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H E L Y T Ö R T É N E T
A régi Zombori szőlőhegyről
Az úgynevezett „szőlőhegyek” kialakulása még az
1700-as évekre nyúlik viszsza. Amikor az első szőlővesszőket itt az utak szélében lévő homokba ledugták, nem is gondoltak arra.
hogy milyen gazdasági folyamatot indítanak be. Csak
a kaszálókra, a legelőkre
folyamatosan támadó, szél
által mozgatott homokot
akarták vele valahogy megkötni.
A városhoz közelebb eső
földeket művelték, termelés
folyt rajta. Kifelé távolodva, a Fehér-tó környékén a
föld nagy része már legelőként szolgált. A „Legelő”
után a korabeli térképen,
egészen a mai balástyai határig, a „Felső Városi Kaszáló”, majd onnan tovább
a „Felső Városi Puszta” következett. Bizonytalan birtokviszonyok voltak. A korábban már elfoglalt területekre, az ott lakókra adót
vetett ki a város, a még el
nem foglalt kaszálókat pedig 25 évre bérbe adta. A
homokkal borított fátlan
magaslatok, a környezetből
kiemelkedő, széltől felhalmozott futóhomok halmok,
kezdetben nem voltak hasznosíthatók.
A mai Szatymaz területe a
kaszálókra esett. A Város
által 25 évre árendába /bérbe/ adott, körülbelül 50 holdas nagyságú területeken
folyt itt a legeltetés és a
széna kaszálása, gyűjtése.
A kaszálók bérlésére csak
módosabb emberek pályázhattak, mert egy-egy szűkösebb /állati betegséggel sújtott/ év, az árenda megfizetését nem befolyásolta. A
kevés pénzel induló olyankor mindenét elveszíthette.
A kaszálók értékét az évente begyűjthető széna menynyiségével mérték, amit
„szekérben” adtak meg.

Zombory Pál /1757-1828/ a
városi Szenátusban már korán felvetette, hogy nem
igazságos a kivetett árenda,
mert egyes kaszálókról
csak 25, míg másokról 50
szekér szénát is begyűjthetnek ugyanannyi pénzért.
A legelőket, de főleg a fátlan, homokvonulatok közé
beékelődött kaszálókat állandóan veszélyeztette a
mozgó homok. A kaszálókra vezető utak mindig a
homok és a gyep szélén
haladtak. Száraz időben a
mélyedés felé, vizes évjáratban a magasabb homokkal borított terület felé kitértek. Amikor felismerték,
hogy a homokon a szőlő
megmarad, sőt vele a szél
szállító erejét is csökkenteni lehet, egyre-másra, az
utak homokkal borított oldalára szőlőt ültettek, több
sorba. A szőlő azonban nem
csak megvédte a fűvel borított kaszálókat a repülő homoktól, hanem egyre több
hasznot is adott. A kaszálók
mellett lévő, ingyen elfoglalható homokvonulatokon
gyorsan terjeszkedni kezdtek, a helyenként már gyümölcsfával is beültetett szőlősorok. Nagyságukat sokáig „út”-ban mérték. 'Egy
„út” szőlő 35-40 tőkéből
állt, 200 „út” adott ki egy
holdat. A szőlő növényvédelme, különösen érés idején a fürtök megóvása,
nagy gondot jelentett a távolabb lakó tulajdonosnak.
Nem csoda, hogy az egyes
homokvonulatokon birtokkal rendelkezők hamarosan
összefogtak, mindenre felvigyázó csőszt alkalmaztak. A szőlőhegyek kialakulása megindult. Az így kialakult szőlőhegy nevét
legtöbbször az első telepítőről, valószínű, hogy a
mellette lévő kaszáló tulajdonosáról vagy bérlőjéről

