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Egészséghét
Tanulja meg szakszerűen végezni az 

emlőönvizsgálatot!
Keressük azon szatymazi női kollektívák, 
csoportok jelentkezését, akik szeretnék a
helyes emlőönvizsgálatot megtanulni egy

segédeszköz segítségével.
A program kb. 30 perc, térítésmentes,

a helyszín és időpont megbeszélés szerint.
Minimum 5, maximum 8 fős csoportok 

jelentkezését várjuk.
Érdeklődni: Dr. Lengyel Andreánál 
a 62/283-101/13-s telefonszámon, 

rendelési időben.
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

Szatymazi korszerűsítők, újítók és feltalálók /3./
1907 február 15-én szüle-
tett a legismertebb szaty-
mazi újító, feltaláló, Frank
József. Az elemi iskola hat
osztályát, jórészt az első vi-
lágháború zavaros ideje
alatt, a tanyájukhoz arány-
lag nem messze lévő Ne-
szűrjhegyi iskolában járta
ki, Rácz János tanító keze
alatt. Hamar megismerke-
dett a szőlő- és gyümöl-
csösben végzendő nehéz
munkával, mert az első há-
borúban katonáskodó apját
időnként, mint legidősebb
gyermeknek helyettesíteni
kellett a gazdaságban. A
korán elkezdett munka is
hozzájárulhatott ahhoz,

hogy Frank József idővel
egy kézműves adottságok-
kal megáldott, szenvedé-
lyesen újító és kísérletező

ezermesterként nőtt fel.
Apjától, Frank Istvántól a
hosszú téli estéken hamar
eltanulta és megszerette a
fa megmunkálását, a fúrást,
a faragást, a fűrészelést.
Eleinte még együtt készítet-
ték akácfából a hordókat,
amikre nagy szükség volt
még akkor, mert a bor jól
fizetett. Készült ott az ide-
iglenes „műhelynek” kine-
vezett kamrában kettejük
keze által bútor, létra, kü-
lönböző szerszám, mángor-
ló is.
Frank József kamasz korá-
ban gyapjú fonál sodrásá-
hoz rokkát is készített a há-
ziaknak, az otthoni birkák
tavasszal lenyírt szőréből
származó gyapjút, a do-
rozsmai határúton túl lakó
Simon nevű ember kártolta.
A feldolgozott gyapjú „pa-
lásztaként” /lapos, téglatest
formájú, petróleumszagú,
fonásra előkészített anyag/
került haza. A rokkán meg-
sodort gyapjúfonalat a szita
kérgére tekerték fel, majd
az így kialakult köteget,
„motringot” vitték Szeged-
re kötő kisiparoshoz, vagy
otthon kötöttek belőle me-
leg mellényeket, pulóvere-
ket a családnak.
A téli estéken a hosszúra
nyúló műhelymunkákból
Frank József apja lassan
kimaradt. Csak az első éb-
redése után látta meg, hogy
a műhelyben még mindig
világos van és olyankor
rosszallóan odaszólt nem
egyszer fiának: „Te még
mindig a petróleumot éget-
ed?” A gyakori korholás

miatt fogalmazódhatott
meg Frank Józsefben az az
elhatározás, hogy szélkerék
létesítésével másféle világí-
tást vezessen be a tanyába.
A szélenergia hasznosítása
már korábban megtörtént a
gazdaságban. Mint oly sok-
helyen az akkori időkben,
náluk is egy kézi hajtású
darálót forgatott meg egy
légcsavar, szíjáttétellel. A
Frank tanyában lévőt azon-
ban egy kiselejtezett, már
csak két keréken guruló ko-
csira szerelték fel, amit
azután oda húzattak és
szélirányba forgattak,
ahol a szél ereje a leg-
nagyobb volt.
Frank József, környe-
zetének nem kis ellen-
állását legyőzve, 1940-
ben megépítette a kör-
nyék első szélkerekes
áramfejlesztőjét, amely
világító áramot termelt.
„Apám, szegény – me-
séli – ezt is ellenezte. Azt
mondta, hogy ebből soha-
sem lesz világítás. A sors
különös tréfája, hogy éle-
tének utolsó éveit mégis az
én villanyvilágításomnál
töltötte s ez nagy köny-
nyebbség volt, mert a
súlyos beteg jobban érezte
magát, ha a keze ügyében
volt a kapcsoló, s bármikor
világosságot tudott terem-
teni.”
A szélkerék a melléképület
tetején lett elhelyezve. A
2,5 méter átmérőjű szélke-
reket egy 8 méter hosszú és
15 centiméter vastag acél-
cső tartotta, ami több irány-
ban is ki volt vastag dróttal

kötve. A magasan forgó
szélkerék energiáját /a régi
szélmalmok gyakorlatát kö-
vetve/ a vastag tartócsőben
végigfutó állótengely /ami
egy vékonyabb cső volt/ a
melléképület padlására jut-
tatta és az ott lévő 24 voltos
dinamót áramtermelésre
serkentette, a lúgos akku-
mulátorokat töltötte. Orkán
erejű szél sem tudott kárt
tenni a vitorlában, mert erős
szél esetén lapátjai automa-
tikusan befordultak szélát-
eresztő helyzetbe

Szatymazon először a
Frank tanyán /a 40-es évek-
től/ villany világított nem
csak a lakásban, hanem az
istállóban és a „műhely-
ben” is. Sok kíváncsi szem
megcsodálta a pislákoló pe-
tróleumlámpákat felváltó
áramtermelő szélkereket, a
villanyvilágítást. Néhányan
igyekeztek követni a kor-
szerűsítő Frank József jól
bevált egyik gyakorlatát.
Az írás Frank József uno-
kaöccsének, Frank István-
nak a visszaemlékezéseire
épült.

