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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 2.
Tisztelettel:

Dr. Makay Enikő
jegyző

Lakossági tájékoztató

2016. november 20-án
Tóth Istvánt, 2016. decem-
ber 1-jén Bárkányi Istvánné
Marika nénit köszöntötte
Barna Károly polgármester
90. születésnapja alkalmá-

ból. Mindkettejüknek jó
egészséget, sok boldogsá-
got kívánunk a 100. szüle-
tésnap együtt ünneplésének
reményében!

Tisztelt Lakosság!
Csongrád Megyei Kor-
mányhivatal Élelmiszer-
lánc-biztonsági és Földmű-
velésügyi Főosztálya a
madárinfluenza miatt
Szatymaz nyugati közigaz-
gatási területére megfigye-
lési körzetet rendelt el. A
megfigyelési körzetben a

baromfitartó gazdaságok-
ra/háztáji udvarokra elren-
delt intézkedésekről a Pol-
gármesteri Hivatal (6763
Szatymaz, Kossuth u. 30.)
hirdetőtábláján, vagy a
www.szatymaz.hu oldalon
tájékozódhatnak.
Tisztelettel:

dr. Makay Enikő jegyző

Ki sepri a kéményt?
A lakossági kéményseprést
több megyében átvette a
katasztrófavédelem. Ez
nem azt jelenti, hogy tűz-
oltók ellenőrzik a kémé-
nyeket, a sormunkát válto-
zatlanul kéményseprő sza-
kemberek végzik. Az új-
donság csak az, hogy ahol a
megyei jogú városok nem
vállalták a feladatot, ott a
katasztrófavédelem szerve-
zésében valósul meg a ké-
ményseprés.
Mikor jön a kémény-
seprő?
A lakossági sormunka
nincs összefüggésben a fű-
tési időszakkal. A kémény-
seprők ütemterv alapján
érintik az egyes települések
utcáit. Ez gázüzemű és zárt
égésterű tüzelő- és fűtő-
eszközök esetén kétévente,
minden egyéb fűtőberen-
dezés esetében évente tör-
ténik meg.
Mennyibe kerül a ké-
ményseprés?
A lakossági sormunka in-
gyenes. Nem csak ott, ahol
a katasztrófavédelem végzi,
hanem mindenhol. A ké-
ményseprő 15 nappal a sor-
munka előtt a postaládába
dob egy értesítőt. Ha a

megadott időpontban nem
találja otthon a kéménytu-
lajdonost, újabb időpontról
hagy értesítést. Ha a sor-
munkát a kéményseprő a
második időpontban sem
tudja elvégezni, akkor a
kéménytulajdonosnak 30
napon belül egyeztetnie
kell egy új, közös időpon-
tot, amikor elvégezhető a
sormunka. A harmadik,
közösen egyeztetett idő-
pontban elvégzett munká-
ért már ki kell fizetni a
kiszállási díjat (körülbelül
500 forint), de nem kész-
pénzben, hanem csekken,
vagy átutalással. Soha ne
adjon készpénzt a kataszt-
rófavédelem kéménysep-
rőinek!
Mi tartozik bele az in-
gyenes sormunkába?
A sormunka magában fog-
lalja a kémény és az
összekötő elem ellenőrzé-
sét, tisztítását, a levegő-
utánpótlás ellenőrzését és
az ezt befolyásoló műszaki
berendezések okozta hatá-
sok vizsgálatát, továbbá az
égéstermék paramétereinek
ellenőrzését, illetve ahol
elő van írva, ott a szén-mo-
noxid-érzékelő működőké-
pességének ellenőrzését is.
A sormunkába nem tar-

tozó munkákért, valamint
a két sormunka között meg-
rendelt kéményellenőr-
zésért fizetni kell.
Hogyan lehet a szolgálta-
tást megrendelni?
Van lehetőség arra, hogy
valaki kéményseprést ren-
deljen a kötelező és ingye-
nes sormunkán túl is. Az
ügyfélszolgálat elérhető a
1818-as telefonszámon,
azon belül a 9-es, majd az
1-es menüpontot kell vá-
lasztani. Hétfőnként 8.00-
20.00-óráig, a többi hét-
köznapon pedig 8.00-
14.00-óráig érhető el. To-
vábbi információkat talál a

kemenysepres.katasztro-
fa-vedelem.hu
weboldalon.

Kint járt a kéményseprő,
de nem tisztította ki a
kéményt
Előfordulhat, hogy a ké-
mény állapota nem indokol
tisztítást, olyan viszont nem
történhet meg, hogy a ké-
ményseprő semmilyen mé-
rést nem végez a kémény
ellenőrzése során. Ha vala-
ki ilyet tapasztalna, kérjük,
jelezze ezt ügyfélszolgá-
latunkon. Ugyancsak jelez-
zék, ha a kéményseprő
készpénzt fogad el.

A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről

A Mi „Büszkeségpontunk”-avagy az 1956-os forra-
dalom hőseinek és áldozatainak tiszteletére 

kopjafát avattunk.
A 2016-os esztendő az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc emlékéve. Ennek apropóján Vitéz Szakács Attila
javaslatát elfogadva Szatymaz Község Képviselő-
testülete döntött arról, hogy egy emlékhelyet alakít ki,
ahol méltóképp emlékezhetünk az ’56-os hősökre, ese-
ményekre. Időközben az Önkormányzat sikeresen pályá-
zott a „Büszkeségpont” című pályázaton. Ennek, és Gé-
mes Katalin szobrászművésznek köszönhetően egy igazán
méltó kopjafát leplezhettünk le a község ’56-os megem-
lékezésén.
Szobrászművészünk a következőkben írja le a „mi” kop-
jafánk születésének történetét, és mutatja be az emlékmű
főbb részeit.
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A polgármester úr tavasz
végén megkérdezte, lenne-e
kedvem Szatymazra egy
kopjafát faragni.
Az igenlő válasz megszüle-
tésében több ok is szerepet
játszott.
Az első: Nagy kihívás volt,
hiszen tudtam, hogy a régi
időkben kifejezetten sírjel-
ként állították, és csak az
utóbbi tíz-egynéhány évben
vált „divatossá” emlékosz-
lopként.
Tehát olyat kellene alkotni,
amely esztétikus, mindenki
számára érthető és időtálló.
Második: Szép feladat
múltbeli értékeink megőr-
zésére, továbbvitelére, a
mélyen gyökerező magyar
lelkiségre és gondolkodás-
módra irányítani a figyel-
met.
Harmadik: Lehetőség ma-
gyar önbecsülésünk mege-
rősítésére, és az igény fel-
ébresztésére, a hősök által
mutatott példa követésére.

