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Hogy pontosan hány útmenti
kereszt állott a háború előtti
Szatymazon, nem tudjuk már.
A számuk bizonyára meghal-
adta a húszat, hiszen csak az
akkor létező tíz iskola előtt
egynek-egynek kellett állnia.
A viharos időt elűző, harang-
gal is rendelkező szőlőhegyek-
ben, /a számuk elérte a hatot,/
a harang mellé kereszt is lett
felállítva. Ezenkívül, a magá-
nos hívek között is volt szá-
mos olyan, aki úgy érezte,
hogy emlékeztetőül az utókor
részére, a földje szélébe út-
menti keresztet kell állíttatnia.
A még létező keresztek szám-
bavétele, és talán a hiányzók
lassú pótlása még hátravan. A
továbbiakban jó idő esetén jár-
junk be egy olyan utat, később
a vendégeinknek is mutassuk
be, aminek során négy szaty-
mazi keresztet is megtekinthe-
tünk.
A hajdani Neszürjhegyi iskola
sarkából hiányzó, 1872-ben
felszentelt régi kereszt helyére
Deli András szatymazi plébá-
nosunk egy szép keresztet ál-
líttatott és szentelt fel az 1993-
as évben. A régi kereszt mellett
valamikor harang is állt, ami
az Ópusztaszeri Emlékparkba
került. A szatymazi kápolna
felszentelése előtt /1901,
augusztus 15./ a Neszűrjhegyi
iskola tantermében nyáron, jó
idő esetén, a megjelent soka-
ság miatt, az iskola előtti tér-
ben, közel a kereszthez került
sor a vasárnapi misékre. A ke-
reszttel szemben a földút má-
sik oldalán, a szatymaziak ál-
tal jól ismert és megbecsült
bognár, Szélpál Antal kicsiny
műhelye húzódik meg. A ben-
ne lévő, és általa oly fáradha-
tatlanul és ügyesen használt
szerszámok már régóta pihen-
nek.
Az iskola és a bognárműhely
között elvezető földúton ha-
ladhatunk tovább. Amikor a
földút bevezet egy keresztút-
ba, meg kell állni, mert bal
oldalon, a sarkon, ott áll erede-
ti formájában felújítva az
1912-ben felszentelt „Korda”-
kereszt. Az idő vasfoga az
elmúlt 100 év alatt sok kárt tett
benne, és csak mesterek, mű-
vészek, támogatók és a közel-
ben lakók összefogása és áldo-
zatkészsége mentette meg az
utókornak, és állította eredeti
formájában helyre. Az eredeti
állapotába felújított keresztet
Sutka István plébánosunk
szentelte fel 2016. október 9-

én. A vasból öntött kereszten
tábla, a táblán írás is van, ami
arra hívja fel a figyelmet, hogy
milyen okból történt létreho-
zása: „Emelte Isten dicsőségé-
re Keth Károly és neje, szül.
Druskovits Viktória házassá-
guk 30-dik évfordulójának
emlékére 1912. nov. 20-án”.

Ha a Korda-kereszttől az utun-
kat balra fordulva folytatjuk,
hamarosan elérjük az első 
jobbra tartó dülő utat, ami azu-
tán a rákanyarodót csaknem
egyenesen vezeti a jól látható,
a gyorsforgalmi utat átívelő
felüljáróhoz. A felüljáró leg-
magasabb pontján átjutva és a
lejtőn az ereszkedést meg-
kezdve, balról a fák között fel-
tűnik egy különösen szép, fel-
újított /1884-ban készült/ épít-
mény. Amikor a híd másik ol-
dalán lévő lejtőnek a végéhez
érünk, egy újabb földút ke-
resztezi utunkat. Ez a keresz-
tező út Szatymaz és Zsombó
határát jelöli ki. Szatymaz
község megalakulása /1950/
előtt a szegedi és dorozsmai
határt jelölte. Mielőtt a határ-
útra kiérnénk, baloldalon, még
a szegedi, illetve ma már a
szatymazi oldalon, egy három-
szögben, a jegenyék között áll
egy újabb kereszt, ami az első
világháborúban hősi halált halt
pilótára, Török Lászlóra
/1884-1915/ emlékeztet. A ke-
resztet, amit a Török birtok, il-
letve ekkor már öröklés során
Falcione birtok sarkában állí-
tottak, 1931. augusztus 10-én,
keresztmisével avatta fel Virág
Vince szatymazi plébános. Az
akkor megtartott keresztmisét
minden év augusztus 10-én, 15
éven át megismételték. A Tö-
rök Lászlóra emlékeztető ke-
reszt felállítását a két évvel
idősebb nővére, Falcione Kál-
mánné, született Török Etelka
/1882-1982/ kezdeményezte.

Sokáig hazavárták Török
Lászlót, aki az első világhábo-
rúban mint felderítő pilóta, a
Máramarosi havasokban a ma-
gasból kémlelte Bruszikov cári
hadvezér orosz katonáinak
mozgását. Egy ilyen kémlelése
közben tűnt el nyomtalanul,
1915-ben.
A kereszttől kiindulva, az át-

ívelő híd feljárója mellett elha-
ladva, meg lehet tekinteni az
eredeti formájába felújított
Török villát. Az érdekes épít-
ményt Török Sándor /Szeged,
Zrínyi utcai ügyvéd, nevéhez
fűződik az is, hogy Szegeden
nem járult hozzá, hogy a Ke-
lemen utcát az Aradi térig
meghosszabbítsák/ azért épít-
tette 1884-ben, hogy a már le-
bontott 200 éves tanyai épület-
ben tartott ünnepségek a fele-
sége és az öt gyermeke nyu-
galmát ne zavarja. A nyári
összejövetelek egyik kiemelt
gyakori vendége volt itt Fad-
rusz János szobrász is, aki már
jó előre kérte, hogy a zenét
Dankó Pistáék szolgáltassák.
Az épület oldalán a Török
címer látható.
A fölüljárón visszaindulva,
mielőtt elérnénk a korábbi
utat, még a lejtő alján lévő ki-
ágazásnál jobbra kell fordul-
nunk. Egy darabig a fallal el-
határolt autópálya felé kell ha-
ladni, majd egy bal kanyar kö-
vetkezik. Az út jobb oldalán
hamarosan feltűnik a hajdani
Szatymaz legszebb villája, az
1897-ben épült /Einsenstádter/
Enyedi Lukács-féle nyaraló.
Enyedi Lukács a Szegedi Nap-
ló alapítója, szerkesztője, majd
képviselő, az Agrár Bank el-
nöke. Felesége a „szatymazi”
Zsótér Ilona volt.
Az úton tovahaladva, jobbra, a
sok növénnyel benőtt alig
észrevehető Bába nyomdászék
villáját lehetne látni. Csak a
kapásház oldala néz az útra,