Pálmai József

Október 2-án szavazunk a
betelepítésről.
Miért írtak ki népszavazást
róla?
- Mindannyian látjuk, hogy
mind Afrikában, mind
Ázsiában óriási népesség-
robbanás van az utóbbi öt-
ven évben. Ezek a tömegek
az internet elterjedésével
mind közelebb érzik ma-
gukhoz Európát, amely szá-
mukra mesés összegű se-
gélyt ígér, ha idejönnek.
Azokból az országokból,
ahol háború robbant ki,
vagy természeti katasztrófa

is sújtott egyes segélyszer-
vezetek egyenesen Euró-
pába terelik az embereket.
Ez a népvándorlás, mint
látjuk, katasztrófát okoz
Európában. A vita központi
kérdése, hogy a magyar
Parlament beleszólása nél-
kül Brüsszel döntsön, kik
telepedhetnek le itt, vagy
mi magyarok dönthetjük
ezt el.
Tehát arról szavazunk,
hogy mi dönthetünk saját
sorsunk felett, vagy erről
ezentúl Brüsszelben fog-
nak?

- Igen. Választás előtt ál-
lunk tehát, hogy Magyar-
országot magyar országnak
vagy valami egész másnak
akarjuk -e? Választanunk
kell, hogy olyan országot
akarunk -e, ahol együtt kell
élnünk olyanokkal, akik
nem ismerik és nem tisz-
telik a kultúránkat, a tör-
vényeinket, ahol megszű-
nik a mindennapok bizton-
sága.
A mostani döntésünkkel
szembeállunk az európai
értékekkel?
- Pont ellenkezőleg. Euró-

pában elsőként mi magya-
rok védhetjük meg Európát
azoktól, akik Brüsszelben a
jövőnket idegenek tömeges
betelepítésében látják.
Amikor nemet mondunk
egyszerre megvédjük Ma-
gyarországot és megvédjük
Európát is!
Október 2-án meg kell
üzennünk Brüsszelnek,
hogy ők is megértsék:
NEMet mondunk a kény-
szerbetelepítésre, NEMet
mondunk Európa és Ma-
gyarország tönkretételére!

Beszélgetés Farkas Sándor országgyűlési képviselővel az október 2-i népszavazásról
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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

„A falugondnoki szolgála-
tok eddigi eredményeként
elsősorban azt kell kiemel-
nünk, hogy több mint ezer-
háromszáz aprófaluba és
tanyakörzetbe jutott el az a
kapcsolati és információs
lehetőség, a személyes gon-
doskodás megnyugtató kö-
zelsége, mely addig elérhe-
tetlen volt ezen elszigetelt
területek számára. A falu-
gondnoki szolgálatok utol-
só szalmaszálat nyújtanak
az elöregedő, szociális gon-
dokkal küzdő településeken
a lemaradás csökkentésére,
a helyi energiák megmoz-
dítására, a remény felkel-
tésére. …fontos számunkra
minden ember, minden kis
vergődő közösség.”  Faludi
Erika

Szatymazon 2003-ban jött
létre a tanyagondnokság in-
tézménye, kezdetben két
szolgálattal indult a Falu-
gondnokok Duna-Tisza
Közi Egyesülete koordiná-
lásával. Eleinte önkor-
mányzati fenntartásban,
majd néhány év múlva a
Szegedi Kistérségi Több-
célú Társulás keretén belül
végezték munkájukat. A
nagyszámú külterületi la-
kosságszám, és a jelentkező
igények miatt hamarosan
növelni kellett a szolgála-
tok, ezzel együtt az ellátot-

tak létszámát. Jelenleg
négy szolgálat működik az
SZKTT, és további kettő az
önkormányzat égisze alatt.
Munkájuk során nagyon
sok szatymazi lakossal ke-
rülnek kapcsolatba, hiszen
az élet bármely területén le-
het számítani segítségükre.
Ebbe beletartoznak közsé-
günk üzemeltetési felada-
taitól elkezdve, a gyerme-
kek óvodába, iskolába szál-
lításán keresztül, a házior-
voshoz jutás, bevásárlás,
ügyintézésben való segít-
ségnyújtás, szükséghely-
zetben akár hólapátolás, fa-
vágás, ivóvíz- és gyógy-
szerbeszerzés, de együtt-
működnek a családsegítő,
gyermekvédelemmel fog-

lalkozó szakemberekkel,
foglalkoznak adományok
továbbításával a rászorulók
számára. Előfordul, hogy
nagyobb háztartási gépek
beszerzésében, beüzemelé-
sében segítenek, kapcsola-
tot tartanak az egyedül élő
idős emberek családjával,
naponta kb. száz főt ellát-
nak friss meleg étellel. Bi-
zonyára mindenki jól is-
meri a falu címerével ellá-
tott tanyagondnoki autókat,
melyek nap mint nap járják
a falut, és a tanyavilág min-
den részén megfordulnak.