Sokáig „ízlelgettem”, hogy
mi a legfontosabb monda-
nivalója az 1956-os esemé-
nyeknek a ma élő magya-
rok számára.
Erre jutottam: Nemzetünk
megmaradása csak az ösz-
szefogás és hitbeli mege-
rősödés, áldozatvállalás út-
ján lehetséges.
Erősen érdekelt, hogyan le-
het megjeleníteni mindezt.
Réges-régen a temetőkben
az elhunytakra vonatkozó
információkat minden ne-
hézség nélkül le tudták ol-
vasni a jelekből. Az elhuny-
tat jelképező fejfa (melynek
fej-, nyak-, törzs-, lábrészét
különböztették meg) nem-
re, természetre, korra, csa-
ládi állapotra, foglalkozásra
utaló információkat nyúj-
tott.
Sorra vettem tehát a kife-
jezendő fogalmakat, utána-
jártam a motívumok jelen-
tésének, majd úgy „szer-
kesztettem egybe”, hogy ér-
telemben és megjelenésben
harmonikus legyen.
Fontos szempont volt szá-
momra, hogy aki nem mé-
lyed el a tanulmányozásá-
ban, annak is sugalljon va-
lami megnyugtatót a lát-
ványa.
A kipróbált ősi szimbólum-
rendszer alkalmazása és a
hagyomány követése kap-
csán született meg a „mi”
kopjafánk.
Ennek olvasata fentről
lefelé:
„Fej”: Két motívumot, a
csillagot (vagy buzogányt)
és a tulipánt egymásba ol-

vasztottam.
Egyik a harciasságot, hősi-
ességet, vitézséget, a másik
a magyar nemzetet jelenti.
(Ha a tulipán legfelül van,
női szimbólum.)
Mivel ezek a fogalmak vi-
lágszerte összeforrtak az
1956-os események kap-
csán, formailag is indokolt-
nak találtam ezt a megol-
dást.
A következő egység a
„nyak”, mely a személy (ez
esetben a nemzet) jellemére
utal.
Erőteljes forma lévén a ma-
gyarok nyakasságát mutat-
ja. A rajta lefutó négy ba-
rázda a véráldozatra utal,
mely kompozíciós támoga-
tottsággal „végigfolyik” az
oszlop aljáig.
Az elválasztó, pihenő egy-
ség után kezdődik a
„törzs”. Először „szívirány-
ban” a világmindenség
megtartó erejét szimboli-
záló, nyolcágú csillag lát-
ható, mely a székely-ma-
gyar rovásírás szerint az
ezres számot is jelenti.
Alatta a kilencszázas szám
kifejezésére, a rovásírás
százas számait, háromszor
hármas sorba rendeztem.
Ezek a számok egyenként
férfi szimbólumok is.
Érdekes tapasztalat volt,
hogy a közöttük kialakuló
területek ősi, női jelekként
mutatkoztak.
Úgy éreztem, hogy a

„Gondviselés” lehetővé tet-
te a nemzeti egység kife-
jezését, amin annyit törtem
a fejem.
Az alatta lévő öt vízszintes
tagolás az ötven évet, míg a
hat függőleges borda a hat
évet jelenti. Így a törzs az
évszámot és a nemzeti ösz-
szefogást mutatja.
A „láb” rész felső eleme az
„időkerék”, mely az idő
megállíthatatlan haladását
jelenti.
Végül „hatvan mag motí-
vum” öleli körbe az oszlop
alját.
Szándékom szerint ez a tör-
ténelmi eseményt követő
hatvan évet szimbolizálja,
melyből a megtermékenyí-
tő véráldozat által kisarjad-
hat, és életfává lombosod-
hat a magyar jövő megfe-
lelő hozzáállással.
Amikor Szent István kirá-
lyunk politikailag kilátásta-
lan helyzetében a Szűza-
nyának ajánlotta fel orszá-
gunkat, „tudott valamit”.
Ebből eredően volt olyan
vágyam is, hogy összessé-
gében elrejtsem ebben a
műben régi nagy Patrónán-
kat. Ha a fény-árnyék vi-
szonyok kedvezőek, felfe-
dezhető égi királynőnk jel-
képes alakja.
Kívánom, hogy karácsony
közeledtével mindannyi-
unkban erősödjön a Végte-
lenre és egymásra figyelés,
a szeretetben való egység
csodájának megtapaszta-
lása!
Tisztelettel:

M. Gémes Katalin 
szobrászművész

A kopjafáról dióhéjban

A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatta

Kedves Szatymaziak!
A karácsony a keresz-
ténység egyik legfon-
tosabb – a meghittség
és a szeretet – ünnepe.
Az Advent négy hete
arra szolgál, hogy kel-
lőképpen felkészül-
hessünk lélekben erre.
Az Advent a kará-
csonyhoz vezeti el az
embert. A karácsony
pedig egymáshoz vezet
bennünket. A kará-
csony nem csak egy
ünnep, hanem egy ér-
zés. Ilyenkor jobban
vágyunk a csendre, a
nyugalomra, visszaté-
rünk azokhoz az érté-
kekhez, amelyek a hét-

köznapok rohanásá-
ban időnként a hát-
térbe szorulnak.
Mindannyiunknak
kívánom, hogy kará-
csony elmúltával se
veszítsük el ember-
ségünket, a másik
iránti tiszteletünket,
szeretetünket. 
Ezekkel a gondola-
tokkal kívánok
Önöknek szeretettel-
jes, áldott, békés ka-
rácsonyi ünnepeket
és sikerekben gaz-
dag, boldog új évet.