kapta. Az ingyen elfoglalt
/1850-ig/ homok után, ha
be lett telepítve, adót kellett
fizetni. Ez az adó a tulajdonosok változását is beindította, mert egy jégverés,
fagykár esetén a szegényebb birtokos esetleg nem
tudott fizetni, szőlejének
eladására kényszerült, amit
azután legtöbbször a módosabbak felvásároltak. A nagyobb szőlőbirtok kialakulása a nyári lakok, a villák
építését is eredményezte az
1800-as évek második felétől.
Hogy a Zombori szőlőhegy
kiről kapta a nevét, pontosan már nem tudható. Az
1777-78-as év adóösszeírása arról tudósít, hogy Zombory Andrásnak 27 szekér
szénája termett a közeli kaszálóján. Ez az idő összeesik a szőlőtelepítés kezdetével. A Zomboryak közül
többen idős korukban kitelepültek és a szőlőtermelésnek és nemesítésnek szentelték idejüket, mint például Zombory Antal /18401930/. Zombory András városi tisztviselőről 1879-ben
mint bormérőről emlékeznek. A hajdani Zombori
szőlőhegyet, aminek a kiterjedése csaknem évente
változott, Jánosszállás felett a vasút 1854-ben kettévágta. Zombory Imréné
1907-ben kérte, hogy szüntessék meg azt a rendeletet,
ami megtiltja a vasúton való átjárást. Aigner Lajos kereskedőnek Zombory Mihályné adott el 2 hold földet
1900-ban. A Zomboryhegyre építette Gál Kálmán
is 1906-ban a Tornyos villáját, amit később Preszly
Lóránd vett meg.
Zombory földre épült Csányi János /sz.:1879/ építész,
műszaki rajzoló favázas háza is ott a vasúthoz kifutó
telken. Felesége Zombori

Anna volt, leányuk Erzsébet és a Szatymazon jól ismert Csányi Ida tanítónő,
aki a Szirtosi, a BelsőŐszeszéki, a Vilmaszállási,
a Jánosszállási és a belterületi iskolában is tanított.

Zombori Zoltán, Bárdosi
Erzsébet fia hozott 3 képet,
amit még a rokon Csányi
János, Csányi Ida édesapja
festett az 1920-as években.
A fekete palatáblára festett
hibátlan képek egyike a
Zombori-tavat ábrázolja
még a fürdő kialakulása
előtti időkből, a másik képen két szalmatetős ház látható, a harmadik festmény
a Jánosszállási állomásra
kanyarodó, két sávos homokos, füves utat mutatja
be a 20-as évekből. A kanyar előtt látható a Gál-villa tornyának piros teteje.
(A képeket a következő
számban közöljük) Csányi
Jánost nem csak festett
képei dicsérik. A régi
szegedi házakról készült,
üvegre fényképezett felvételeit a múzeumba vitték.
Mára a hajdani két és félezer hold szőlőnek-gyümölcsösnek és vele együtt a
szőlőhegyeknek csaknem
teljesen nyoma veszett.
Már csak a még itt-ott fellelhető régi tanya, nyaraló,
villa emlékeztet a dicső
múltra.
Pálmai József

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
Meghívó Falugyűlésre
Szatymaz Község Képviselő-testülete tisztelettel meghívja a község lakosságát a
2017. március 29-én (szerda) 18:00 órától a Faluház nagytermében tartandó falugyűlésre.
A lakosság ezen a fórumon tájékoztatást kap az Önkormányzat 2016. évben végzett munkáiról
és a 2017-ben tervezett főbb feladatairól.
Barna Károly
polgármester
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Tisztelt Ebtulajdonosok!
Minden tavasszal megszaporodik a lakossági panaszbejelentések száma a közterületen kóborló kutyák miatt. Köztudott, hogy ilyenkor fokozottan kell figyelni
az állatokra, mivel ösztöneik parancsának engedve
azok a kutyák is elkóborolnak, falkába verődnek,
amelyeket év közben
egyébként nem szükséges
zártan tartani.
Tapasztalatunk szerint a befogott kutyák sok esetben
nincsenek beültetett mikrochip jelöléssel ellátva. A
fent leírtak miatt indokoltnak tartom az ide vonatkozó ágazati jogszabályok
előírásaira az ebtartók figyelmét felhívni:
Az ebtartó gondoskodni
köteles az állat megfelelő

és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.
Az állattartó köteles továbbá minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség
ellen – saját költségén –
állatorvossal beoltatni.
Az eb tulajdonosa és tartója
a Szatymazi Polgármesteri
Hivatalnál nyilvántartásba
való rögzítés céljából –
köteles a tartott kutyákat
ebösszeíró adatlapon bejelenteni. A 4 hónaposnál
idősebb ebet csak chippel
megjelölve lehet tartani.
Aki az állattartásra vonatkozó fenti előírásokat megsérti, illetve kutyája szökésének megakadályozásáról
nem gondoskodik, állatvédelmi bírsággal sújtható.