Az öt megyét összefogó Fa-
lugondnokok Duna-Tisza
Közi Egyesülete rendszere-
sen szervez szakmai talál-
kozókat a tanyagondnokok
számára egymás munkájá-
nak megismerése, tapaszta-
latcsere, szakmai informá-
ciók, aktuális kérdések
megbeszélése céljából.
Szatymazon augusztus 11-
én került megrendezésre az
első ilyen esemény több
mint kilencven regisztrált

vendég részvételével. A
program a Barackvirág
népdalkör műsorával in-
dult, majd Barna Károly
polgármester úr röviden be-
mutatta településünket.
Ezután következett a falut
bemutató kisfilm megtekin-
tése, melyet a tanyagond-
nokok: Rózsa Zoltán, Kará-
csonyi Gergely, Sarapka
Katalin, Vidácsné Lukucza
Éva, Bérczi Tamás, Csányi
Imre bemutatkozása köve-
tett. Szatymaz történetéről
Pálmai József  tanár bácsi –
helytörténész – tartott rövid
előadást, majd következtek
a meghívott előadók: dr.
Mezei Róbert a Csongrád
Megyei Kormányhivatal
Gyámügyi és Igazságügyi
Főosztály főosztályvezetője
„A szociális ellátórendszer-
ben a falu- és tanyagond-

nokság”, majd Kakas Béla
a Csongrád megyei köz-
gyűlés elnöke „Csongrád
megye fejlesztési lehetősé-
gei” témában tartottak elő-
adást a meghívottaknak. Az
egyesület tagjait érintő 
programokról Csörszné Ze-
lenák Katalin beszélt. Rö-
vid szünet után a már szá-
mos sikert elért Ficánkák
előadása aratott nagy sikert,
majd ebéd következett, me-
lyet a tanyagondnokok és

segítőik saját kezűleg ké-
szítettek, és szolgáltak fel.
Ebéd után az érdeklődők
megtekinthették Kertész
Sándor őszibarack-ültetvé-
nyét, megkóstolhatták a va-
laha oly híres szatymazi
barackot.
A vélemények, és vissza-
jelzések alapján rendkívül
sikeresnek mondható talál-
kozó nem jöhetett volna lét-
re Barna Károly polgármes-
ter úr segítsége nélkül. Kö-
szönetünket fejezzük ki a
Gondozási Központ vezető-
je, Simon Lajosné Ildikó
rengeteg munkájáért, Ker-
tész Sándornak, hogy foga-
dott bennünket, valamint az
előkészítő munkákban, fő-
zésben résztvevő önkéntes
segítőinknek.

Vidácsné Lukucza Éva

Falu és tanyagondnoki találkozó
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Id. Kordás Pál betöltötte 95. életévét augusztus 9-én.
Dékányné Balogh Andrea köszöntötte fel hivatalosan.

KÖNYVTÁRI HÍREK
Kedves Olvasók!
Örömmel tudatom Önök-
kel, hogy az idei évben is
megrendezésre kerül az Or-
szágos Könyvtári Napok
rendezvény, idén 11. alka-
lommal. Az eseményre ok-
tóberben kerül sor. Ennek
keretében ismét könyvtá-
runkba érkezik Schäffer
Erzsébet, Pulitzer-díjas új-
ságíró, író, publicista, aki-
nek munkásságát Prima
Primissima díjjal és a Ma-
gyar Köztársasági Érdem-
rend lovagkeresztjével is
elismerték. Írásait a Nők
Lapja és a Képmás c. ma-
gazinokban olvashatjuk.
Férjével a legendás Utca-
színház megalakulásakor
találkoztak. Négy gyerme-
kük született, hét unokának
örülhetnek.
Kérem, kövessék figyelem-
mel a könyvtári szórólapo-
kat és facebook-oldalunkat,
hogy időben értesülhesse-
nek az író-olvasó találkozó
időpontjáról!

A következő könyveket
olvashatják Schäffer Erzsé-
bettől könyvtárunkban:
Hol nem volt: életek, me-
sék, pillanatok, 
Toronyiránt: utak és embe-
rek,

Bodobács: történetek út-
közben,
Egyszer volt: történetek, ta-
lálkozások,
A temesvári lány: anyuval
az élet,
Pókfonálon: történetek út-
közben,
Káprázat az élet!: utak és
ösvények,
A szőlővirág illata: törté-
netek útközben,
Lábujjhegyen: történetek
útközben.

Az író új könyvei érkeztek be:
Pipacsvirágom: történetek
útközben,
Álmok kertje: történetek út-
közben,
A kifutófiú szerelme.
Meg kell tanulnunk vágya-
kozni az után, ami a miénk.
/Simone Weil/

Továbbá új könyveinkből
ízelítő:
Khaled Hosseini: Egyezer
tündöklő nap,
Demet Altinyeleklioglu:
Hürrem, Szulejmán asszo-
nya - Szulejmán sorozat II.,
Cassandra Clare: Az an-
gyal (Pokoli szerkezetek -
Első könyv), A herceg, A
hercegnő (Vörös pöttyös
könyvek, 16 éves kortól
ajánlott)
Rick Riordan: Szörnyek
tengere: Percy Jackson és
az Olimposziak,
Thomas Brezina: Visszatér
az iskola fantomja, Kísér-
tetiskola - Tom Turbo 2.
Krimikedvelők figyelmébe
ajánljuk az alábbi új kö-
teteket!