fölötte egy 150 éves vadgesz-
tenyefa terpeszkedik, egyik
hatalmas ága a tetőre zuhanva.
A benn lévő villa teraszán kós-
tolgatta Bába Sándor díjnyer-
tes siller borát gyakran Tömör-
kény István is. De itt próbálták
rábeszélni poharazás közben
Gárdonyit arra, hogy Szaty-
mazra, és ne Egerbe költöz-
zön.
Az úton tovahaladva, az elha-
gyott és pusztuló házak között
hamarosan elérjük Szatymaz
egyedüli napsugaras házát,
ami 1887-ben Száraz Erzsébe-
té volt, majd Nagy Zseni örö-
költe. Itt az utunkat megváltoz-
tatjuk, és balra kanyarodunk.
Mielőtt a párhuzamos földútra
érnénk, már messziről látható a
négy zöldre festett zsalus ablak,
Pálfy János hatalmas, sárgára
festett tanyáján.
A paprikaőrlést feltaláló Pálfy
János /előtte törték/ 1897-ben
építteti meg a házát. Szatyma-
zon és Szegeden 1-1 paprikát
őrlő malmot állít be. Pálfy Já-
nost felesége, Dús Ilona mel-
lett itt éri a halál. Fia, Pálfy Jó-
zsef, 1935-től haláláig, 1944
őszéig, Szeged polgármestere.
Unokája, Pálfy György, apja
halála után szintén Szeged pol-
gármestere volt.
A Pálfy-ház négyablakos olda-
lával párhuzamosan haladva a
földúton, hamarosan a jobb ol-
dalon elérjük a mindenki által
szeretett Sziráki Manci néni
házát. A szegedi Sziráki bics-
káról /halas bicska volt/, a 
bicskát készítő mesterről,
Mikszáth is ír. Leírja, hogy
amikor eljön a szőlőnyitás,
metszés, permetezés és a szü-
ret ideje, akkor a mester be-
csukja a szegedi műhelyét, üz-
letét, és segédeivel, tanoncai-
val együtt kivonul a szatymazi
szőlejébe.
Az út másik oldalán ott látható
a sarkon, a jánosszállási /ko-
rábban Wőber/ iskola előtt, az
1910-ben felállított kereszt. A
felújítását 100 év után, 2010
októberében Jurik Ferenc elvé-
gezte. A keresztet dr. Kisház-
Kovács László, akkori plé-
bánosunk szentelte fel. Innen
az iskola mellől műút ve-zet ki
a Gulyás-sarokra.
A négy kereszt útját bejárva
hiányolhatjuk a hajdani szőlő-
ket, /2500 hold volt/, a gyü-
mölcsös kerteket, de az elha-
gyott üres tanyákból hiányoz-
nak a szorgos munkáskezek is.
És mégis, az utak sarkán
vigyázó keresztek lábainál
mindig friss élővirág illatozik.

Szatymazi négy kereszt mentén. . .
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

Tájékoztatom a Tisztelt La-
kosságot, hogy a Szaty-
mazi Polgármesteri Hivatal
2016. december 26. nap-
jától 2017. január 1. nap-
jáig igazgatási szünetet tart.
A Hivatal anyakönyvi
ügyekben ügyeleti rendben

működik.
Ügyeleti telefonszám:
06/20/485-1094
Szatymaz, 2016. november 02.
Tisztelettel:

Dr. Makay Enikő
jegyző

Lakossági tájékoztató

Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk, hogy
Szatymaz Község Képvi-
selő-testületének soron kö-
vetkező ülése: 2016. de-
cember 08-án, 15 órakor
kerül megtartásra, melynek
helye:

Dankó Pista Művelődési
Ház és Könyvtár.
Napirendi pontok:
1./ A 2017. évi munkaterv
megtárgyalása
2./ Előterjesztések

Barna Károly
polgármester

Tisztelt Lakosság!
A szilárd burkolattal el nem
látott belterületi utak asz-
faltozása ügyében már az
októberi lapszámban is
tájékoztattuk a lakosságot a
beruházás megvalósításá-
nak folyamatáról. Az érin-
tetteket levélben értesítet-
tük a hozzájárulás meg-
fizetésének módjáról és a
részletfizetési kérelem le-
hetőségéről.
Most a beruházással kap-
csolatos állami támogatás
igénybevételének lehetősé-
gére hívjuk fel a figyelmet.
A befizetett közműfejlesz-
tési hozzájárulás ( 100
000.- Ft ) 25%- át a Magyar
Államkincstártól visszai-
gényelheti az a személy, aki
57 000.- Ft meg nem hala-

dó nyugellátásban, illetve
időskorúak járadékában
részesül,
vagy aktív korúak ellátá-
sára
vagy rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményre
jogosult.
Kérjük az érintetteket,
hogy a hozzájárulás meg-
fizetését követően jelezzék
a Polgármesteri Hivatal
gazdálkodási csoportjánál,
hogy ezen támogatást
igénybe szeretnék venni,
mert ez alapján tudjuk tá-
jékoztatni őket a kérelem
benyújtásához szükséges
iratokról, az eljárás folya-
matáról.

dr. Makay Enikő
jegyző

Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy 2016.
április 1. napjától átalakult
a hulladékgazdálkodás
rendszere a hulladékról
szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény (továbbiakban: Ht.)
alapján. Eddig az önkor-
mányzat látta el a hulladék-
szállítási közszolgáltatást a
Szegedi Környezetgazdál-
kodási NKft-n keresztül és
a bevételek is a szolgáltatót
illették. Április 1-től a köz-
szolgáltatást továbbra is a
helyi szolgáltató látja el, de
a bevételeket az állam el-
vonja. E hónaptól a hulla-
dékszállítási díj az állam
bevétele, erre az új feladat-
ra létrehozták a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Ko-

ordináló és Vagyonkezelő
Zrt-t.
A fentiek alapján a gyakor-
latban úgy valósult meg a
hulladékgazdálkodás új
rendszere, hogy a díjról
szóló számlát 2016. április
1. napjától a Koordináló
szerv fogja kiküldeni a la-
kosoknak, melyet a Koor-
dináló szerv felé fizetnek
meg, és ezt követően a Ko-
ordináló szerv fizet szolgál-
tatási díjat az elvégzett
szolgáltatásért a hulladék-
szállító cégnek.
Az országos rendszer ki-
alakításának nehézségei
miatt a Koordináló szerv
mind ez idáig nem küldött
számlát az április óta el-
végzett szolgáltatásról.

Ügyfeleink az elmúlt idő-
szak számláit várhatóan no-
vember első heteiben fog-
ják postai úton a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Ko-
ordináló és Vagyonkezelő
Zrt. nevében megkapni.
Előreláthatóan az első
számla az áprilisi díjat tar-
talmazza egy lakossági tá-
jékoztatóval, majd a továb-
biakban egy borítékba kerül
a május-június, július-
augusztusi számla kikül-
désre. A számlák fizetési
határideje 15 napos eltérés-
sel fog elkészülni. A fizetési
nehézségek és a későbbi fi-
zetési felszólítások járulé-
kos költségeinek elkerülése
végett ezt előre jelezzük.
Azok az ügyfelek, akik ko-
rábban csoportos beszedési

megbízással fizették szám-
láikat, korábbi megbízásuk
nem érvényes NHKV Zrt.
felé, így az első számla
megérkezte után új meg-
bízást tudnak számlavezető
bankjuknál indítani. Az
ehhez szükséges azonosító
a számla mellé küldött tá-
jékoztató levélben fog sze-
repelni.
Számlázással, díjfizetéssel
kapcsolatos észrevételeiket
társaságunk elérhetőségein,
valamint a Koordináló
szerv felé tudják jelezni az
alábbi elérhetőségeken:
1011 Budapest, Iskola utca 13.
Telefon: +36 (70) 399 05 07
E-mail: info@nhkv.hu
Szegedi Hulladékgazdálkodási

Nonprofit Kft

LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY

Ismételten felhívjuk a Tisz-
telt Lakosság figyelmét,
hogy a hulladék udvar elé
lerakott szemét illegális
hulladéklerakásnak minő-
sül, és eljárás megindítását
vonja maga után. A Polgár-
mesteri Hivatal dolgozói
folyamatosan ellenőrzést
tartanak a helyszínen és a
jogszabályi lehetőségek
függvényében bírság kerül
kiszabásra. A mai napig kö-
zel 25 eljárás indult ezügy-
ben, de további bírságolá-

sok várhatóak, mert a fi-
gyelmeztető tábla kihelye-
zése sem vezetett ered-
ményre. 
Tájékoztatjuk továbbá a
Lakosságot, hogy a vonat-
kozó jogszabály 1.500 -
50.000,-Ft-ig terjedő bír-
ság kiszabását rendeli el,
amely az illegálisan lera-
kott hulladék mennyisége
és az ismételt elkövetésre
tekintettel kerül kiszabásra.