Az állatvédelmi bírság
alapösszege 15 000.- Ft,
mely alapösszeget meg kell
szorozni a 244/1998 (XII.
31.) Korm. rendeletben
meghatározott, az adott
jogsértésre irányadó szorzóval. Például, ha a mulasztó az állat kötelező
egyedi megjelölését nem
végzi el (3-as szorzó) a bírság összege 45000.- Ft, ha
az állat szökésének megakadályozásáról nem vagy
nem megfelelően gondoskodott (6- os szorzó) a bírság összege 90 000.- Ft.
A köz- és magánterületeken
felügyelet nélkül kóborló –
esetleg még védőoltással
sem rendelkező – ebek
veszélyt jelentenek mind az
emberek, mind az állatok
egészségére, illetve a közlekedés biztonságára. Em-

Tisztelt Lakosság!

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Külterületi hulladékszállítással kapcsolatban
Szatymaz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
döntése alapján településünkön 2017. március 01. napjától bevezetésre került Szatymaz külterületén a heti
gyakoriságú hulladékbegyűjtés.
Az alábbi ütemezés szerint valósul meg a települési
szilárd hulladék elszállítása:
·
I. körzet: Csütörtök
·
II. Körzet: Péntek
·
III. körzet: Hétfő
·
IV. körzet: Szerda
Gyűjtési napokon kérjük reggel 06.00-ig a tárolókat
kihelyezni.
További tájékoztatást a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán (6728 Szeged, Városgazda sor
1.) a következő telefonszámon kérhetnek: 62/777-177.
Barna Károly
polgármester

bertársaink egészségének
és testi épségének megóvása, valamint a fenti jogkövetkezmények elkerülése
érdekében ezúton is felszólítunk minden kutyatartót, hogy ebét a hatályos
jogszabályoknak megfelelően tartsa ingatlanán belül,
kötelező mikrochippel és
védőoltással való ellátásáról gondoskodjon. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. április 1-ét
követően rendszeres és fokozott ellenőrzést végez
Hivatalunk a kóbor ebek
befogása és az ebtartás szabályainak betartása érdekében.
A település nyugalma érdekében számítunk segítő
közreműködésükre.
dr. Makay Enikő
jegyző

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Szatymaz Község Képviselőtestületének soron következő ülése: 2017. március 23-án
14 órakor kerül megtartásra, melynek helye: Dankó
Pista Művelődési Ház és Könyvtár.
Napirendi pontok:
1. A közmeghallgatás anyagának megtárgyalása
2. Beszámoló az Önkormányzat Tanyagondnoki
Szolgálatának működéséről
3. Tájékoztató a településen sporttevékenységet folytató civil szervezetek 2016. évi munkájáról, eredményeiről
4. Beszámoló a Szatymaz Községi Önkormányzat
Védőnői Szolgálatának 2016. évi munkájáról
5. Előterjesztések
Barna Károly
polgármester

Pályázati felhívás
Szatymaz Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet az alábbi, tulajdonában levő önkormányzati költségelvű bérlakásra.
Alapterület m2

Lakás címe
Szatymaz, Ady E. u. 34/E.
A pályázaton részt vehetnek:
a. Önálló lakástulajdonnal,
lakásbérleti joggal nem
rendelkező, kereső tevékenységet folytató, 35 év
alatti fiatal házaspárok,
élettársi kapcsolatban
élő, valamint egyedülálló
személyek, akik vállalják, hogy:
- A lakásbérleti szerződés
megkötését követő 6
éven belül a községben
saját tulajdonú lakást szereznek.
- lakás-előtakarékossági

58,85 m2

szerződést kötnek valamely pénzintézetnél.
b. Az
önkormányzatnál,
vagy intézményeinél alkalmazásban, vagy azokkal szerződéses jogviszonyban állók, akik önálló lakástulajdonnal nem
rendelkeznek és vállalják
bérleti jogviszonyuk határozott időre, vagy munkaviszonyuk fennállásáig
történő létrejöttét.
c. azok a pályázók, akik
vállalják a lakásrendeletben meghatározott, minimum kéthavi bérleti díj