Andreas Eschbach (A Jé-
zus-videó szerzője): Össze-
omlás: ökothriller,
Kovács Noémi: Lélekölő,
William S. Borroughs -

Alan E. Nourse: Pengefutár
- Az igazi Blade Runner,
Colleen McCullough: Me-
zítelen valóság,
Jaroslav Rumpli: Gabona-
körök: A death metal rövid
története,
James Patterson: Alex
Cross: Halálos keresztutak,

Kolozsi László: Mi van a
reverenda alatt?,
Kolozsi László: A farkas
gyomrában,
Stephanie Barron: A szol-

gáló titka,
Tarjányi Péter, Dosek Rita:
Az ördögi kötelék.
Várjunk könyvtárunkba
szeptemberben is kedves
Olvasóinkat!

Börcsök Erzsébet,
szatymazi könyvtáros

Készül a „versenymű” a pörköltfőző versenyen
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IX. Szatymazi Repülőnap és Főzőverseny 2016

Szeptemberben újra elérhető leszek: hétfőn, kedden.
Köszönettel: Gömöri Gabi, falugazdász

70/48 93 846

Falugazdász hírek
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ÓVODAI HÍREK

ISKOLÁNK HÍREI

„Anyuci, hányat kell még
aludni az oviig?”…. Bizo-
nyára sok gyermek szájából
hangzott el a kérdés, ami-
kor a bölcsőde kapuját el-
hagyva megtudta, hogy
nemsokára óvodába fog
járni. Igen, elérkezett a
nagy nap, a pillanat. Izga-
lommal, kíváncsisággal, de
talán egy csepp bizonyta-
lansággal is töltve fordultak
az új szakasz felé. Idén,
ahogy eddig is annyi éven
át, a Szatymazi Óvoda
szeretettel várta augusztus
végén, beszoktatási idő-
szakra az új csemetéket. Az
óvoda a nyári időszak után
új tanévkezdéssel nyitotta
meg ismét kapuit a csopor-
tok számára. A beszoktatási
két hét segítette, hogy a

gyerkőcök könnyedebben
fogadhassák az új élethely-
zetet. A beilleszkedési fo-
lyamatot másként éli át a
családból, és másként a
bölcsődéből érkező gyer-
mek. A bölcsisek számára
gördülékenyebben zajlik ez
a lépés, hiszen szinte foly-
tatódik egy megszokott 
életrend, azonban nekik is
új ez a szociális és tárgyi
környezet. A családból
érkező gyermekek esetében
az újdonságnak más hatása
van, nehezebb elválni a
szülőtől, többnyire minden
és mindenki ismeretlen szá-
mukra, és ezt olykor köny-
nyekkel fejezik ki. Az óvo-
dapedagógusok az elválási
folyamatot maximális lelki
támasszal, sok biztatással

és kedvességgel segítik, így
a nehezebben oldódó
gyerekek is napról-napra
egyre nagyobb mosollyal
érkeznek reggel. Felfedezik

az új környezetet, új ját-
szótársakat ismernek meg,
és érzik, hogy jó kezekben
vannak. 

„Ezek a csillogó szemű gyerekek nem maguk váltották a
belépőjegyet erre az útra, amit úgy hívunk: élet…
Ha szemükbe nézünk, ugyanazt a sugárzást érezzük,
ugyanazt olvassuk ki belőlük: itt vagyok, faragj az 
évek során embert belőlem…”

(Várady J.)
A Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános
Iskola Szatymazi Általános Iskolája 2016. szeptember

1-jén megtartotta tanévnyitó ünnepségét, ahol az
intézmény 266 diákja és 25 nevelője kezdte meg a
2016/2017. tanévet.

Ezúton szeretnénk megköszönni Gyuris Zsuzsannának a
virágdekorációt és Veres Tibornak az osztálytáblákat.

Kívánunk Mindannyiunknak eredményes és örömteli
tanévet!

Az iskola nevelőtestülete

Életképek az iskolai tanévnyitóról
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CIVIL EGYESÜLETEK HÍREI

Judo hírek
Egy rövid nyári szünetet,
majd egy hosszabb és ke-
mény alapozó munkát kö-
vetően augusztus végén el-
indult az őszi versenysze-
zon. Elsőként a romániai
Ploiestiben került megren-
dezésre a Junior Európa
Kupa, ahol Nagy Kitti +78
kg-ban aranyérmes lett.
Augusztus 27-28-án Siklós
adott otthont a U23-as Or-
szágos Bajnokságnak és a
XV. Tenkes Kupa Nemzet-
közi Judo Verseny U11,
U13, U15, U18 Országos
Rangsorversenynek, ahol
az alábbi eredményeink
születtek:

Aranyérmesek:
Nagy Kitti (+78kg, U23)
Lénárt Benedek (+90kg, ifi)
Lénárt Benedek (+81kg,
serdülő)
Micziz Nóra (63kg, serdülő)
Sándor Péter (66kg, serdülő)
Tetlák Abigél (40kg, serdülő)
Tetlák Abigél (38kg, AB)
Nagy Dániel (50kg, C)
Pölös Milán (30kg, C)

Ezüstérmesek:
Balogh Sára (70kg, ifi)
Farkas Ramóna (38kg, AB)
Gyöngyi László (60kg, AB)
Nagygyörgy Natália (+56kg,
AB)