Szatymaz Községi Önkor-
mányzat

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
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Falugazdász hírek

KÖNYVTÁRI 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

Tisztelt szatymazi gazdák!
Azoknak az őstermelőknek
akiknek még a régi, barna
színű, papír alapú igazol-
ványuk van, 2016. novem-
ber 1. és december 31. kö-
zötti időszakban kell igé-
nyelniük az új őstermelői
igazolványt, amennyiben
2017. január 1-jétől őster-
melőként, jogfolytonosan
kívánják folytatni őster-
melői tevékenységüket.
Kérem Önöket, hogy a
hosszas várakozás elkerü-

lése érdekében előre egyez-
tessenek időpontot a
70/489-3852-es telefonszá-
mon.
Permetezőgépek felülvizs-
gálatával kapcsolatban ké-
rem, keressenek meg a lenti
telefonszámon, hogy egy
listán tudjam vezetni, kik
azok, akiknek esedékessé
válik a gépeik felülvizs-
gálata.
Tisztelettel:

Gémes Dóra Falugazdász
70/489/3852

A Magyar Nemzeti Üdülési
Alapítvány ismét megnyi-
totta szociális üdülési pá-
lyázatait a nyugdíjasok, a
fogyatékossággal élők és a
nagycsaládosok előtt. A pá-
lyázatokra először a nyug-
díjasok és a fogyatékosság-
gal élők jelentkezhetnek,
mától egészen november
25-ig. A nagycsaládosok
december 1-30. között pá-
lyázhatnak majd. Pályáza-

tot benyújtani a korábbi
évek gyakorlata szerint ki-
zárólag elektronikusan, a
www.erzsebetprogram.hu
oldalon lehet, érvényes re-
gisztrációt követően.
Bővebb tájékoztatásért, se-
gítségért forduljon a Tele-
házban dolgozókhoz.
A pályázatok beadásában a
Teleház dolgozói segítséget
nyújtanak.

ISMÉT MEGNYÍLTAK AZ ERZSÉBET-
PROGRAM ÜDÜLÉSI PÁLYÁZATAI

Kedves Olvasók!
A múlt hónap gazdag volt
programokban, például szer-
veztünk Baba-mama klu-
bot, régi könyvek vásárát, a
Látványszínház előadására
is lehetőségünk nyílt meg-
invitálni a kicsiket, és az
Országos Könyvtári Napok
eseményei is lezajlottak. 

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI
NAPOK 2016
„Válassz egy könyvet!” el-
nevezésű programmal nyi-
totta meg az Országos
Könyvtári Napokat 2016-
ban könyvtárunk október 4-
én, melynek keretében en-
ciklopédiák és lexikonok
segítségével válaszolhattak
az 5-6. osztályos tanulók 3-
3 kérdésre. A célja a foglal-
kozásnak az olvasás fontos-
ságára történő felhívás volt,
és hogy közelebb hozza a
tanulókhoz a könyvekben
való információkeresést.
Ugyanakkor szöveget is
szükséges volt értelmezni-

ük. A feladat végén az is-
kolások az NKA által fela-
jánlott naptárakat és vig-
nettákat vehették át jutal-
mul a szorgalmas munká-
ért.
Kreatív akadályverseny -
kockajáték elnevezésű pro-
grammal folytatódtak a
könyvtári napok október 7-
én. Az 5-6. osztályos tan-
ulók a gyermekkönyvtári
könyvekből gyűjtöttek in-
formációkat, válaszoltak a
feltett kérdésre. A második
feladatnál a választ kockák-
ból rakhatták ki. Jutalmul a
legügyesebb két csapat
könyveket vehetett át. A
program végén sakkoztak
és activityztek.
A Kis falunk kincsei és
legrégibb könyveink kiál-
lítást is megszerveztük.
Október 18-án érkezett
hozzánk Schäffer Erzsébet,
Pulitzer-díjas újságíró, író,
publicista, akinek munkás-
ságát Prima Primissima díj-
jal és a Magyar Köztársa-

sági Érdemrend lovagke-
resztjével is elismerték. So-
kan érkeztek az eseményre.
Csodálatos előadást tartott
az életről, a múltról, néhány
történetet meghallgathat-
tunk. Feltöltődtünk min-
dannyian és elgondolkod-
tunk az életen, és bebizo-
nyította nekünk az írónő,
hogy igenis létezik jóság a
világon és boldogság, és le-
hetséges önmagunk meg-
találása, ha megállunk egy
pillanatra.
Az esemény végén Barna
Károly polgármester adta át
a Dankó Pista Művelődési
Ház és Könyvtár ajándékát
kedves vendégünknek,
megköszönve, hogy meg-
tisztelte községünket jelen-
létével és elmesélte élete
izgalmas történeteit. A 
program az NKA és a So-

mogyi Károly Városi és
Megyei Könyvtár segítsé-
gével valósulhatott meg.
Külön köszönet illeti Fodor
Mónikát a szervezésben

nyújtott segítségéért.
Október 27-én zajlott az
ÖKO-kézműves játék a
könyvtárunkban, az Orszá-
gos Könyvtári Napok kere-
tében. A 3-4. osztályos ta-
nulók papírguriga bábokat
készítettek. Kiszínezték a
papírt, amit a WC-papír
gurigákra ragasztottunk rá.
A foglalkozás céljaként az
újrahasznosítást jelöltük
meg: nem minden az, ami-
nek látszik, és bármilyen
hulladéknak látszó tárgyból
lehet csodálatos játékot
készíteni.
Az Országos Könyvtári
Napok keretében a gye-
rekek és a felnőttek egya-
ránt találhattak magunknak
érdekes programokat, me-
lyeken örömmel vettek
részt.

A Látványszínház előadá-
sában október 17-én az
NKA és a Somogyi Károly
Városi és Megyei Könyvtár
támogatásával a „Pötyi ku-



a Mi Lapunk2016/10. 5

tya megmentése” című
darabot tekinthették meg a
gyerekek. Az óvodások és a
második osztály nagy zajjal
érkeztek a rendezvényre, de
amint megkezdődött az elő-
adás, minden szem a két
előadóra szegeződött.
Játszva tanultak számolni -
Pötyi kutya segített, az ujjá-
val mutatta, a gyerekek pe-
dig hangosan számoltak ve-
le. Később pedig Pötyi ku-
tya és Pisti gazdi vidám já-
téka során megtanította a
gyerekeket, hogy milyen
színű kukába dobjuk a pa-
pír- és a műanyag flakono-
kat. Rövid „tornaórán” is
részt vehettek az irányítá-

sukkal: leguggoltak, feláll-
tak, kezüket a magasba
emelték, utánozva Pisti

gazdi és Pötyi kutya moz-
dulatait. Nevettek, tapsol-
tak. A segítségnyújtásról is

szó esett, arról, hogy illik
segíteni másoknak. Továb-
bá, hogy nem szabad sok
sütit enni, helyette sok
zöldséget és gyümölcsöt.
Megtanulhatták, hogy miért
nem szabad annyira sokat
használni a mobiltelefont,
hogy mennyivel fontosabb
egymásra figyelni. 

A gyermekek játszva jut-
hattak értékes informáci-
ókhoz. 