Komfortfokozat
összkomfort
összegével megegyező
kaució
megfizetését,
amelyet a szerződés aláírásával egyidejűleg kötelesek megfizetni.
A pályázatok során előnyben részesülnek azok,
akik:
a. 6 havi bérleti díj egy öszszegben történő megfizetését vállalják,
b. a lakásbérleti szerződés
meghatározott időtartamának lejárta előtt saját
tulajdonú lakást szereznek, vagy lakásproblémájukat más módon

Bérleti díj
Ft/hó
29. 131,- Ft
megoldják,
c. minimum egy 4 éves futamidejű,
legalább
10.000 Ft/hó lakás-előtakarékossági szerződéssel rendelkeznek,
d. állandó lakóhellyel vagy
ideiglenes tartózkodási
hellyel rendelkeznek a
községben, vagy életvitelszerűen itt tartózkodnak,
e. minimum 6 hónap folyamatos munkaviszonyt
igazolnak,
f. építési telektulajdonnal
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rendelkeznek a községben,
g. pénzintézeti igazolás önerő meglétéről,
h. gyermeket nevelnek.
Pályázni csak a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető pályázati adatlap kitöltésével lehet.
A pályázat beérkezésének
határideje:
2017. március 20. 16 óra
A pályázat benyújtásának
helye:
Szatymazi Polgármesteri
Hivatal, 6763 Szatymaz,
Kossuth u. 30.,
Barna Károly polgármester
A polgármester gondosko-

dik a Polgármesteri Hivatal
útján a pályázatok nyilvántartásba vételéről.
A pályázat elbírálásának
határideje: 2017. március
23.
A pályázókat a pályáztatás
eredményéről a polgármester írásban értesíti.
A
bérleti
jogviszony
kezdete: 2017. április 1.
Amennyiben a szerződéskötésre a pályázó hibájából
nem került sor, a bérlőkijelölés hatályát veszti.
Szatymaz, 2017. január 3.
Szatymaz Község
Képviselő-testülete
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SZATYMAZ KÖZSÉGBEN MŰKÖDŐ
ALAPÍTVÁNYOK KÖZLEMÉNEYE
Tisztelt Szatymaziak!
Önök a 2017-es évben is dönthetnek személyi jövedelemadójuk egy százalékának közhasznú felajánlásáról.
Az alábbiakban közöljük az alapítványok ADÓSZÁMAIT:
A Mi Óvodánkért Alapítvány Szatymaz: 18465789-1-06
Csipet-Csapat Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete: 18211913-1-06
Fehértói Gazdaképző és Innovációs Alapítvány: 18454404-1-06
Szatymazi Közművelődési Egyesület: 18472754-1-06
Főnix Egyesület Szatymaz: 18463718-1-06
Szatymazért Alapítvány: 18456420-1-06
Szatymaz Község Területén Élő Idős Emberek Gondozásáért
Alapítvány: 18452213-1-06
Szatymazi Gazdakör Közhasznú Egyesület: 18450259-1-06
Szatymazi Gyermekekért Közhasznú Egyesület: 18479548-1-06
Szatymazi Nyugdíjasok Egyesülete: 18464812-1-06
Szatymazi Polgárőr Egyesület: 18462580-1-06
Szatymazi Sportegyesület: 19983879-1-06
Szatymazi Nőegylet 18208533-1-06
Szatymazi Vadásztársaság: 18477625-1-06
Kedves Szatymaziak!
A kimerült, már nem használatos, hulladékká vált elemek nem megfelelő lerakása
esetén az elemek fémtartalma a talajba kerül és nedvesség hatására olyan vegyületté alakul, amely a talajvízzel
vándorolni kezd, bejut a táplálékláncba és súlyos mérgezéseket okozhat. Ez a hulladékfajta a hazai és az európai
besorolás szerint is veszélyes
hulladéknak minősül.

A szárazelemeket a természeti és közvetlen lakókörnyezetünk védelme érdekében elkülönítve kell gyűjteni.
Mostantól a polgármesteri hivatal épületében is lehetőségük van arra, hogy használt
elemeiket erre kijelölt gyűjtőedénybe
helyezzék!
Amennyiben ilyen jellegű
veszélyes hulladékuk van,
hozzák a hivatal épületében
lévő elemgyűjtőbe!