Nagy Fruzsina (45kg, C)
Bronzérmesek:

Dorn Csanád (+90kg, ifi)
Micziz Nóra (63kg, ifi)
Árva Krisztián (40kg,
serdülő)
Sipos Dorina (52kg, serdülő)
Pölös Nándor (45kg, AB)
Sipos László (41kg, AB)
Csala Dávid (49kg, AB)
Túri Alex (+55kg, C)

V. helyezettek:
Kőhegyi Fanni (40kg, C)
Pölös Nándor (45kg, serdülő)

VII. helyezettek:
Sándor Péter (66kg, ifi)

Sipos Dorina (52kg, ifi)
Kónya Ádám (30kg, C)

Csapatverseny: II. helyezés!
Gratulálunk versenyzőink-
nek és Szabó Csaba edző-
nek, valamint segítőinek,
Kovács Bencének és Guba
Leventének! Köszönjük
polgármesterünk, Barna
Károly és a szatymazi ön-
kormányzat támogatását,
illetve Antman László és
Túri Sándor uraknak a csa-
patnak nyújtott segítséget!
Szeptember hónapban gye-
rek és felnőtt kezdő csopor-
tok is indulnak, így akik
kedvet kaptak a cselgáncs-
hoz, azok jelentkezését a
hónap folyamán várjuk sok
szeretettel!

SPORT

Nagy Kitti (+78kg) U23-as Országos Bajnokság I. hely, Siklós

Tenkes Kupa Ifi Országos Rangsorverseny, Siklós

Tenkes Kupa Diák A, B, C Országos Rangsorverseny, Siklós

Tenkes Kupa Serdülő Országos Rangsorverseny, Siklós

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

NYUGDÍJAS EGYESÜLET HÍREI

Augusztus 26-án Mórahal-
mon részt vettünk a Csong-
rád Megyei Nyugdíjas Egye-
sület által szervezett talál-
kozón. Nagyon kellemesen
telt el a közös fürdőzés.
Szeptember 17-én a Sándor-
falvi Őszikék Nyugdíjas

Egyesület meghívott ben-
nünket az évfordulós vidám,
műsoros rendezvényre, amit
szeretettel elfogadtunk.
Szeptember 28-án (utolsó
szerda) délután 5 órakor
megbeszélést tartunk az ok-
tóber 15-én tartandó Idősek
Világnapja alkalmából. Min-
den tagunkat feltétlenül vá-
rom, az ebéd miatt!
Tisztelettel:

Horváth Istvánné
0620/213-9534

KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI
Búcsúszó helyett...
Tisztelt Szatymaziak!
Kedves Híveim!

Amikor 2008-ban Szaty-
mazra kerültem, előzetesen
mint a Hittudományi Főis-

kola kánonjog tanára, egy
három kötetesre tervezett
jogtörténeti munkán dol-
goztam, amelyből két kötet
meg is jelent. A kutatást és
az írást félbe szakította a
szatymazi plébánosi kine-
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vezés...
Azóta nyolc év telt el.

Megöregedtem, és bárme-
lyik pillanatban jöhet olyan
körülmény, amely képte-
lenné tesz a harmadik kötet
elkészítésére. Püspök urat
többször kértem, hogy al-
kalmas időben adjon lehe-
tőséget arra, hogy tudo-
mányos munkámat foly-
tathassam, és Szegeden
lakván a Megyei Levéltár-
ban kutathassak. Úgy lát-
szik most jött el az alkal-
mas idő, a püspök úr
augusztus 31-vel felmentett
a szatymazi plébánia veze-
tése alól, és miközben ta-
nulmányi szabadságot biz-
tosított, rám bízta a Bálint
Sándor Katolikus Szere-
tetotthon lelki gondozását.
A főpásztor szatymazi plé-
bánosnak Sutka István
atyát nevezte ki. Óriási do-
log ebben a paphiányos

időben, hogy ennek a falu-
nak lesz önálló lelkipászto-
ra. Sutka atya eddig a kis-
papok prefektusa volt, és
tanít a Hittudományi Fő-
iskolán.

S most, hogy életutam
elvezet ebből a kedves kis
faluból, nem búcsúzom.
Szatymazt és a szatymazi-
akat szívembe zárva vi-
szem magammal. Életem
legszebb kilenc évét töltöt-
tem itt. Köszönöm, hogy
befogadtak, köszönök min-
den kedvességet. Őrizze-
nek meg szép emlékükben!
Szeretetükbe ajánlom utó-
domat, bízzák rá bizton
lelkük vezetését. Isten le-
gyen mindannyiunkkal!