Külön szeretném megkö-
szönni a Somogyi-könyvtár
és Fodor Mónika szerve-
zésben nyújtott segítségét.



a Mi Lapunk 2016/10.6

„MI ROVATUNK”

Igaziból nem is akartam el-
menni. Annyi minden más
lett volna, amit csinálnom
kellett volna: gyerekért
menni edzésre, főzni, tor-
názni, vasalni. Hallgattam a
mellettem ülők beszélgeté-
seit. Nem jó helyen vár-
tunk, átinvitáltak minket a
nagyterembe, és ahogy me-
gyek le a könyvtár lépcső-
jén, ott áll előttem élő hús
vér valójában gyerekkorom
fényképe. Hangosan oda-
köszönök, hogy jó napot
kívánok.
Az előadás címe: Állj meg,
magadért. Na, amikor meg-
hallottam, tudtam, hogy jó
helyen vagyok.
A fénykép életre kelt. A
szülői házban minden héten
izgatottan vártam a postást,
hogy mikor hozza a Nők
Lapját. Akkor úgy gondol-
tam, hogy én attól leszek
nő, ha a Nők Lapját olva-
som. Egy aprócska fénykép
volt Schäffer Erzsébet,
most pedig élőben ott állt
előttem és mesélt és mesélt.

Fergeteges előadást tartott.
Hol sírtam, hol nevettem.
Mesélt a csodákról, az éle-
téről, utazásairól, az embe-
rekről. Igenis még léteznek
igazi emberek, igazi érzé-
sekkel, igazi szeretettel.
Elutaztam vele azokra a tá-
jakra és azokhoz az embe-
rekhez, akikről, amikről
mesélt. Megszűnt a tér és az
idő. Megálltam magamért.
Épp Gyímesben jártunk, de
én onnan repültem tovább a
Maros völgyébe. Messze-
messze Székelykocsárdra.
Belerepültem újra Ducika
testébe, és istenemre élvez-
tem ezt az egészet. A szülői
házban voltam újra. Érez-
tem az „otthonillatot”, a
mestergerenda is épp úgy
volt, ahogy emlékeztem rá.
A tisztaszoba ajtaja zárva, a
kis konyhában ültünk édes-
anyámmal és énekeltünk. A
malomnak nincsen kö-
ve…..a testvérem, Józsi
imádta ezt a dalt. Kendert
fontunk, pörgött a rokka, a
dal meg csak szállt. Édes-

apám bejött az udvarról, a
postás levelet hozott Józsi-
nak. Behívóparancs volt
benne. Tudtuk, a háború ki-
tört. Halkan suttogtak róla
mindenhol a faluban. A pia-
con, a templomban, kint a
Maros-parton. Néma csend
lett. A rokka megállt, a dal
elnémult. Akkor már tud-
tam, hogy Józsit elveszítet-
tük. Másnap hajnalban arra
riadtam, hogy szüleim Jó-
zsit keresik, de csak egy bú-
csúlevelet találtak. Átszö-
kött Magyarországra.
Én újra kiestem Ducika tes-
téből, hallgattam az előa-
dást a Csodákról, rólunk
emberekről, és boldog vol-
tam, hogy megszülettem.
Megszülettem újra, 30 év
után és találkozhattam Jó-
zsival, megöregedett, meg-
tört, de szívében Erdély
mindig ott élt. Most pedig
érzem azt, hogy igenis van
értelme ennek az egésznek.
Egy-egy szó, gondolat, tör-
ténet erőt ad a folytatáshoz,
hisz attól leszünk emberek,

hogy elesünk, majd felál-
lunk. Kezet nyújtunk a rá-
szorulóknak, megnevette-
tünk valakit, vagy csak egy
mosolyt küldünk felé.
Eszembe jutott egy film. A
címe: A jövő kezdte. Itt eb-
ben a nagy teremben el le-
hetne kezdeni a jövőt. A fő-
hős egy kisfiú, házi feladat-
nak kapta, hogy valakivel
tegyen jót. Ő a jó cseleke-
detéért annyit kért cserébe,
hogy ezt a jót adja tovább
két embernek. És a jó szállt
tovább embertől emberig.
Vajon ha én elkezdeném,
tovább adnák?
Az előadás végén dedikálás
következett. Dobogó szív-
vel álltam be a sorba. Én
nem aláírást kértem, hanem
egy ölelést. Erzsike rám
nézett és kedves mosollyal
átölelt, és ez az ölelés töb-
bet mondott minden szónál.
Ebben az ölelésben benne
volt az ő élete, boldogsága,
harcai és az én életem is.

Döméné Szabó Andrea

Egy író-olvasó találkozó margójára
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ÓVODAI HÍREK

ISKOLÁNK HÍREI

„Itt van az ősz, itt van
újra…” Az októberi hónap-
pal együtt beköszöntött a
tarka-barka ősz a Szaty-
mazi Óvodába is. A csopor-
tok óvodapedagógusai kü-
lönböző érdekes tevékeny-
séggel tették a gyerkőcök
tudásanyagát színesebbé.
Az őszi témakör komplex
módon körülöleli a gyerme-
kek mindennapjait, hiszen
tapasztalás útján tanulnak a
legtöbbet, így az óvónők
színes, a kicsik kíváncsisá-
gát felkeltő programokat,
tevékenységeket terveztek
és valósítottak meg.
A Mackó csoportnak volt
alkalma szőlőt szüretelni,
illetve megismerkedtek a
préseléssel és a szőlősu-
tulással, majd mustot készí-
tettek az óvodapedagógu-
sok segítségével, pihenés-
képp pedig a végén meg-
kóstolták a munka gyümöl-
csét. Természetesen az
egyik legízletesebb termés-

sel, a dióval is ismerkedhet-
tek. A Mackók szorgosan
összegyűjtögették a lehul-
lott diót, majd megtörték,
és jóízűen elcsemegézték.
A végén a lehullott, szín-
pompás faleveket a gyer-
mekek dobálhatták ked-
vükre, és ugrálhattak a puha
avarkupacba.
Az óvodában nagy hang-
súlyt fektetnek az egészség
megőrzésére is, így az

Egészséghét keretén belül
fogorvosi szűrésen vehettek
részt a lurkók. A doktornő
megmutatta nekik a ren-
delőt, kipróbálhatták a „lif-
tezős” fotelt, majd meg-
vizsgálta a fogaik állapotát.
Ezenkívül elmagyarázta és
demonstrálta a helyes fog-
mosás technikáját, lépéseit.
Végül, és nem utolsó sor-
ban ebben a hónapban az
anyatejes világnap alkal-
mából a kicsik egy őszi ver-
ses, dalos körjátékkal kö-
szöntötték a résztvevőket,
illetve az idősek világnapja
alkalmából ellátogattak az
Idősek Otthonába, ahol egy
kis őszi műsorral kedves-
kedtek az idős gondozot-
taknak. Emlékként pedig
őszi leveleket ábrázoló
képekkel kedveskedtek az
időseknek.
A gyerekek nagyon élvez-
ték ezt a hónapot is, hiszen
az óvodapedagógusok min-
den napra terveztek olyan

tevékenységet, amely lehe-
tőséget adott arra, hogy
minél jobban felfedezhes-
sék, megismerhessék a ter-
mészet apró csodáit, szép-
ségeit. Az óvoda dolgozói
már szorgosan készülnek a
november 11-én, Márton
napján megtartandó Tök-
fesztiválra is, amely egy
izgalommal teli program-
mal várja a látogatókat. 

Napjainkban sajnos gyakori
jelenség, hogy sokan nin-
csenek tisztában azzal, mire
is emlékezünk egy-egy
nemzeti ünnepen. Az 1956.
október 23-ai események
60. évfordulóján iskolánk
diákjai és pedagógusai egy
olyan ünnepi műsorral
idézték fel a magyar törté-

nelem eseményeit, amely-
nek segítségével sikerült
tökéletesen megérteni és
átérezni az ’56-os hősök
(hős)tetteit, azok előzmé-
nyeit és következményeit.
Az érzékekre ható gyerek-
jelenetek, táncok, zenék,
vetítések és az egyre nö-
vekvő tömegben, egyre

erősödő hangon előadott
„Ha én rózsa volnék…”
kezdetű dal meggyőződé-
sem, hogy felejthetetlenné
teszi az idei, méltóságteljes
tisztelgést. A műsorral ok-
tóber 21-én, pénteken az
iskola tanulói és dolgozói
emlékeztek, október 23-án
délután pedig bemutatásra

került a falu ünnepi műso-
rában is. Maximális elis-
merés és köszönet illeti a
szereplő gyerekeket és a
szervezést-felkészítést vég-
ző pedagógusokat, külö-
nösképpen a főszervezést
végző pedagógust, Pölösné
Rovó Zsanettet.