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

Olvasd a Faluház híreit a fészbukon!
https://www.facebook.com/dankomuvhaz
Ingyenes informatikai képzés a
Szatymazi Teleházban

A projekt során azoknak a
tankötelezettségi kort (16
év) betöltött, 65 év alatti,
kevésbé fejlett régiókban
magyarországi lakóhellyel
rendelkező személyeknek a
képzése támogatható, akik
jelenleg nem állnak középiskolával, felsőoktatási in-

tézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban, és jelen
képzési programmal párhuzamosan nem vesznek részt
hazai vagy európai uniós
forrásból megvalósuló digitális kompetenciafejlesztésre irányuló informatikai
képzésben.
A részvétel ingyenes, 35
órában kell elsajátítani a
meghatározott tananyagot.
Helyszín: Teleház.
Aki szeretne részt venni a
képzésen, bővebb tájékoztatásért jelentkezhet a Teleházban személyesen vagy
a 62/583-520/13-as telefonon.

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

Invitel ügyfélfogadás a Faluházban
Minden hónap első péntekén 09-15-ig
Ügyintéző Bóta Ágnes, 0620 9370989

KÖNYVTÁRI HÍREK
Kedves Olvasók!
Újdonság polcunkra új köteteket helyeztem ki. Továbbra is érdemes figyelni
a könyvjelzőket, melyekből
tájékozódhatnak, hogy egy
könyv romantikus (rózsaszín könyvjelző) vagy krimi (zöld könyvjelző) vagy
esetleg egyéb más témájú
(egyéb színek). Továbbá
érdemes megtekinteni a
szépirodalmi polcokat is,
ugyanis több új kötet (kék
könyvjelzőkkel láttuk el
ezeket a köteteket) már ott
pihen, hiszen folyamatosan
frissítjük az Újdonság polc
kínálatát.

Örömmel láttuk, hogy szívesen részt vettek a Jókaikvízünkben.
Rövidesen
sorsolunk nyerteseket, és
értesítjük őket. Márciusra
Arany-kvízt
készített
könyvtárunk a játékos kedvű olvasóinknak abból az
alkalomból, hogy 200 éve
született Arany János. A
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hónap utolsó napjáig leadhatók online és kitölthetők
papíron a kérdések. A kitöltők között könyveket sorsolunk ki.

tályos tanulók, és rendhagyó társasjátékon vettek
részt.
Két csapatot alakítottak: a

Az elmúlt hónap ismét
gazdag volt programokban.
A második osztályos tanulók érkeztek a tanító nénivel a könyvtárba a farsangi
kézműves foglalkozásunkra. Meseolvasás előzte meg
a maszkok készítését.
Amint véget ért a mese,
nyomban belevetették magukat a maszkok kiszínezésébe, dekorálásába. Nagyon
szép alkotások születtek.
Zárásképpen még meghallgathattak egy mesét.
A Nemzetközi Anyanyelvi
Nap alkalmából könyvtárunkba érkeztek a 3-4. osz-

Tigris és a Micimackó csapatot, és a két asztal köré
ültek. Két tanulót választottak, akik az „élő bábuk”
voltak. Egy másik tanuló a
csapatból dobott a kockával, egy másik tanuló felolvasta a kérdést a kártyáról
(Micimackó, Malacka, Füles, Tigris kártyák), amit
megválaszoltak az „élő bábu” tanulók (a társasjátékon
Micimackó, Malacka, Tigris és Füles körtáblák kerültek elhelyezésre). A társasjátékon néha a csillogó,
lila csillagra léptek, akkor
nem kellett húzniuk az
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egyik kártyalapból sem.
Három kört játszottunk le,
és a Tigris csapat nyert,

lett, hogy megoldjanak, és
ha éppen olyan feladatot
húztak, akkor szükséges

akik jutalmul jegyzetfüzetet
kaptak, melyet még a múlt
évben ajánlott fel könyvtárunknak a Nemzeti Kulturális Alap az Országos
Könyvtári Napok keretében.
Egy tanuló beiratkozott
örömmel könyvtárunkba.
Néhányan kölcsönöztek
könyveket, a megszokottaknak megfelelően.
Ismét jót játszottunk és
tanultunk közösen.
A tanulók a feladatok során
anyanyelvi feladatokat kel-