Szatymaz, 2016. szent
István király ünnepén

Dr.Kisházi-Kovács László
plébános

A  N Ő E G Y L E T  H Í R E I

Nőegyleti vakációs hírek!
Szeptember küszöbén a nyári
emlékek felidézése nem ne-
héz feladat. Pláne, hogy csak
augusztusig szeretnénk visz-
szautazni az időben. Egyle-
tünk felkérésére ismét a
szatymazi barackot népsze-
rűsítette a szegedi HUNGA-
RIKUM fesztiválon. Négy
napon keresztül szállították
standunkra szatymazi ter-
melők a barackot. A kínálás-
nál sok lelkes önkéntes bese-
gített, KÖZSÉGÜNK nevé-
ben, köszönet nékik.
Augusztus utolsó napjára
egy igazán kellemes közös
„programot találtunk" ki:
lekvárt főztünk. A reptéren
szívesen láttak minket. Ko-
rán reggel nekiláttunk a fela-
datnak. Egy picit elbizonyta-

lanodtunk, hogy biztosan ne-
kivágjunk-e a feladatnak,
majd mindenki maga elé vet-
te a fejteni való szilvát. Késő
este, mikor a megtelt üvegek
fejjel lefelé beterítettek több
asztalt már, senki nem emlé-
kezett a reggeli kétségekre.
Receptünk nagy tételbe ké-
szítendő szilvalekvárhoz:
Keress egy lelkes csapatot,
fogadd el a vezető meghívá-
sát egy különleges helyszín-
re. Üstöt, üstházat vigyél ma-
gaddal, rendeld meg a szilvát
(150kg), a megmosott, kima-
gozott gyümölcsöt üstbe téve
álljátok körbe. Vigyázat, csa-
pódik! Lehetőleg fehér ruhát
végy fel, azt ki lehet hipóz-
ni. Készülj elő egy üst mosá-
sához, mert úgyis leragad az
elején. Hosszú órákon át ke-
vergesd, majd tégy bele 6 kg
cukrot. Mikor a társaság
megszavazza, hogy kész,
szórj bele 4 g nátrium-ben-
zoátot, majd szedd ki 140 db
üvegbe. Jó étvágyat!

Rendőr oszlatta már a tö-
meget a tanyám előtt, mikor
rájöttem, tovább nem vár-
hatok, rajtam nem múlhat a
közhangulat – igen, megint
írnom kell, mert nekem is
feltűnt, hogy szeretett fa-
lunkban lassan eluralkodik
az az érzés, ami a jövőt re-
ménytelennek, a múltat ke-
serédesnek találja. Így hát
boldogan osztom meg vele-
tek legújabb tanyakalando-
mat:
Pieterhez araszoltam át a
sömlyékaljon, láttam Zoli
is ott ténykedik, bálát pa-
kolásztak le, aztán föl. Hál’
Istennek pont befejezték,
így már a jól megérdemelt
söriváshoz csatlakoztam.
Megbeszéltük a napi ügye-
ket, mindazt, amit a tanya-
világban meg lehet és meg
kell, legalábbis ajánlatos

megbeszélni, mivel persze
civilizáció és modern világ
ide vagy oda, de ebben az
élettérben csak felüti fejét s
szükségeltetik is egy kis
csibészség, akár betyáros
látásmód, ezt-azt, aztán
mindenki irány haza. Azon-
ban épp hogy belépek az aj-
tón, csöng a telefonom: Zo-
li az… ugyan mit felejtett
el? Telefonhoz nem igen
ért, ezért nem is lepődtem
meg, hogy szűkszavúan
csupán annyit mond: gyere
át! Baj van, kérdem én, baj,
aszondja. Na most Zoli ba-
rátunk digitális megnyilvá-
nulásait figyelembe véve,
azt is gondolhattam, hogy
ég a ház, de azt is, hogy
mög köll innunk egy üveg
vöröset. Sebtiben átinaltam
hát, s mit látok?! Izgatott
család az udvaron, Zoli vet-

kőzik, kezembe nyom egy
fényképezőgépet és
aszondja halálos ko-moly-
sággal: a nagybajuszú elvit-
te a botot…! No csak. Joli-
kára pillanték, meglepően
komoly. Furcsát érzek: nem
ilyennek szoktam látni, mi-
kor párja gőzgépről, trágya
melegítette fürjfarmról –
stb… - beszél. Most mintha
ő is várna valami nagy dol-
got. Elindulok utánuk, liba-
sorban, le a tópartra. Zoli
bátyó azóta szál gatyában s
jön is a megvilágosodás:
kis tavában évek óta van
egy harcsa, amit hősünk
igen szeretne már bogrács-
ban látni, így beetet rend-
szeresn, s horgászbotját be-
lógatja. S most, a hollan-
dustól hazatérvén láti: nincs
bot! Rövidre fogva most
már, úgy mesztéllább bé-

gyalogolt a nádasba, oszt’
kereste a botot! Először tal-
pacskájával, aztán határo-
zottan kért egy gereblyét s
aztán azzal próbálta! Én
ámélkodtam, Jolika hős-
ként hallgatott. Aztán mög-
lött! Itt van ám – kurjantot-
ta, miután fölgombolyította
a damilt s egyre közelebb
került halhoz, sikerhez. Na
de a feketeleves:
Ó, hát ez a ponty…! – szön-
työnpörödött el a nagy ha-
lász – kifogtam a pontyot.
Különben szép példány
volt, másfél kilós tán, de
hát mégsem a nagybajszos.
Ezután a megrázkódtatás
után kiköveteltem egy vö-
rösbor-bontást, ami meg is
történt s még mindig ott
iszogatnánk, a nagy kalan-
dot fölelevenítve, ha el nem
fogyott vóna….