Barna Károly
polgármester
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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

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

A Bursa Hungarica Ösz-
töndíjpályázat 2017. évi
fordulójára összesen 2db
érvényes pályázat érkezett
be.
Az ösztöndíj elbírálása ki-
zárólag szociális rászorult-
ság alapján – a pályázó ta-

nulmányi eredményétől
függetlenül – történt. 4 pá-
lyázatból kettő felelt meg a
pályázati feltételeknek.
1 fő „A” típusú pályázó
(jelenleg felsőoktatásban
tanuló) két tanulmányi fél-
évben, vagyis 10 hónapig

havi 3000 Ft önkormány-
zati támogatást kap.
1 fő „B” típusú pályázó
(jelenleg középiskolában
tanuló) 3x 10 hónap, azaz
hat egymást követő tanul-
mányi félévben havi 3000
Ft önkormányzati támo-

gatást kap. Az önkormány-
zat által megállapított 3000
Ft-os támogatás kiegészül
intézményi és a megyei ön-
kormányzat támogatásával.
Minden ösztöndíjasnak
tanulmányaikhoz sok si-
kert kívánunk!

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulója
keretében nyújtott támogatások összesített adatai

Tisztelt Termelők!
2016. december 31-ig igé-
nyelhetik az őstermelői iga-
zolványokat azok az őster-
melők, akik jogfolytonosan
kívánják őstermelői tevé-
kenységüket folytatni a
2017-es évben. (Barna, pa-
pír alapú igazolványosokat
érinti!) Ehhez időpont-
egyeztetés szükséges a
hosszas várakozás elkerü-
lése érdekében a 70/489-
3852-es telefonszámon!
Nitrát adatszolgáltatás ja-
nuártól lesz esedékes, ké-
rem, ezzel kapcsolatban ja-
nuárban keressenek!
2016. december hónapban
KIZÁRÓLAG hétfőnként
(dec. 5,12,19.) tartózkodom
Szatymazon, tehát kérem
Önöket, legyenek rugalma-
sak és ha nem sikerül sorra
kerülni, fáradjanak át Sán-

dorfalvára!
Valamint 2016. december
21-én dolgozom utoljára,
tehát akinek bármilyen el-
intézendő ügye van, kérem
intézzük el eddig az idő-
pontig, mert legközelebb
január 9-én leszek Szaty-
mazon elérhető! (2016. de-
cember 21-től 2017. január
8-ig szabadságon leszek! )
Megértésüket előre is kö-
szönöm!
Kellemes ünnepeket és
eredményekben gazdag,
boldog új évet kívánok
Szatymaz lakosainak a
Csongrád megyei Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara
nevében!
Tisztelettel:

Gémes Dóra
Falugazdász
70/489/3852

HÓÜGYELET
I. körzet és belterület:

Önkormányzat
II. körzet:

Zacsok János és Kálmán László
III. körzet:

zsombói határúttól a forráskúti útig: Kopasz László
a forráskúti úttól a vasútig és a vasúttól az 5-ös útig:
Bakos József

IV. körzet:
Finn-Magyar úttól 5-ös útig: Bakos József
Finn-Magyar úttól Sándorfalva határútig: Juhász János

Indokolt esetben a következő telefonszámokat hívhatják:
0620 9568786            0620 4042024
(Barna Károly)            (Csányi Imre)

Kedves Olvasók!
Várjuk szeretettel Önöket programjainkra decemberben
is, és érdemes az ünnepek előtt betérni egy kis olvasni-
valóért.
December 22-től január 2-ig zárva tart könyvtárunk.
Január 3-án várjuk Önöket szeretettel!
Kellemes Ünnepeket kívánunk kedves Olvasóinknak!
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Ó V O D A I  H Í R E K
Idén, november 11-én,
ahogy eddig is minden év-
ben, a Szatymazi Óvoda is-
mét megszervezte a mókás
Tökfesztivált a gyerkőcök,
illetve szülők számára. A
csemeték szüleikkel együtt
faraghatták ki a tököket,
amelyekből különböző ar-
culatú lámpások születtek.
Természetesen nem csak a
tökök faragásán volt a
hangsúly, hanem a Márton-
napi libákon is. Az óvó
nénik változatos, színes, és
sokrétű tevékeny-
ségekkel várták az
odalátogató gyere-
keket. Később,
amikor már lenyu-
godott a nap, és a
sötétség vette át a
hatalmat az égbol-
ton, a gyerekek ki-
vihették töklámpá-
saikat a bejárati
lépcsőkhöz, ame-
lyek gyönyörűen
megvilágították ap-
ró fényükkel az
óvoda udvarát. Ez-
után a gyerekek
zseblámpáikkal ke-
resgélték az udva-
ron elrejtett papír-
leveleket, melye-
kért finom tökös

muffinnal jutalmazták meg
őket az óvó nénik. Az el-
készített munkák még na-
pokon át díszítették az óvo-
dát. Mindenki nagyon jól
érezte magát, és kellemes
hangulatban tölthette el a
délutánt.
A lurkókhoz ellátogatott
Bubi Maci és Sanyi Vadász
is, akik egy hangulatos,
muris koncerttel lepték
meg őket, és olyan ismert
dalok hangoztak el, mint a



CIVIL EGYESÜLETEK HÍREI
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I S K O L A  H Í R E I
Elsősegélynyújtó verseny
Sándorfalván

2016. november 11-én Sán-
dorfalván az egészséghét
keretében iskolai elsőse-
gélynyújtó versenyt ren-
deztek a felső tagozatos
tanulók csapatainak. 2 ta-
nuló és 1 felnőtt alkotott
egy csapatot. Szatymazról
1 csapatot láttak vendégül,
amelynek tagjai voltak:
Kelsch Fanni, Kőszegi Vi-
vien 7. b osztályos tanulók,
és Bitterné Benkó Ilona
tanárnő.