volt felolvasniuk a lexikonokból cikkeket, miáltal ismét átbeszélhettük, hogyan
tudnak keresni gyermeklexikonokban és gyermekenciklopédiákban.
A tanulók örömmel vették a
kezükbe a könyveket, és
örömmel vettek részt a játékban.
A következő hónap is kínál
programokat a könyvtárba
betérőknek, várjuk Önöket
szeretettel és Titeket is,
gyermekek!
Börcsök Erzsébet
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ISKOLA
2017. február 14-én rendeztük meg az Eötvös József Gimnáziumban a kistérségi matematika verseny döntőjét.
Az első forduló eredményei
alapján 7 tanulónk vehetett
részt a megmérettetésen:
Farkas Nándor (5. o.), Szabó Lőrinc (5. o.), Kormányos Viktor (6. o.), Polgár
Szimonetta (6. o.), Csúri
Martin (7. o.), Szél Bence

(7. o.) - ők Horváthné
Bodor Margit tanítványai,
valamint Kun-Szabó Dominika (8. o.), akinek felkészítő tanára Nagymihály
Tünde. A döntőn az 5. osztályosok közül a második
legjobb eredményt Farkas
Nándor érte el. A 6. osztályosoknál szintén második
helyezett lett Kormányos
Viktor.
Gratulálunk és további sikeres versenyzést kívánunk
valamennyi tanítványunknak!
Horváthné Bodor Margit
Nagymihály Tünde

Felkészítő tanár: Horváthné
Bodor Margit
Iskolánk hírei
Február hónap (a húsvét, s
az azt megelőző 40 napos
böjt idejétől függően) általában a farsang hava. Iskolánkban sem volt ez másként. Az alsó tagozatosok
farsangi mulatságát február
17-én, a felsősökét egy héttel később, február 24-én
rendeztük meg a művelődési házban. Az alsósoknál
igazán nagy élmény volt a
rengeteg ötletes egyéni jelmez és a bennük megbújó
sok vidám gyermek látványa. Jelmezes felvonuláson
vettek részt a gyerekek,
majd különböző játékos
feladatokat játszhattak és
persze kedvükre szaladgálhattak, táncolhattak és falatozhattak. A délutánt a modern táncosok fellépése és
tombolasorsolás színesítette és egy télűző kiszebáb
elégetése zárta. Gratulálunk
a lelkes gyerekeknek és a
jelmezkészítő szülőknek,
nagyszülőknek, pedagógusoknak, illetve köszönjük
Kovács Zsuzsanna tanító
néninek a főszervezést.
Pölösné Hudák Dóra
Felsős farsang
Az eseményt megelőző napokban megtisztelve éreztem magam, mikor a szer-

HÍREI
vező osztályok egyik osztályfőnöke meghívott a
zsűri tagjainak sorába.
Örömmel és várakozással

jaink között szerepelt - a
műsorszám hangulatteremtő ereje, dinamikussága,
összehangoltsága mellett -,

telve érkeztem a helyszínre,
a programnak hagyományosan helyet biztosító
Dankó Pista Művelődési
Házba.
Tudtam, hogy az osztályok
mindegyike produkcióval
készül – egy-két próbafolyamatba pillanatok erejéig
bele is csöppentem –, de az
előadott műsorok színvonala meglepett. A csoportokat nézve két dolog járt a
fejemben: mikor volt idejük
az egyébként is túlterhelt
osztályfőnököknek mindezek betanítására, és hogyan
hozzunk igazságos döntést,
mikor minden résztvevő
szenzációsan szerepelt. A
rangsor kialakításán Zsoldi
Ernő tanár úrral hosszasan
gondolkodtunk. Szempont-