Pölösné Hudák Dóra

CIVIL EGYESÜLETEK HÍREI
FŐNIX EGYESÜLET közleményei

folytatás
I G É N Y B E N Y Ú J T Á S
FORMÁJA:
AZ ÁPOLÁSI DÍJ IRÁNTI
KÉRELMET a kérelmező
lakcíme szerint illetékes járási
(fővárosi kerületi) hivatalánál
kell benyújtani a 63/2006
(III.27.) Korm. rendelet (a to-
vábbiakban végrehajtási ren-
delet) 4. sz. melléklete szerinti
formanyomtatványon.
AZ ÁPOLÁSI DÍJ IRÁNTI

KÉRELEM BENYÚJTÁ-
SÁRA SZOLGÁLÓ FOR-
MANYOMTATVÁNYON az
ápolási díj megállapítása egy-
idejűleg több jogcímen is kér-
hető. Ha az igénylő a kiemelt
ápolási díj mellett egyidejűleg
az alapösszegű vagy a emelt
összegű ápolási díj megál-
lapítása iránt is kérelmet nyújt
be, először a kiemelt ápolási
díjra való jogosultság feltéte-
leit kell vizsgálni.
A KÉRELEMHEZ CSA-
TOLNI KELL: a háziorvos 
a) a végrehajtási rendelet 5.
számú melléklete szerinti iga-
zolását arról, hogy az ápolt
súlyosan fogyatékos vagy tar-
tósan beteg 
b) arra vonatkozó szakvéle-
ményét, hogy az ápolt állandó
és tartós gondozásra szorul.
Szükség esetén csatolni kell az

oktatási intézmény vezetőjé-
nek – a végrehajtási rendelet 6.
számú melléklete szerinti –
igazolását is.
HA AZ ÁPOLÁSI DÍJ
MEGÁLLAPÍTÁSÁT A FO-
KOZOTT ÁPOLÁST
IGÉNYLŐ SÚLYOSAN FO-
GYATÉKOS SZEMÉLY
GONDOZÁSÁRA TEKIN-
TETTEL KÉRIK, a fokozott
ápolást igénylő súlyosan fo-
gyatékos állapot vizsgálatáról
szóló szakvélemény elkészíté-
sére a módszertani feladatokat
ellátó szervet kell kirendelni.
A járási hivatal az ellátás
megállapításáról a fenti szak-
vélemény alapján dönt. A 
szakvéleményben meg kell
jelölni annak hatályát, amely
azonban nem haladhatja meg a
tíz évet. A módszertani felada-
tokat ellátó szerv által kijelölt

szakértő által kiadott szak-
vélemény hatálya alatt a há-
ziorvosi igazolást és szakvé-
leményt is hatályosnak kell
tekinteni.
HA AZ ÁPOLÁSI DÍJ
MEGÁLLAPÍTÁSÁT KI-
EMELT ÁPOLÁST IGÉNY-
LŐ SZEMÉLY GONDOZÁ-
SÁRA TEKINTETTEL
KÉRIK, AZ ÁPOLÁSI DÍJ
KÉRELEMHEZ CSATOL-
NI KELL:
a) a rehabilitációs hatóság –
komplex minősítés során ki-
adott – érvényes és hatályos
szakhatósági állásfoglalását az
ápolt személy egészségi álla-
potáról, vagy 
b) a kiemelt ápolási díjra való
jogosultságot megalapozó kö-
rülményekről szóló – 82/2013.
(XII. 29.) EMMI rendelet 1.
számú mellékletét képező, a
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kiemelt ápolási díjra való jo-
gosultságot megalapozó körül-
ményekről szóló igazolást, va-
lamint szükség esetén 
c) az oktatási intézmény veze-
tőjének – a végrehajtási ren-
delet 6. számú melléklete szer-
inti – igazolását az oktatási in-
tézményben eltöltött időről.
Amennyiben a kérelmező az a)
pontban megjelölt irattal nem
rendelkezik, kérheti ápolt sze-
mély komplex minősítésének
elvégzését.
FOLYÓSÍTÁS
A MEGÁLLAPÍTOTT
ÁPOLÁSI DÍJAT UTÓLAG
MINDEN HÓNAP 5-IG
KELL FOLYÓSÍTANI. Ha
az ellátás nem a teljes hónapra
jár, összege az ellátás havi
összege harmincad részének és
az ellátási napok számának a
szorzata.
HA AZ ÁPOLÁSI DÍJRA
JOGOSULT SZEMÉLY
LAKCÍME AZ ELLÁTÁS
FOLYÓSÍTÁSÁNAK IDŐ-
TARTAMA ALATT MEG-
VÁLTOZIK, a változást 15
napon belül be kell jelenteni. A
változás hónapjára járó ellátást
a korábban folyósító szerv tel-
jes összegben folyósítja, majd
a jogosultságot megszünteti.
Az új lakcímen az ellátást ké-
relmezni kell. Ha az ápolási
díjra való jogosultság az új
lakcímen is változatlanul fen-
náll az új lakcím szerint il-
letékes járási hivatal az ápolási
díjra való jogosultságot a lak-
címváltozást követő hónap
első napjától állapítja meg,
feltéve, hogy az ellátás iránti
kérelmet a lakcímváltozást kö-
vető 30 napon belül benyújt-
ják. ( Így az ellátás folyósítá-
sában a folytonosság megma-
rad!).
HA AZ ÁPOLÁSI DÍJBAN
RÉSZESÜLŐ SZEMÉLY
AZ ÁPOLÁSI DÍJRA VALÓ
JOGOSULTSÁG FENNÁL-
LÁSA ALATT AZ ÁPOLÁSI
DÍJ MÁS JOGCÍMEN
TÖRTÉNŐ MEGÁLLAPÍ-
TÁSA IRÁNT NYÚJT BE
KÉRELMET,

és a kérelem alapján az ápolási
díj az új jogcímen megálla-
pítható, a korábbi jogcímen
megállapított ellátást az új jog-
címen megállapított ellátásra
való jogosultság kezdő idő-
pontját megelőző napon meg
kell szüntetni.
AZ ÁPOLT SZEMÉLY HA-
LÁLA ESETÉN AZ ÁPO-
LÁSI DÍJ FOLYÓSÍTÁSÁT
a halál időpontját követő má-
sodik hónap utolsó napjával
kell megszüntetni. (Az ápolási
díj folyósításának megszűnése
után – a korábban ápolási díj-
ban részesülő személy – 
amennyiben elhelyezkedni
nem tud – jogosult lehet a szo-
ciális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 33. § (1) bekez-
désének g) pontja alapján aktív
korúak ellátására, ha esetében
a jogosultsági feltételek fen-
nállnak.
AZ ÁPOLÓ HALÁLA ESE-
TÉN a fel nem vett ellátást a
vele közös háztartásban együtt
élt házastárs vagy élettárs,
gyermek, unoka, szülő, nagy-
szülő és testvér egymást köve-
tő sorrendben veheti fel a halál
hónapját követő hónap utolsó
napjáig.
FELLEBBEZÉS:
Az ügyfél az elsőfokú határo-
zat ellen fellebbezhet. A felleb-
bezési jog nincs meghatározott
jogcímhez kötve, fellebbezni
bármely okból lehet, amelyre
tekintettel az érintett a döntést
sérelmesnek tartja. A fellebbe-
zést a döntés közlésétől számí-
tott TIZENÖT NAPON BE-
LÜL lehet előterjeszteni.
AZ ÁPOLÁSI DÍJ IRÁNTI
IGÉNY ELBÍRÁLÁSA JÁ-
RÁSI HIVATALI hatáskör. A
fellebbezést annál a hatóságnál
kell előterjeszteni, amely a
megtámadott döntést hozta.
Bírósági felülvizsgálatra csak
akkor kerülhet sor, ha a hatósá-
gi eljárásban az ügyfél vagy az
ügyfelek valamelyike a felleb-
bezési jogát kimerítette.
ELLÁTÁSRA JOGOSUL-
TAK:

Tartósan beteg gyermeket ne-
velő szülő,
Súlyosan fogyatékos gyerme-
ket nevelő szülő,
Súlyosan fogyatékos személyt
gondozó vagy eltartó közeli
hozzátartozó
MEGJEGYZÉS, FOGA-
LOMMEGHATÁROZÁ-
SOK:
LAKCÍM az a lakó- vagy tar-
tózkodási hely, ahol az érintett
személy életvitelszerűen lakik.
A lakcím megállapítása szem-
pontjából a személyi adat- és
lakcímnyilvántartás adatai
irányadóak.
HOZZÁTARTOZÓ (Ptk.
8:1. § (1) bekezdés 2. pont
alapján) a házastárs, az egye-
nes ágbeli rokon, az örökbe fo-
gadott, a mostoha- és a nevelt
gyermek, az örökbe fogadó, a
mostoha- és a nevelőszülő és a
testvér, az élettárs, az egyenes
ágbeli rokon házastársa, a há-
zastárs egyenes ágbeli rokona
és testvére, és a testvér háza-
stársa;
SÚLYOSAN FOGYATÉ-
KOS AZ A SZEMÉLY,
akinek 
a) segédeszközzel vagy műtéti
úton nem korrigálható módon
LÁTÓKÉPESSÉGE teljesen
hiányzik, vagy alig látóként
minimális látásmaradvánnyal
rendelkezik, és ezért kizárólag
tapintó – halló – életmód foly-
tatására képes
b) HALLÁSVESZTESÉGE
olyan mértékű, hogy a beszéd-
nek hallás útján történő megér-
tésére és spontán elsajátítására
segédeszközzel sem képes és
halláskárosodása miatt a hang-
zó beszéd érthető ejtése elma-
rad 
c) ÉRTELMI AKADÁLYO-
ZOTTSÁGA genetikai, illető-
leg magzati károsodás vagy
szülési trauma következtében,
továbbá tizennegyedik életévét
megelőzően bekövetkező sú-
lyos betegség miatt középsú-
lyos vagy annál nagyobb mér-
tékű, továbbá aki IQ értékétől
függetlenül a személyiség egé-
szét érintő (pervazív) fejlődési

zavarban szenved, és az auto-
nómiai tesztek alapján állapota
súlyosnak vagy középsúlyos-
nak minősíthető (BNO szerinti
besorolása: F84.0-F84.9)
d) MOZGÁSSZERVI KÁ-
ROSODÁSA, illetőleg funk-
ciózavara olyan mértékű, hogy
helyváltoztatása a külön jog-
szabályban meghatározott se-
gédeszköz állandó és szükség-
szerű használatát igényli, vagy
állapota miatt helyváltoztatás-
ra még segédeszközzel sem
képes, vagy végtaghiánya mi-
att önmaga ellátására nem ké-
pes és állandó ápolásra, gon-
dozásra szorul;
TARTÓSAN BETEG az a
személy, aki előreláthatólag
három hónapnál hosszabb idő-
tartamban állandó ápolást,
gondozást igényel. A HÁZI-
ORVOS AZ (végrehajtási ren-
delet 5. számú melléklete sze-
rinti)
IGAZOLÁST AZ ALÁBB
FELSOROLTAK ALAPJÁN
ADJA KI:
a) rehabilitációs hatóság szak-
véleménye, 
b) a szakmailag illetékes szak-
felügyelő főorvos igazolása,
vagy 
c) a fekvőbeteg-szakellátást
nyújtó intézmény vagy terüle-
tileg illetékes szakrendelő in-
tézet szakorvosa által kiadott
zárójelentés, igazolás, illetve 
d) a tanulási képességet vizs-
gáló szakértői és rehabilitációs
bizottság szakvéleménye.
AZ ÁPOLÁSI KÖTELE-
ZETTSÉG NEM TELJESÍ-
TÉSÉNEK MINŐSÜL HA:
az ápolást végző személy több
egymást követő napon nem
gondoskodik az ápolt személy
alapvető gondozási, ápolási
igényének kielégítéséről, az
ellátott és lakókörnyezete
megfelelő higiénés körülmé-
nyének biztosításáról, az eset-
leges vészhelyzet kialakulásá-
nak megelőzéséről.
IGÉNY BENYÚJTÁSA: lak-
cím szerint illetékes települési
Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala vagy Kormányablak.

Október 1-2-án Pécsen és
környékén tettünk egy in-
formációban, látványban
gazdag, hangulatos kirán-

dulást. Köszönhető a jó kis
csapatnak és Mihály Illés-
nek, aki ellátott minket
mindenféle jóval.
Október 15-én megünne-
peltük az idősek világnap-
ját. Szép számmal voltak
vendégeink, akiket Barna
Károly Polgármester Úr kö-
szöntött.
Itt voltak Szerbiából a Mar-

tonosi Nyugdíjas Egyesü-
lettől, Ópusztaszerről, Sán-
dorfalváról a táncoslábú
nyugdíjasok, az óvodából a
Mókus csoport Zsuzsi óvó
néni vezetésével, és nem
utolsó sorban a szatymazi
vendégek és a házigazda a
Szatymazi Nyugdíjas egye-
sület tagjai. Köszönjük a
hozzájárulásokat: Báló Ist-
vánnak, a Hodács Pékség-

nek, Lippai Józsefnek és
Marikának. Dohányné Zsu-
zsinak, az óvodás szülők-
nek, hogy elhozták a gyer-
mekeiket az ünnepségre. A
nyugdíjasainknak a sok fi-
nom süteményt!
November 30-án délután
16 órakor találkozunk, vár
ránk a Mikulás.
December 10-én lesz az

NYUGDÍJAS EGYESÜLET HÍREI
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Fakanál Klub hírei

Idősek karácsonya, amit
falunk rendez, a meghívot-
taknak kivisszük a meg-
hívót. Decemberben nem
tartunk gyűlést. Mindenki a
családjával ünnepel, ami-
hez sok boldogságot és
sok-sok szeretetben eltöl-
tött órát kívánok minden-
kinek.
December 31-én szilvesz-
teri buli, remélhetőleg so-

kan fogjuk együtt ünnepel-
ni az új évet! 
Szeretnék köszönetet mon-
dani a Kultúrháznak és dol-
gozóinak a sok segítségért,
amit a rendezvények meg-
szervezése során nyújtot-
tak.
Tisztelettel:

Horváth Istvánné
0620/213-9534

A szatymazi Fakanál Klub
ismét meghívást kapott egy
erdélyi gyermekotthonba,
ahol sütöttünk és főztünk.
Szeptember 15-én elindul-
tunk: Kónya Krisztike,
Rácz Laci amatőr királyi
szakács, Nacsa Zoli amatőr
királyi szakács és Magyar

Gyula. Részt vettünk a
tatárdombi ütközeti meg-
emlékezésen, ahol 480 db
óriás palacsintát csináltunk,
egy egész birkát is főztünk.
Ezúton szeretném a gye-
rekek nevében megköszön-
ni az adományokat.

KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI

NŐEGYLET hírei
Nőegyleti randevúk! 
Az ősz beköszöntével kicsit
a világ is lassulni látszik. Ha-
marabb sötétedik, kaptunk
egy plusz órát is. Az emberek
talán egy kicsit türelme-
sebbek, hisz talán nem olyan
sietős már semmi, talán sze-
retnénk egy kicsit lassítani,
mert rádöbbennünk, itt az év
vége és milyen gyorsan eltelt
ez az évünk is. Mi is lenne
alkalmasabb a lassításra
vagy az időutazásra, mint
egy lovas kocsikázás?! Töb-
ben részt vettünk a Faluház
által szervezett lovas kocsi-
kázáson október második va-
sárnapján. A szervezők a kel-
lemes időt is megrendelték.
Utunk egy szép nagy kört le-
írva néhány híres szatymazi
villát érintve Lapis András
tanyájára vitt. A kapun be-
lépve egy birodalomban ta-
láltuk magunkat, a szobrok
birodalmában, rájöttünk még
a lábunk előtt is kincsek he-
vernek. Fantasztikus volt a
házigazdánk és párja szívé-
lyes fogadtatása, ajándékai
örök élményként lapulnak
„zsebünkben”. Azt, hogy mi-
lyen jól éreztük magunkat,
mi sem bizonyította jobban,
mint hogy eredeti útitervünk,
az Őszeszéki tó meglátoga-
tása, már nem fért bele abba
a vasárnapba. A kocsis még
egy kis kitérőt téve elvitte

utasait a Fehértói kilátóhoz.
Remek kis délután volt.
Többéves hagyományunk, az
adventi vasárnapok készüle-
tei is napirendünkön szere-
pel. A tavalyi évben elindult
színházi estéinket folytatva
november végén készülünk
az Evitát megnézni.
Októberben meghívást kap-
tunk a „Sándorfalvi Háziasz-
szonyoktól”, melyet öröm-
mel elfogadtunk, és csapa-
tunk átruccant hozzájuk egy
szerda estén. Az autó cso-
magtartójában ott lapult
„kis” kosarunk, mely magá-
ba rejtette tagjaink által ké-
szített „átlagos” és különle-
ges lekvárokat, befőtteket
rejtő üvegeinket. Egy na-
gyon jó hangulatú este volt,
tapasztalatot cseréltünk és
további találkozásokat he-
lyeztünk kilátásba. Szíves
invitálásnak eleget téve tag-
jaink közül azóta többen
részt vettek Sándorfalván
koszorúkészítésen. De  meg-
hívást kaptunk horgolás ta-
nítására, valamint közös ke-
mencés sütögetésre is. Biz-
ton állíthatjuk, foly.köv.! A
találkozónak már igencsak
záróra után lett vége.
Aki a fenti sorokat, leendő
terveinket olvasva kedvet
kapott, ne habozzon, csatla-
kozzon!! Továbbra is szí-
vesen várunk új tagokat!

Nem a halálé lesz az utol-
só szó
Kedves Testvérek! Ezekben
a napokban, hetekben el
hunyt szeretteinkre emléke-
zünk. Temetőt látogatunk,
gyertyát gyújtunk, virágot
helyezünk el elhunytjaink
sírjára. Önkéntelenül felteszi
az ember a kérdést: Vajon mi
lett velük? Hol vannak most
ők? Van-e értelme az értük
szóló imának? Van-e élet a
halál után? Mióta ember az
ember, azóta nincs olyan kul-
túra, nem volt olyan ember,
aki ne kérdezte volna meg:
mi lesz velem elmúlásom
után? Minden vallási hagyo-
mányban hiszik az emberek,
hogy nem a halálé lesz az
utolsó szó az életében. A vá-
laszok azonban nagyon kü-
lönbözőek, mint a halál utáni
életről alkotott elképzelések.
A kereszténységben, a juda-
izmusban és az iszlámban az
az elképzelés él, hogy a ha-
lálban Istenhez jutunk, a Pa-
radicsomba vagy a mennybe,

amennyiben a halálban Isten
mellett döntöttünk. Az „élet a
halál után” kifejezés persze
annyiban félreérthető lehet
számunkra, hogy a halál után
egyszerűen tovább folyta-
tódik az élet (biológiai élet).
Fontos tehát tisztáznunk,
hogy a halál utáni élet nem
úgy folytatódik tovább, mint
eddigi földi életünkben is-
mertük. A világ mindenki
számára végéhez ér az elmú-
lásban. A kereszténység azt
tanítja, nem fogunk feloldód-
ni vagy megsemmisülni a
halálban, hanem Istenhez ke-
rülünk, és Istenbe kerülünk
bele. Amikor a Hiszekegyet
imádkozzuk, és odaérünk,
hogy „hiszem a test feltáma-
dását”, valójában erről a hit-
ről teszünk tanúságot: IS-
TENBEN ÉLÜNK ÖRÖK-
KÉ. Örökre beletemetődünk
Istenbe. Személyként a halál-
ban megtapasztaljuk vágya-
ink beteljesülését. Mindent,
amire itt vágytunk, teljessé-
gében fogjuk élvezni a halál-

ban, és a halál után Istenben.
Az elmúlás utáni élet kér-
dését az emberiség történe-
tének nagy gondolkodói na-
gyon különböző módon vá-
laszolták meg. Egyesek úgy
vélik, hogy gondolatainkban
élünk tovább. Mások a gyer-
mekekről beszélnek, akik to-
vábbviszik életünket. A ke-
resztény hit azt mondja: új
módon fogunk élni. Tulaj-
donképpen csak azt fogjuk
megvalósítani, amit itt „élet-
nek” nevezünk. Az élet, amit
itt élünk, csak sejtése az örök
életnek, amelyben minden
egy. Isten és ember, ember és
teremtés, és az emberek
egymással. Ha azt mondom:
mi keresztények hiszünk ab-
ban, hogy a halálban Istenbe
és az örök életbe megyünk
Őáltala és Ővele és Őbenne,
akkor az túl egyszerűen
hangzik. Hogyan is kell ezt
értenünk? És honnan veszem
azt a bizonyosságot, amivel
ezt állítjuk? A halálban elő-
ször a sötétségbe megyünk, a

bizonytalanságba. Sok ember
fél a haláltól, mert ott már
nem tudja megtervezni az
életét. Ott már nem lesz sem-
mi a kezünkben. Ott már
mindent kivesznek a kezünk-
ből. Ez lesz a halál pillanata,
amelyben megszűnünk majd
élni, lélegezni, gondolkodni,
kontrollálni önmagunkat. Az
ellenőrzés elvesztése, amely
sokaknak félelmet okoz. Ám
azután – így hisszük – nem a
sötétbe hullunk bele, hanem
Isten szeretetébe. Számtalan
kérdéssel fordultak már hoz-
zám, amelyek olvasott és
személyes beszámolókról
szóltak, mely szerint valaki
megélte a halálközeli él-
ményt. Igen, minden kultúrá-
ban és minden korban előfor-
dultak, így ma is. Haldokló
emberek, akik a klinikai ha-
lál állapotában voltak, és is-
mét életre keltek, arról szá-
molnak be, hogy lelkük el-
vált testüktől, hogy mindent
hallottak, amit körülöttük be-
széltek. És aztán a lélek egy
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SPORT

sötét folyosón keresztül egy
nagy, világos és kellemes
fénybe jutott, amely telve
volt szeretettel. Az ilyen be-
számolók természetesen
semmit sem mondanak a ha-
lálról, és nem bizonyítják azt
sem, hogy mi vár ránk va-
lójában a halálban. De szol-

gálhatnak egy tapasztalat ké-
peként és annak megerősíté-
seként, amit mi keresztények
hiszünk, hogy halálunkban
Isten szeretetébe és egysé-
gébe kerülünk.