Több fordulóból
állt a verseny, egy
videó elkészítése
volt az előzetes
beugró feladat. A
helyszínen az el-
sősegélynyújtás-
tesztet a gyakor-
lati feladat követ-
te, és mindenki
bemutatta az Am-
bu babán az újra-
élesztési ismere-
teit.

Iskolánk csapata
nagyon jól fel-

készülten vett részt a ver-
senyen, és az előkelő 2.
helyezést értük el. Értékes
ajándékutalványokat kap-
tak a tanulók.

Külön köszönjük Gémes
Antalnak a videó elkészíté-
sében nyújtott segítségét.

A helyezett csapattagoknak
szívből gratulálunk!

Bitterné Benkó Ilona
felkészítő tanár

Vuk, vagy a Paff, a bűvös
sárkány.
Ugyan kicsit távolabbi ese-
mény, de a „Mi Óvodánk
Alapítvány Szatymaz” is-

mét megszervezi jó szoká-
sához híven 2017. február
18-án a Jótékonysági Bált,
amelyre szeretne minden
kedves szülőt szeretettel
meghívni, hogy egy vidám

estét eltölthessen velünk.
Lassan az év végéhez kö-
zeledünk, így a Szatymazi
Óvoda szeretne minden
szülőnek, gyermeknek és
szatymazi lakosnak boldog,

békés karácsonyi ünnepe-

ket, illetve eredményekben

gazdag boldog új évet kí-

vánni.

SPORT
Foci
Gratulálunk a Szatymazi
SE játékosainak és edző-
iknek!
Köszönjük polgármeste-
rünk, Barna Károly úr és a
szatymazi önkormányzat,
valamint Kondász Endre és
Kondász Attila urak támo-
gatását. Hajrá Szatymaz!

A megyei III. osztály Tisza-Maros 
csoport őszi szezonjának állása

A megyei IV. osztály Tisza-Maros 
csoport őszi szezonjának állása

A Szatymazi Se U16 B csoport 
Őszi szezonjának állása

Novemberi eredmények:
SZATYMAZI SE - RÖSZKE 6:1
ÜLLÉSI SE II - SZATYMAZI SE 2:2
SZATYMAZI SE - CSONGRÁD TSE II 3:1
MÓRAHALMI VSE- SZATYMAZI SE 1:3

Novemberi eredmények:
TÖMÖRKÉNY KSE - SZATYMAZI SE II. 2:2
SZATYMAZI SE II - SZŐREGI SE II 9:4
SZATYMAZI SE II - CSANYTELEK SC II 7:1
SZATYMAZI SE II -  ZSOMBÓ SE 2:4

Novemberi eredmények:
SZATYMAZI SE – 

KOMLÓSI T. BAKTÓ-SZEGVÁR 2:1
SZATYMAZI SE – NAGYMÁGOCS 3:1
MOCORGÓ UFC – SZATYMAZI SE 3:3
SZATYMAZI SE – 

KISKUNDOROZSMAI ESK 6:0

A Szatymazi SE U11- es
csapata.

A Szatymazi SE U7-es 
csapata. A Szatymazi SE U9- es csapata
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Ritmikus Gimnasztika
Ritmikus Gimnasztikázó-
ink November 5-én Buda-
pesten az Angyalföldi
Sportcentrumban megren-
dezett Berczik Sára Emlék-
verseny országos döntőjén
hat korosztályban mérték
össze tudásukat.
Eredményeink:
Arany minősítést nyert:
Duóban: 
Prágai Bíborka és Olár
Boglárka
Trióban: 
Bárkányi Flóra, Kőhegyi
Ágnes és Kreiniker Berna-
dett
Csapatban: 
Bohr Anna, Csíkos Júlia,
Dohány Eszter, Oláh Bian-
ka Effi és Sándor Nikolett
Ezüst minősítést szerzett:
Duóban: 
Kis Blanka és Petrács Ale-

xandra;
Csíkos Júlia és Oláh Bianka
Effi
Trióban: 
Hegykői Boglárka, Nyári
Viktória és Szanka Boglár-
ka Katalin;
Csányi Orsolya Éva, Gera
Henrietta és Toldi Brigitta
Csapatban: 
Gábor Violetta, Kiss Dea,
Kiss Nóra, Kőhegyi Réka,
Prágai Bíborka és Szabó
Rita
Bronz minősítést érdemelt ki:
Duóban: 
Bohr Anna és Sándor Niko-
lett
Trióban: 
Farkas Fanni, Farkas Laura
és Lakatos Anna

Edző: Gáborné Madácsi
Ildikó és Gábor Violetta

Judo hírek
Ismét mozgalmas és ered-
ményes hónap áll a Szaty-
maz SE Judoszakosztálya
mögött.
November 5-én a serdülő és
diák korosztályú verseny-
zőink a szerbiai Kikindán
léptek tatamira, ahol im-
máron 33. alkalommal ren-
deztek nemzetközi judover-
senyt. 
Aranyérmesek:
Micziz Nóra (-63kg, serdülő)
Nagy Fruzsina (-43kg, diák).
Ezüstérmesek: 
Erős Richárd (-50kg, diák), 
Szűcs Milán Zsolt (-38kg, diák), 
Varga Kitti (-34kg, diák).
Bronzérmesek: 
Sipos Dorina (-52kg, serdülő), 
Csabai Zsombor (-34kg, diák), 
Kőhegyi Fanni (-43kg, diák), 
Pölös Nándor (-46kg, diák), 
Pölös Milán (-31kg, diák),
Túri Alex (+50kg, diák),
Zádori Panna (-31kg, diák). 
Ötödik helyezettek:
Szekeres Réka (-57kg, serdülő), 
Zádori Bálint (-60kg, serdülő), 
Farkas Ramóna (-44kg, diák). 