hogy az osztály egészét
mozgatta -e meg a felkészülés, vagy csak a közösség egy része bújt jelmezekbe. Az értékelést (melynek helyezettjei lentebb láthatóak) követően gördülékenyen, lendületesen levezényelte Bitterné Benkó
Ilona tanárnő a tombolasorsolást, mely sok tanulót juttatott értékes nyereményekhez. Ezen „kötelező” elemeken túl elkezdődött az
igazi farsangi mulatozás,
melynek hangulata annyira
fergeteges volt, hogy többször én is a táncolók közt
találtam magam.
Ezúton köszönjük a szervezésben részt vállaló szülők
munkáját, a Hodács Pékség
büféasztalának széles kínálatát és dolgozóinak türelmes hozzáállását, valamint
a felajánlott tombolatárgyakat az Antares Hungary
Kft.-nek, a Mini ABC-nek,
a Törpi Diszkontnak, a
szatymazi Zöldség-gyümölcs üzletnek és a Szatymaz Repülőtér Kft.-nek.
Helyezettek:
I. hely – 5. a osztály
II. hely – 6. b osztály
III. hely – 8. a osztály
Különdíjas – 5. b osztály
Rácz Andrea

MATEMATIKA
Megérkezett a Tudásbajnokság matematika verseny
I. félévének eredménye.
Kormányos Viktor (6. b
osztály) ARANY minősítést, Szabó Lőrinc BRONZ
minősítést kapott.
Ügyesek voltatok fiúk!

ÓVODAI
A februári hónap a Szatymazi Óvoda számára rendkívül eseménydús és izgalmas volt. Február 6-án az
óvoda régi hagyományaihoz híven megrendezte házi
versmondó versenyét, amelynek keretén belül három

csoport gyerkőcei mutathatták meg tehetségüket. A
Mackó, Mókus és Katica
csoportból igazán ügyes és
bátor gyerekek szavaltak. A
gyermekek teljesítményét
igazi zsűri értékelte: Róvó
Zsanett tanító néni, Nacsa
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HÍREK
Jánosné óvodavezető és
Tanács Zsuzsanna főigazgató. Természetesen minden résztvevő kapott emléklapot, illetve apró ajándékot. A legügyesebbek
képviselhették óvodánkat
február 16-án a deszki Mó-

ra Ferenc Csicsergő Óvoda
által megrendezett Versmondó Találkozón. Az
összejövetel jó hangulatban
telt, minden résztvevő nagyon ügyes és bátor volt.
Február 18-án megrendezésre került az óvoda Jóté-

konysági Bálja. A bálat az
óvoda néptánccsoportja
nyitotta meg Nokta Gábor
vezetésével. A gyerekek
nagy sikert arattak műsorukkal. Mindenkinek nagyon tetszett, hiszen sokrétű, és színes táncot adtak
elő. Régi szokáshoz híven
természetesen az óvodapedagógusok is készültek egy
kis műsorral. Ebben az évben a Hófehérke és a hét
törpe című meseparódia
változatával nevetették meg
a közönséget.
A „Mi Óvodánk Alapítvány
Szatymaz” szeretettel mond
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köszönetet a 2017. évi óvodabál támogatóinak. A bál
bevételéből a szatymazi
óvodában folyó oktató –
nevelő munkát tesszük
színvonalasabbá, élményszerűbbé gyermekeink örömére.
Támogatóink: Ádok Vera,
Ági Kozmetika, Antares
Hungary Kft., Bálint Olga,
Bányai Györgyné, Barna
Erika, Barna Károly és
neje, Barta József, Bertáné
Rácz Erzsébet, Bezdán Lajos, Bezdánné Szanka Ágota, Bodó Zsolt, Budai Bosch Car Service, CE

GLASS Zrt., Csamangó Jenőné, Czernák József, Csányi Kertészet, Csík Gáborné, Csontos Róbert Sport
Büfé, Csúri Csaba, Dékányné Dr. Balogh Andrea,
Dobóné Bánóczki Erika,
Dohány Tamásné, Dr. Somogyi György, Dr. Kiszel
Béla, Dr. Völgyesi László
és neje, Dudás Andrea,
Erdélyi István, Família
ABC, Farkas Anett, Flamingó Virágüzlet, Fogasné
Matula Zsuzsanna, Frank
Dezső, György Gabriella,
Hegedűs Vince, Hell Zsolt,
Hell-Balogh Szilvia, Horváth László - Horváth Tamás, Hürkecz Klára, ICA
Bt., ifj. Kertész Sándor,
Kertész Sándor, Ilona és
Társa Bt., Jágerné Király
Klára, Juhász János és neje,
Kincses Zoltán, Kisteleki
Városi Kistermál Fürdő,
Fülöp Roland, Kocsis Flóra
- Szőregi kertészet, Kónya
László - Kónya István, Kopasz Éva, Kovácsné Kruzslicz Mariann, Lajkó Zoltán
Kötöde, Lippai Józsefné,
Maróti Mihályné, Maróti
Sándor cukrász, Maróti Tímea - Nagy Csaba, Marótiné Kónya Andrea, Márta
Ferenc, Márta József, Márta-Szász Angelika, Mezeiné
Bérczy Sarolta, Miss and