Görgényi Gábor jegyzete
Szatymazi parajelenségek, 3. rész

Szeptember 13. – szeren-
csétlen nap
A szeptember a régi római nap-
tárban a hetedik hónap volt
(„septem” = hét), s ezt a nevét
megtartotta akkor is, amikor
már a kilencedikké lépett elő. E
hónap (a hetedik hónap) 13-ik
napja különösen szerencsétlen
hírű volt a régi Rómában, ami
ellen csak úgy lehetett vé-

dekezni, hogy az ember szöget
vert a falba. Nálunk, Magyar-
országon főként szeptember
utolsó napjának van rossz híre a
nép között: ezen a napon nem
ajánlatos vetni, mert akkor a
vetés zöld marad és nem érik be.
Emlékezzünk meg ezzel kap-
csolatban magának a „septem”
szónak az eredetéről. A római-
ak a görögöktől vették át a he-

tes szám (hepta) nevét. Ez a
görög hetes szó pedig a „hepo”
igéből eredt, amelynek jelen-
tése: „követni”, „ujjal rámutatva
követni, üldözni valakit”. Ami-
kor ugyanis még az ujjakkal
való számlálás dívott a görö-
göknél, az egyet a bal kéz hü-
velykénél kezdték, ötös volt a
bal kéz kisujja; a jobb kéz hü-
velyke volt a hatos szám, s így a

jobb kéz mutatóujja lett a hetes.
Ezzel a mutatóujjal, a heptával
lehetett valakit megigézni, rá-
mutatva őt követni, üldözni. A
hetes számjegy tehát voltakép-
pen azt jelenti, amire „rámu-
tatunk”, amit az' ujjunkkal
„követünk”, „üldözünk”. 
Forrás: http://jelesnapok.oszk.hu/prod-
/unnep/szeptember__szent_mihaly__os
zelo__foldanya_hava

Supka Géza: Kalandozás a kalendáriumban és más érdekességek
(részlet)
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„MI ROVATUNK”

Egy igazán merész elhatá-
rozás, remek felkészülés és
bátor határozott belekezdés
jellemezte az időpont előtti
időszakot.
Négy meglehetősen elszánt
Szeged környéki (szatymazi,
kistelek és hódmezővásárhe-
lyi) férfi (mink) egy a 2015-
ös magyarországi 900 kilo-
méteres túránk sikerén fel-
buzdulva elhatároztuk, hogy
ezekkel a kis motorocská-
inkkal -Babetta 207 és Ba-
betta 210 típusokkal- leju-
tunk Montenegro legszebb
részein át az Adriára.
A kezdéskor rögtön a Tisza-
szigeti határátkelőhelynél a
szerb oldal nem engedte át a
kis csapatot kellő okmányok
és forgalmi rendszám hiánya
miatt.
Ez várható is volt részünkről,
mert nem sokkal az indulás
előtt átutaztunk, és érdek-
lődtünk a rendőrségen, vala-
mint az ottani „közlekedésfe-
lügyeletnél", ahol nem tud-
tak jogszabályt erre a régóta
vitás esetre.
Úgy gondoltuk, a magyar ha-
tárt Kiszombornál lépjük át,
és a romániai Jimbolia ha-
tárátkelőnél térünk a szerb
utakra. Minden határon ma-
gyarázkodni kellett, és csak
nehézségek árán juthattunk
tovább. A sikeres érveket a
kerékpáros motor titulus
hozta meg. Természetesen
nem ingott meg a szándé-
kunk még akkor sem, amikor
a titeli Duna-Tisza-delta szú-
nyogos árterében a bokrokat
és sártócsákat kerülgetve
araszoltunk. Majd nem sok-
kal később a főváros, Belg-
rád belvárosában tévelyed-
tünk el a du. 5 órás csúcsfor-
galomban. Eljutottunk ha-
marosan a nagy hegyek lábai
elé, és le is borultunk előttük
térdre. Na, nem áldani őket,

hanem első meghajtó lánc-
kerék cserére. A megválto-
zott erőviszonyok új élményt
jelentettek számunkra, hisz
eddig még nem tapasztalt
magasságokba juthattunk.
Így a Durmitor csúcsán lehe-
tőségünk volt hóban nyalo-
gatni frissen szerzett sebein-
ket, amiket a különleges
megterhelés okozott elsősor-
ban a motorjainknak. „Ami
nem öl meg az erősít” jelszó-
val tovább juthattunk a Piva-
tó duzzasztógátjáig sok-sok
alagúton át, majd a legel-
dugottabb keskeny bokros-
fás, szerpentines, lyukacsos
úton elébünk tárult a Kotori-
öböl a maga teljes látképév-
el, ami minden nehézséget
feledtetett velünk. A térkép
szerint is körbeöleltük ezt a
csodálatos színteret, ahol
szinte mosolyogtak ránk a
pálmafák. Az édenből még
egy lépést előre tettünk meg,
amikor megfürdettük a Ba-
bettákat a Tenger vizében. A
montenegrói tengerpartot vé-
gigbabettázva egészen Ulci-
nig jutottunk, ahol filmbe il-
lően az apró homokon szel-
tük át a tenger kicsapódó
habjait. Ettől a ponttól már
visszafelé vezetett az utunk,
amit Albánia érintésével tet-
tünk meg. Ez igen érdekes
betekintést nyújtott az ott
élők mindennapjaiba. A
montenegrói főváros, Pod-
gorica majdhogynem körbe-
motorozása után nem kevés
emelkedő, kaptató, szerpen-
tin várt még ránk, amit néha
nagyon nehezen vészeltünk
át. Hol a Babetta vitt minket
a hátán, hol mi vittük a há-
tunkon a Babettát. Egy alka-
lommal naplementéig nyúló
brümmögés után ugyanoda
érkeztünk éjjelre, ahol már
idefelé is megszálltunk. Így
már ismerős volt az ezer csil-
lagos kemping. Gyönyörű