Hetedik helyezett: 
Balogh Márton (-42kg, diák).
Másnap, november 6-án
Felnőtt II. osztályú Orszá-
gos Bajnokságot rendeztek
az UTE judocsarnokában,
Budapesten. 
Ezüstérmes lett:
Czimbalmos Olivér (-66kg).
Bronzérmesek: 
Godó Lívia (-63kg) és
Micziz Zoltán (-90kg).
Hetedik helyezett: 
Tompa Péter (-81kg).
November 12-én volt a Di-
ák C korosztály Országos
Bajnoksága és Regionális
Csapatbajnoksága Százha-
lombattán, ahol három
egyéni versenyzőnk, vala-
mint délmagyarországi ré-
gió együttesében négy-
négy lány és fiú is aranyér-
met szerzett. 
Aranyérmesek: 
Nagy Dániel (-50kg), 
Nagy Fruzsina (-45kg),
Szekeres Katalin (-36kg), 
illetve a délmagyarországi
régió lány csapata 
szatymazi tagok: 

Kőhegyi Fanni, 
Nagy Fruzsina, 
Szekeres Katalin, 
Zádori Panna) 
és a délmagyarországi
régió fiú csapata 
szatymazi tagok: 
Kónya Ádám, 
Nagy Dániel, Pölös Milán,
Túri Alex). 
Bronzérmes: 
Túri Alex (+55kg). 
Ötödik helyezett: 
Zádori Panna (-30kg).
Hetedik helyezettek:
László Gellért (-27kg),
Kiss Máté (-27kg), 
Takó Valentin (-45kg),
Kőhegyi Fanni (-45kg).
A Felnőtt III. osztályú Ma-
gyar Bajnokságnak idén
Tata adott otthont novem-
ber 20-án. 
Bronzérmet szereztek:
Dorn Balázs (-90kg),
Tompa Péter (-81kg).
Ötödik helyezett:
Godó Lívia (-63kg).
Hetedik helyezett: 
Kovács Bence (-81kg).
November 26-án rendezték

a Serdülő Országos Baj-
nokságot Baján. 
Aranyérmes lett:
Sipos Dorina (-52kg).
Ezüstérmes: 
Lénárt Benedek (+81kg).
Ötödik helyezett: 
Tompa Márton (-81kg).
Hetedik helyezett: 
Sándor Péter (-66kg),
Szekeres Réka (-57kg).
November hónap utolsó ju-
dós eseménye a legkiseb-
bek küzdelmi edzése volt a
Serdülő OB másnapján Ba-
ján. A jövő reménységei
mindannyian egy-egy
aranyéremmel gazdagodtak
a nap végén, hogy egyre na-
gyobb lelkesedéssel és ma-
gabiztosabban haladjanak
előre a judotanulásban.
Edzők: Szabó Csaba, Kato-
na Pál, segítőik Kovács
Bence, Guba Levente és
Veszelovszki Kevin. Kö-
szönjük polgármesterünk,
Barna Károly úr és a szaty-
mazi önkormányzat, vala-
mint Antman László és Túri
Sándor urak támogatását.
Hajrá Szatymaz!

Minden nyugdíjast szere-
tettel várunk az adventi

gyertyagyújtásra, higgyék
el, megéri kicsit fagyos-
kodni.
Az ünnepi várakozás és a
finom forralt bor majd fel-
melegíti a testet és a lelket.
Legközelebb 2017. január
25-én, 16 órakor találko-
zunk.

Töltsék kellemesen, jó
egészségben és szeretetben
az ünnepeket!

„Ünnepeljünk együtt
az egész világon,
igaz örömünnep

legyen a Karácsony”
Bozsóné Jolika tollából

Boldog ünnepeket kíván az
egyesület vezetősége!

Tisztelettel:

Horváth Istvánné
0620/213-9534

NYUGDÍJAS EGYESÜLET HÍREI
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FŐNIX EGYESÜLET közleményei

NŐEGYLET HÍREI

Melegség tölti el szívünket
karácsony közeledtével,
egy-egy pillanatra megál-
lunk a rohanó világban és
számvetést készítünk az
elmúlt évről. Felidézzük a
legszebb pillanatokat, és

minden szépséget, jóságot
elraktározunk lelkünkbe,
hogy ebből meríthessünk
erőt az elkövetkező új év
napjaira is.
Az ünnep hangulatában a
másik emberre figyelünk és
arra gondolunk, hogy mit
nyújthatnánk szeretteink-
nek, azoknak, akik fontosak
számunkra. Ez a mi legem-
beribb értékünk.
Nem a drága ajándékok je-
lentik szeretetünket, hanem
hogy önmagunkból mit
adhatunk. Az az ember aki
nem csak saját magáért él,

aki igazi harmóniát tud
teremteni belső világában,
saját lelkében és a maga
környezetében, mindenek-
előtt családjában, ami talán
kisugározhat a barátok,
munkatársak felé is.
Ahol harmónia, béke, sze-
retet van, ott meghitt, ben-
sőséges kapcsolatokra épü-
lő családot lehet teremteni,
amely érzelmi lelki közös-
séget, élményt nyújt. Így
tudjuk az otthon melegét
valósággá, megélhetővé
tenni, ami végigkíséri egész
életünket és mindig megad-

ja számunkra a megújulás
lehetőségét. Minden szaty-
mazi polgárnak kívánunk
békés, boldog, élmények-
ben gazdag szent kará-
csonyi ünnepeket. 
Múlik a nap, múlik az év,
ami rossz volt, elmúlt rég.
Hamarosan egy új évre éb-
redsz, ehhez kívánunk na-
gyon sok szépet!
Egészségben,sikerekben
gazdag BOLDOG ÚJ
ÉVET kíván:

FŐNIX EGYESÜLET
SZATYMAZ

Nőegyleti randevúk! 
Elérkezett az év utolsó
hónapja. Amikor november
végén a Faluház előtt
kigyúltak az ünnepi fények,
mindenki számára vilá-
gossá vált, nyomunkban az
ünnep. Számunkra is az év
legdolgosabb időszaka
érkezett el. Tervezgetni

kezdtük az adventi vasár-
napok feladatait. Korábbi
évekhez hűen a Mikulás
segítségére siettünk a cso-
magok készítésénél.
Tagjaink sok-sok támo-
gatást kaptak, kapnak. A
lista még nem teljes,
végleges. Ismét minden
vasárnap készülünk teával,

forralt borral, zsíros
kenyérrel, más falánkság-
gal. December második
vasárnapjára Luca pogácsá-
val készülünk, melyben az
előző évhez hűen
meglepetések lesznek.
Szeretettel várunk min-
denkit a következő vasár-
napokon a Faluház elé!

