. A kisfiú csak lo-
holt utána egy csokor virág-
gal. A virágot a perzselő
nap heve elemésztette, a
Gondolat nem felejtette el
soha. Már nem céltalanul
bolyongott a semmi köze-
pén, már hitte, hogy újra
megtalálja a földi Paradi-
csomot, és benne a kisfiút,
aki elhitette vele, hogy itt is
lehet Paradicsom. 

Döméné Szabó Andrea
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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: 
Dr Makay Enikő
tel.: 30/678-5548

Tanyagondnokok:
Csányi Imre

tel.: 20/404-2024
Bérczi Tamás

tel.: 20/539-4370

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

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

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

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

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

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

Sertésfelvásárlás:
Kiss István 30/974-8232 

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

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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Ágnes, Kapásné Gyögy Rita. A szerkesztőség címe: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár (Szatymaz, Dózsa György utca 42.)
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Nyomdai előkészítés: RRD Kereskedelmi és Marketing Vállalkozás. Nyomtatás: Tiszapress nyomda

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
Acsai György 1923.

Szatymaz, Béke u. 22.

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

Nagy Kitti (+78 kg) bronzérmes
Junior Európa Kupa Paks

Első nőegyleti házibuli
„Nyáresti risza”