helyeken csodálatos kismo-
torokkal jártunk. Bátran
mondom, hogy csodálatos,
mert az egész út során any-
nyian megcsodálták őket, oly
sok szeretetet, elismerést ka-
pott legtöbbjük a mellettünk
elhaladó autósoktól, hogy
néha már nem is benzinnel
mentek, hanem büszkeség-
gel. A nagy motorosok mel-
lett kissé félénken és egy hős
szerénységével gurultunk le
velük az utolsó nagy lejtőkön
és hagytuk magunk mögött
Montenegrót, majd újra a
fővárost és az alföldi utakon
a nagy melegben és szélben
kissé dülöngélve így integet-
ve Szerbiának útjait. Idehaza
mindannyian furcsa telített
élményekkel, kissé megfá-
radva, de törve nem, vezettük
hatalmas értékűvé vált Ba-
bettáinkat kiinduló helyeink-
re. Barta Zsolt Hódmezővá-
sárhelyre, Rigó Imre Kiste-
lekre, Gál Péter és Farkas
Gábor Szatymazra. Az utóla-
gos javítgatások, karbantar-
tások már újabb utak meghó-
dítása miatt zajlott, mert
néhány helyre - motoros ta-
lálkozókra, meghívásokra
megyünk el, ahol fényképek
és motorjaink megmutatásá-
nak segítségével élménybe-

számolókat tartunk giganti-
kusnak tűnő babettázá-
sunkról.

A túránk érintett 5 országot,
amelyek útjain megtettünk
összesen 1900 km-t, ami na-
pi átlagban 211 km megtett
utat jelentett. Babszikáink
jóízűen elfogyasztottak 180
liter benzint, hozzá desszert-
nek 4,5 liter olajat. Megsza-
badultunk néhány renitens-
kedő gyújtás és karburátor
alkatrésztől. Egy hátsó gumi
sem tartott velünk végig az
úton. Viszonylag kevés és
nem súlyos problémával jár-
tuk meg a távot, bár volt ,
hogy egy napon 360 kilo-
métert tettünk meg 15 órás
utazással. Akkor a sebessé-
günk átlag 24 km/óra volt. A
legmagasabb pont, ahol cso-
dálkozhattunk, 1907m a Dur-
mitor-hegységben, a legala-
csonyabb az Adria-tenger
Budvánál - 15 cm, kerékkel a
vízben. A 9 napos kirándulá-
sunk feledhetetlen élménye-
ket adott nekünk megvalósít-
va fiatalkori álmainkat.

Babetta Adria Túra 2016. június 17- től

Már éppen esteledett. A nap
korongja elérte a látóhatár
szélét. A fényt lassan felvál-
totta a sötétség. Ilyenkor a
fények mások, mint akár
nappal, vagy akár éjszaka.
Ilyenkor az ember közte
van. Még nem éjszaka, már
nem nappal. Ahogy én is a
két világ között. Közte.
Már nem a régiben, de még
nem az újban. A kis akácos
sűrű sötét erdőnek tűnt eb-

ben a fényben. A fák közül
szemek tekintenek rám. Az
erdő gyermekei. Először
amikor oda pillantottam,
megijedtem. Megijedtem,
mert nem tudtam, mit is lá-
tok. Valóban látom, vagy
csak a szemem káprázik.
Újra odapillantottam. A
szemek ugyanúgy rám néz-
tek. Néha pislantottak. Fura
volt látni a másik dimenzió
lényeit. Mikor megértet-

tem, mit is látok, már nem
féltem. Tudtam, hogy az
erdő gyermekei nem bán-
tanak, ők segítenek. Mert
minden úgy jó, ahogy van.
És ezt én most pontosan tu-
dom is. Azok a szemek csak
megerősítenek benne. Ha
nem akarom, megkapom.
Ha nem keresem, megtalál.
Megtalál egy szóban, egy
levélben, egy ölelésben.
Mert egy öleléssel sokkal

többet el lehet mondani,
mint szavakkal. Az emberi
szókincs kevés annak kife-
jezésére, amit egy öleléssel
el tudunk mondani. Egy
ölelésben benne van a má-
sik ember öröme, boldogsá-
ga, félelme. Abban az öle-
lésben éreztem, hogy fél,
hogy hiányzik neki valaki.
Éreztem, ahogy a lelkeink
találkoztak és egyesültek. 

Szabóné Döme Andrea

Már éppen esteledett
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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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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

Püspöki László 1955.
Szatymaz, II. körzet

1976/13
Salánki Józsefné 1940.
Szatymaz, Jókai u. 18

Kothencz Péterné 1938.
Szatymaz,II. kerület  82.
Bárkányi Illés Lajos 1928.

Szatymaz, Kis u. 3.
Katona Antal 1967.

Szatymaz, IV. körzet 102.
Kormos Imréné Fogas

Julianna 1937.
Szatymaz, IV. körzet 121.

Török Istvánné 1933.
Szatymaz, I. kerület 7.

Közérdekű információk
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