REFORMÁTUS EGYHÁZ HÍREI
Karácsonyra készülve
„Mert úgy szerette Isten e
világot, hogy az Ő egyszü-
lött Fiát adta érette, hogy
aki hiszen Őbenne el ne
vesszen, hanem örök élete
legyen.” (János evangéliu-
ma 3. rész 16. vers)

A Bibliából úgy tudjuk, hogy
a karácsonyi gyermek, a
názáreti Jézus, mint Isten
Fia, a mennyei dicsőségben
öröktől fogva létezett, de
Mária által valóságos ember-
ré született, s eljött föl-
dünkre.

Azért jött, hogy Teremtőnk
akaratából magára vállalja
bűneinket és azok igazsá-
gos isteni ítéletét, és min-
dezt elvegye rólunk. Ezt
teljesítette a golgotai ke-
reszten, és így kivívta, hogy
Teremtőnk megbocsássa
Ellene való lázadásunkat,
elkövetett vétkeinket, és
visszafogadjon boldogító
társaságába. Ezzel pedig új
és boldog földi életet – sőt
örök életet – ajándékozzon
nekünk. Ha Jézus nem jön
el erre a földre s nem végzi
el küldetését - az emberek
számára nincs remény az
Istennel való szeretetkö-
zösségre. Ő azonban eljött,
és tökéletesen eleget tett
megbízatásának, így Érte

Isten megbocsátja minden
vétkünket és visszafogad
társaságába, s részesít aján-
dékaiban! Karácsonykor a
szerető Istentől az embe-
riségnek adatott egyetlen
Üdvözítő földre születésére
emlékezünk.

Az előbbi okból fakadóan,
a keresztyének karácsony-
kor – a bibliai Jézust ün-
neplik. Aki nem Őt ünnepli,
az természetesen mást ün-
nepel. Kérdés azonban,
hogy megéri-e vagy érde-
mes-e Jézus Krisztus he-
lyett – akinél nincs neme-
sebb és csodálatosabb sze-
mély a mindenségben –
múlandó dolgokat vagy
embereket tenni ünneplé-
sünk központjába? Jézus
öröktől fogva és mindörök-
ké Isten: bölcsőben csecse-
mőként, a keresztfán hal-
doklóként és feltámadott-
ként is! Ő az, aki magára
vette bűneinket és azok íté-
letét, s kivívta nekünk Isten
megbocsátását és visszafo-
gadását! Ő a mindenség ha-
talmas és szerető Ura!
Ugyan ki vagy mi méltó ar-
ra, hogy a helyére állítsuk?
Hogyan is ünnepelhetnénk
mást? Miért ne ünnepel-
nénk éppen Őt?
Ünnepeljük a karácsonyfa
alatt úgy, hogy felolvassuk

a Bibliából születésének
történetét (pl. Lukács evan-
géliuma 2. rész, 1-20 ver-
sig), eléneklünk vagy meg-
hallgatunk egy karácsonyi
éneket, s dicsérjük Őt
imádságban. Karácsony ün-
nepének külsőségei - kará-
csonyfa, ajándékozás, ün-
nepi vacsora, családi talál-
kozás, gyertyafény – akkor
nyernek igazi tartalmat, ha
köztük úgy ünnepeljük Jé-
zust, hogy Őt hittel elfo-
gadjuk abban a minőségé-
ben, ahogyan Isten adta
nekünk: személyes üdvözí-
tőnknek és életünk vezető-
jének!

Amikor Jézust így ünnepel-
jük, akkor Ő megajándékoz
minket Önmagával, és se-
hol és senki mástól nem
kapható örök kincseivel:
szeretetével, békességével,
örömével, tiszta szívvel,
lelki erővel – karácsony
szent ünnepén is! Vajon
lelkünk mélyén nem éppen
ezekre vágyódunk? Nem
éppen ezek teszik széppé
karácsonyt ünnepét? Sokak
számára karácsony nem
azért az egyik legszomo-
rúbb-legüresebb ünnep,
mert Jézust figyelemre se
méltatják és ezért nem ré-
szesülnek ajándékaiban
sem?

Végül tekintsünk előre: mi-
lyen jó lenne, ha Jézus-ün-
neplésünk karácsony ünne-
pén túl is kiterjedne és át-
hatná mindennapjainkat a
ránk következő évben, sőt
években – életünk végéig!
Ha ünnepelnénk Őt minden
reggel, délben és este – ol-
vasva az Ő hozzánk szóló
szavát, a Bibliát, és ahhoz
igazítva hitünket és élet-
vitelünket! Ha dicsőítenénk
Őt imádságunkban! Ha
megtisztelnénk azzal, hogy
meghallgatjuk üzenetét egy
bibliahű közösségbe lépve
és oda beépülve? Milyen
drága és sehol be nem sze-
rezhető lelki javakkal aján-
dékozna meg minket napról
napra! Célt, értelmet kapna
életünk! Mennyivel jobb
lenne családi életünk s ott-
honunk vagy munkahe-
lyünk légköre! Mennyire
másként hordoznánk egy-
mást, vagy éppen életünk
terheit! Jézus nem csak az
Őt ünneplők karácsonyát
teszi ünneppé – hanem
életük minden napját!