Sutka István
plébániai kormányzó

REFORMÁTUS EGYHÁZ HÍREI

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

Judo hírek
Október 1-jén rendezték meg
a Diák A Országos Bajnok-
ságot és Csapatbajnokságot
Siklóson, ahol ezüstérmes
lett Tetlák Abigél (-41kg), V.
helyezettek Árva Krisztián (-
35kg) és Sipos László (-
41kg), VII. helyezettek
Nagygyörgy Natália (+56kg)
és Pölös Nándor (-45kg). A
csapatbajnokságon a délma-
gyarországi régió lánycsapa-
ta (szatymazi csapattagok:
Nagygyörgy Natália és
Tetlák Abigél) aranyérmet, a
délmagyarországi régió fiú
csapata (szatymazi csapat-
tagok: Árva Krisztián, Pölös
Nándor és Sipos László) pe-
dig bronzérmet szerzett.

Október 2-án XIX. Nemzet-
közi Judo Kupa és IX. Zeljko
Nikolic Emlékverseny volt a
szerbiai Óbecsén. Aranyér-
mesek lettek: Balogh Sára
(U18 -70kg), Sándor Péter
(U15 -66kg), Nagy Fruzsina
(U11 -43kg), Zádori Panna
(U11 -28 kg). Ezüstérmesek:

Micziz Zoltán (U18 -90kg),
Sipos Dorina (U18 -52kg),
Godó Lívia (U18 -63kg),
Sipos Dorina (U15 -52kg),
Nagy Dániel (U11 -46kg).
Bronzérmesek: Dorn Csanád
(U18 +90kg), Tompa Péter
(U18 -81kg), Tompa Márton
(U15 +73 kg), Zádori Bálint
(U15 -55kg), Kónya Ádám
(U11 -28 kg), Szekeres
Katalin (U11 -34kg), V.
helyezettek: Czimbalmos
Olivér (U18 -66kg), Andódi
Bálint (U11 -34kg). Csapat-
versenyben az U18 női csa-
patunk I. helyen, az összesí-
tett csapatversenyben pedig
Szatymaz csapata az előkelő
II. helyen végzett.
Október 8-án a Diák B kor-
osztály Országos Bajnoksá-
gát rendezték meg Kecske-
méten. Ezüstérmet szerzett
Farkas Ramóna (-44kg),
bronzérmet Makoviczka Má-

té (+60kg) és Varga Kitti (-
33kg), Szűcs Milán Zsolt (-
38kg) pedig az V. helyen
végzett. A csapatbajnoksá-
gon a délmagyarországi ré-
gió lány és fiú csapata egy-
aránt bronzérmes lett.
Október 9-én Felnőtt Európa

Kupa volt Belgrádban (Szer-
bia), ahol bronzérmet nyert
Nagy Kitti.
Október 16-án Győrszenti-
ván adott otthont a Serdülő B
és Junior B Országos Baj-
nokságnak, ahol bronzérmes

lett Micziz Zoltán (-90kg, ju-
nior) és V. helyezett Zádori
Bálint (-55kg, serdülő).
Október 22-én Ifjúsági B Or-
szágos Bajnokság volt Ceg-
léden. Ezüstérmet szerzett
Dorn Csanád (+90kg),
bronzérmet Lénárt Benedek
(+90kg) és Travány Kata (-
57kg). Tompa Péter (-81kg),
Sándor Péter (-66kg) és
Micziz Nóra (-63 kg) V.
helyezettek lettek.
Október utolsó hétvégéjét
Kecskeméten töltötték judó-
saink. Október 29-én a Fel-
nőtt I. Osztályú Országos
Bajnokság került megrende-
zésre, ahol Nagy Kitti (+78
kg) és Balogh Sára (-70 kg)
bronzérmesek lettek, Tra-
vány Kata (-63kg) pedig VII.
Másnap, október 30-án a
Zsoldos Zsolt Emlékverseny,
Szentkirályi Kupán a serdülő
és ifjúsági korosztály ver-

senyzett. Aranyérmeseink:
Micziz Nóra (-63kg, serdü-
lő), Lénárt Benedek (+81kg,
serdülő), Szekeres Réka (-
57kg, ifi), Travány Kata (-
63kg, ifi), Balogh Sára (-
70kg, ifi), Tompa Péter (-
81kg, ifi), Dorn Csanád
(+90kg, ifi), Micziz Zoltán (-
90kg, ifi), Czimbalmos Oli-
vér (-66kg, ifi). Ezüstérme-
seink: Tompa Márton (-81kg,
serdülő), Tompa Márton (-
81kg, ifi), Lénárt Benedek
(+90kg, ifi), Godó Lívia (-
63kg, ifi), Godó Áron (-
50kg, ifi). Bronzérmeseink:
Tetlák Abigél (-40kg, serdü-
lő), Micziz Nóra (-63kg, ifi).
V. helyezettek: Árva Krisz-
tián (-36kg, serdülő), Pölös
Nándor (-45kg, serdülő), Go-
dó Áron (-50kg, serdülő).
VII. helyezettek: Gyöngyi
László (-60kg, serdülő, Pap
Márk (-50kg, serdülő), Erős
Richard (-50kg, serdülő),
Szekeres Réka (-57kg, serdü-
lő). Az összesített csapatver-
senyt a versenyre judokákat
nevező összesen 34 sporte-
gyesület közül a Szatymaz
SE csapata nyerte.

A szép eredményekhez és
természetesen a mögötte álló
sok-sok munkához gratulá-
lunk a szatymazi judósoknak
és edzőiknek, Szabó Csabá-
nak és Katona Pálnak, vala-
mint segítőiknek, Kovács
Bencének, Guba Leventének
és Veszelovszki Kevinnek.
Köszönjük polgármesterünk,
Barna Károly úr és a szaty-
mazi önkormányzat támo-
gatását, valamint Antman
László és Túri Sándor urak-
nak a csapat segítését. Hajrá
Szatymaz!

Diák A OB és CSB, Siklós
(2016.10.01.)

XIX. Nemzetközi Judo Kupa és IX. Zeljko Nikolic
Emlékverseny, Óbecse, Szerbia (2016.10.02.)

Diák B OB és CSB,
Kecskemét (2016.10.08.)

Ifjúsági B OB, Cegléd
(2016.10.22.)

Felnőtt OB, Kecskemét
(2016.10.29.)

Zsoldos Zsolt Emlékverseny,
Szentkirályi Kupa, Kecskemét

(2016.10.30.)
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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: 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: 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

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

Nyári Lajos 1925.
Szatymaz, Kossuth u. 72.

Kócsó Józsefné 1925.
Szatymaz,II.körzet 1901/24

Kurunczai József 1949.
Szatymaz,IV. körzet  38.
Nikolényi Miklós 1955.
Szatymaz, Béke u. 29..

Kormányos Józsefné 1935.
Szatymaz, Május 1.u. 4.

Közérdekű információk



a Mi Lapunk 2016/10.12

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!

Falugazdász az idén is minden 
hétfőn és kedden 08-16-ig 

a Faluházban
Időpont-egyeztetés: 06 70/48 93 852 Gémes Dóra

SZILVESZTER 
 

Az idén is egy jó hangulatú ÓÉV BÚCSÚZTATÓT szervezünk a Faluházban. 

Várunk minden szórakozni vágyót, aki szívesen csatlakozna hozzánk, 

 2016. december 31-én 18 órától. 

Vacsora, tombola, meglepetés a terítéken. 

Italról, süteményr l szokás szerint mindenki maga gondoskodik. 

 

Vacsorát a Postakocsi Csárda hozza. 

Zenész: Csányi Attila ( Balástya) 

A belép  ára még mindig: 4500 ft/f  

Jelentkezni 2000 Ft befizetése mellett a Faluházban december 10-ig 

Szatymazi Ficánkák 