Azt kívánom, hogy segítsen
minket az Úr Jézus Krisz-
tus, hogy e karácsonyon és
életünk végéig elsősorban
Őt, az értünk földre szüle-
tett, meghalt, feltámadott és
élő názáreti Jézust ünne-
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KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI

peljük belé vetett hittel s
megtapasztaljuk, hogy Ő
megajándékoz Önmagával
és Benne rejlő boldogító
kincseivel.
Református közösségünk
nevében szeretettel
kívánok áldott karácsonyi
ünnepeket!

Sípos Ete Zoltán
református lelkipásztor

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

ADVENT (Adventus Do-
mini – az Úr eljövetele) ka-
rácsony előkészületi idő-
szaka. Az Egyház a VI. szá-
zadban vezette be, teljessé
téve ezzel a karácsonyi ün-
nepkört. Advent első vasár-
napja egyben az egyházi év
kezdete is. Az egyházi év-
nek ebben az időszakában
Jézus születésének ünnepé-
re készülünk, az Ő eljöve-
telét várjuk. A Krisztus Ki-
rály ünnepét követő vasár-
nappal, pontosabban annak
előestéjével kezdődik, és
december 24-ig tart. Négy
hétből áll, a negyedik hét
legtöbbször csonka hét, ki-
véve ebben az esztendőben.
Az első része (december
17-ig) a végső időkre irá-
nyítja a figyelmünket, a
második szakasza pedig
közvetlen előkészület kará-
csonyra. Az Egyház taní-
tása Jézus hármas eljövete-
léről emlékezik meg ebben
az időszakban. Jézus törté-
nelmi eljöveteléről: Az ős-
bűn által megfertőzött em-
beriség ígéretet kapott Is-
tentől. Ez az ígéret, az
ószövetségi nép várakozá-
sa, Jézus betlehemi meg-
születésével teljesedett be.
Jézus kegyelmi eljövetelé-
ről: A hívő ember Isten
igéje és a szentségek ke-
gyelmi ereje által Krisztus
folytonos eljövetelét hirde-
ti. Jézus utolsó eljövetelé-
ről: A Biblia és a Szent-
hagyomány tanítása szerint
Jézus az idők végén újra
visszajön, hogy ítéletet tart-
son. Ennek megfelelően
alakult ki az Egyházban az
adventi idő kettős tartalma:
a várakozás és a bűnbánat.
Ebben a várakozásban már
benne van a karácsonyi
öröm, de ugyanakkor ma-
gában foglalja a bűnbánat
komolyságát is. Ezért ad-
vent szimbolikus (liturgi-
kus) színe lila. Az adventi
idő a felkelő napra, a világ
világosságára utal, ezért
advent legfontosabb jel-
képe a fény. Az adventi

fény annak a Jézusnak a jel-
képe, aki az élet gazdagsá-
gát, színét, fényét és szép-
ségét adja.
DECEMBER 6. 
SZENT MIKLÓS PÜSPÖK
ÜNNEPE. Életét csupán le-
gendák világából ismerjük,
mert nagyon kevés hiteles
adat áll rendelkezésünkre.
Annyit biztosan tudunk,
hogy a 300-as években élt,
és a törökországi Myra vá-
rosának volt püspöke. Itt fe-
jezte be földi életét 350 kö-
rül. Halála után jóságos
alakja tovább élt a nép
körében.
DECEMBER 8.
SZEPLŐTELEN FOGANTA-
TÁS ÜNNEPE. Hitünknek azt
a tételét ünnepeljük, mely
szerint Isten, Máriát már fo-
gantatása pillanatától kezdve
megóvta az áteredő bűntől.
Eredetileg Szent Anna fogan-
tatásának emlékezete volt de-
cember 8-án. Keleti eredetű
ünnep. A XV. században IV.
Sixtus vezette be a római Egy-
ház ünneplésébe, e tant dog-
mává azonban csak IX. Piusz
pápa emelte 1854. december
8-án.
DECEMBER 25.
KARÁCSONY ÜNNEPE.
Jóllehet, nem a karácsony a
kereszténység legnagyobb
ünnepe – hisz húsvét meg-
előzi -, mégis nagyon sokan
karácsonyt családiasabb-
nak, bensőségesebbnek ér-
zik. A karácsony szláv ere-
detű szó, az ősi keresun
szóból származik: az újba
átlépőt jelenti. Az első há-
rom században nem ünne-
pelték meg külön Krisztus
születésének napját. A kará-
csonyi ünnep szellemiségé-
hez, és jellegéhez hasonló
ünnepek már korábban is
léteztek, például a pogá-
nyok téli napfordulós ünne-
pe, a szaturnália ünnepsé-
gek. Az ókori Rómában de-
cember 17-25 között tartot-
ták a földművelés istené-
nek, Szaturnusznak ezt a

nagy ünnepét. Ekkor nagy
táncos vigadalmakat tartot-
tak birodalomszerte. A fény
diadalát ünnepelték a halál
és a sötétség felett. Az ősi
liturgia mindent az Üdvö-
zítő halála és feltámadása
köré csoportosított. Kará-
csony ünneplése a IV. szá-
zad elején kezdődött a nyu-
gati Egyházban. Karácsony
ünnepe hirdeti, hogy Isten
egyszülött Fia emberré lett,
és Szűz Máriától a világra
született. Karácsony tar-
talmát leginkább Jézus
„hármas” születése fejezi
ki. Örök születés, Földi
születés, kegyelmi születés.
„Mária a gyermeket bepólyálta
és jászolba fektette” Lk 2,7 –
olvashatjuk a Szentírásban.
Jászol volt a jel a Gyermeket
kereső pásztoroknak.
1223-ban Assisi Szent Fe-
renc volt az első, aki csodá-
latos betlehemi esemény
emlékére, eredeti környe-
zetben, valóságos barlang-
ban felállított jászol mellett
végezte a karácsonyi isten-
tiszteletet. Ezután gyorsan
elterjedt a „betlehem” felál-
lításának szokása és a szent
esemény szobrokkal törté-
nő megelevenítése.
A karácsonyfa állításának
szokása hazánkban csak a
XIX. század végén és a
XX. század elején kezdett
elterjedni. A fenyőfa örök-
zöld tűlevelei az élet re-
ménységét jelképezik.
Ugyancsak erről beszél a
fenyőfa formája is. Felfelé
keskenyedik és csúcsával
Isten felé mutat. Minden
egyes ágacskája a keresztet
jelképezi, tűlevelei a tövis-
korona tüskéire emlékeztet-
nek. Jászol és kereszt
összetartozását így hirdeti a
karácsonyfa. Karácsony
egyben az ajándékozás ün-
nepe is. minden egyes
ajándék a nagy karácsonyi
ajándékot, Isten ajándékát
jeleníti meg. Ez a kedves
szokás szeretetből fakad, a
szeretet teszi az ajándéko-

zást és elfogadását széppé,
kedvessé. Isten Fiában ön-
magát ajándékozta az em-
beriségnek. Ugyanígy, aki
szeretetből ad, az egy kicsit
önmagát adja a másiknak,
ezért az ajándék igazi érté-
két a szeretet adja. Csak így
válhat karácsony a szeretet
ünnepévé.
JANUÁR 1.
SZŰZ MÁRIA ISTEN-
ANYASÁGÁNAK ÜN-
NEPE. Az Istenanya elne-
vezés a görög Theotokosz
(Istenszülő) szóból ered. A
Theotokosz kifejezést 431-
ben az efezusi zsinaton fo-
gadták el. Ezzel kinyilvání-
tották Jézus isteni voltát, s
ebből következőleg azt,
hogy Jézus szavai Isten
szavai voltak. Így ha Mária
Jézus anyja, ő Isten anyja.
ÜNNEPI MISEREND
DECEMBER 24. SZOMBAT
1600 Pásztorok miséje
2330 Gyertyaláng Énekkar
karácsonyi zenés áhítata
Éjfélkor: Ünnepi szentmise
DECEMBER 25. VASÁRNAP
KARÁCSONY ÜNNEPE
830 Karácsonyi ünnepi
szentmise
Hittanos gyerekek pásztor-
játéka
1700 Karácsonyi ünnepi
szentmise
DECEMBER 26. KARÁ-
CSONY MÁSNAPJA –
SZENT ISTVÁN DIA-
KÓNUS ÜNNEPE
830 Ünnepi szentmise
DECEMBER 30. PÉNTEK
SZENT CSALÁD ÜNNEPE
1700 Ünnepi szentmise
DECEMBER 31. SZOMBAT
SZILVESZTER NAPJA
1700 Év végi hálaadás
JANUÁR 1. SZŰZ MÁRIA
ISTENANYASÁGÁNAK
ÜNNEPE
830 Ünnepi szentmise
1700 Ünnepi szentmise

AZ ADVENTI ÉS KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR ÜNNEPEINEK KATOLIKUS KALENDÁRIUMA
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„MI ROVATUNK”

Képek a faluház eseményeiről

Írja Albert Einstein egyik,
lányának írott levelében.
Vajon ez a hatalmas tudós,
mint sok-sok előtte élő tu-
dós, filozófus, tanító, orvos
megismerte a lényeget? Az
élet értelmét? Vajon szere-
tet nélkül van-e értelme
egyáltalán ennek az egész-
nek?
Sokszor gondolkodtam,
hogy a mai világban az
emberekből hová lett a

szeretet. Vajon miért temet-
ték el magukban olyan
mélyre. A filmekben látott
utópisztikus jövőképek mi-
ért nem valósulhatnak meg
most, ebben az évezred-
ben? Háborúk, éhínség, ha-
rag, gyűlölet, kapzsiság
uralkodik most és itt.
Nem is értem, azok az em-
berek, akik mélyre temet-
ték, hogy tudnak így élni.
Milyen az álmuk, a lelkiis-

meretük. Nem lenne-e jobb
nekik is adni. Bármit. Egy
mosolyt, egy jó szót, egy
ölelést, egy tál ételt, meleg
ruhát, egy beszélgetést.
Pedig lehetne itt és most
jobb világ is, ha akarnánk.
Ha tennénk érte. Ha nem
félnénk szeretetet adni a
másik embernek. De fé-
lünk, hogyha szeretetet
adunk, cserébe eltipornak.
Így mindenki jó mélyre el-
ássa magába. És tesszük

tovább a dolgunk, mint egy
érzelmek nélküli robot.

Csak egy apró gesztussal
kezdődhetne minden. Egy
mosollyal, egy jó szóval.
Egy hálával teli szívvel.
Vajon, ha így elkezdődhet-
ne, hová jutna a világ? Nem
lenne több háború, éhínség,
gyűlölet, kapzsiság? Vajon
felépíthetnénk a „szép új
világot”?

Szabóné Döme Andrea

„A szeretet az élet esszenciája”

Fakanál Klub hírei
November 26-ra meghívást

kaptam a Domaszéki Böl-

lér Napra. Tárcsán készült

ételek készítésére 3 fővel

induldunk. Rácz Laci és

Nacsa Zoli amatőr királyi

szakácsok és Lajkó Zoli,

aki a szerb ételek készíté-

sének mestere. Nacsa Zoli

húst sütött, a másik Zoli

pljeskavicát, én meg fogad-

tam és kínáltam a vendé-

geket. Volt pálinkaadagoló

is. Szép volt, jó volt. Sőt

helyezést is kaptunk a

legszebb tálalásért. 

Rácz Laci,
amatőr királyi szakács

Terített asztal - A Barackvirág Népdalkör 18. születésnapja

Darvadozás Szeleburdi Meseszínház 

Bor- és paprikaverseny
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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: 12-16
péntek: 12-16
szombat: 10-16

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

Árva Istvánné 1932.
Szatymaz, 

III. körzet tanya 4.
Zelei András 1929.

Szatymaz, 
II. körzet tanya 41.

Csányi Ferencné 1938.
Szatymaz, 

Ady Endre 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 minden hétfőn 08-16-ig 
a Faluházban

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