Missis Molett Divat, Monaco Klíma, Nacsa Jánosné,
Nagy Róbert, Nagy Sándorné, Ocskó Szabolcs, Ötvös
Cintia családja, Pálfi-Balogh Mariann, Paprika Kertészet, PC Trade Systems
Kft. - Posta Dávid, Postakocsi Csárda, Pölös Nándorné, Rauchné Pataki Renáta, Rácz László, Restor
Bt., Rózsa Zoltánné Vidács
Valéria, Sipos-Fülöp Attila
és Eszter, Sutka István,
Szamóca Fagyizó, Szanka
Beáta, Szanka Éva, Szabóné Trázler Tímea, Szedlacsek Bella, SZEMP-AIR,
Táborosi Renáta, Tanács
Zsuzsanna, Tarnóczkyné
Fogas Etelka, Toldi Zsolt,
Tóth Szilveszter, Törökné
Bielik Márta, Újváriné Kónya Erika, Vassné Dicső
Krisztina, Zacsok Csaba.
Hálás köszönettel a gyermekek nevében:
az Alapítvány Kuratóriuma
A hónapot az el nem maradható farsangi mulatsággal zártuk, amelyet 24-én
tartott meg az óvoda. A
lurkók szabadon választott
jelmezbe öltöztek, és együtt
sok-sok énekléssel és tánccal elkergettük a telet.

CIVIL EGYESÜLETEK HÍREI
NYUGDÍJAS EGYESÜLET HÍREI

Március 25-én 10 órakor a
Petőfi telepen rendezik
meg a „Tavaszi szél vizet
áraszt”
dalostalálkozót.
Ebéd ára 1700 Ft.
Március 29-én délután 4
órakor gyűlés lesz. A programok szervezése miatt,
kérlek minél többen jöjjetek el!
Április 8-án 10 órakor
Bordányi Dalos Találkozó.
Április 21-23-ig Hajdúszoboszlón Ki Mit Tud?
középdöntő.

Április 29-én Ópusztaszeren Nyugdíjas Dalos
Találkozó.
Május 5-6-ig erdélyi körutazás.
Május 14-én Martonosra
(Szerbia) meghívóval rendelkezünk 20 fő részére.
A közeli programokat felsoroltam, de csak úgy tudunk programot szervezni,
ha Ti is részt vesztek a
megtervezésben, mert aki
lemarad a megbeszélésről,
az kimarad a programból.
Tudvalevő, hogy mindenhol van létszámstop a helyiség nagysága és a busz
befogadóképessége miatt.
Várlak Benneteket!
Tisztelettel:
Horváth Istvánné
0620/213-9534

FŐNIX EGYESÜLET közleményei

TÁJÉKOZTATOM A TAGSÁGOT, hogy a Főnix
Egyesület Szatymaz
2017. február 24-én megtartott Tisztújító Közgyűlésén a Tagság nyílt szavazással
megválasztotta
Egyesület Elnöki tisztség
betöltésére Bata Szilveszternét.
2017. február 28-án az
Egyesület email-t kapott az
új Elnökjelölttől, hogy
egészségi állapotára és
egyéb okokra való tekintettel nem tudja vállalni az
Elnöki tisztséget. Döntése
végleges.
Az egyesület képviselője
tudomásul vette, mivel to-

vábbra sincs jelölt, így a
2013. évi V. törvény
1.3:81. § [A közgyűlés
összehívása]
(1) Az ügyvezető szerv köteles a közgyűlést összehívni a
szükséges
intézkedések
megtétele céljából, ha
(2) Az (1) bekezdés alapján
összehívott közgyűlésen a
Tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény
megszűntetése érdekében intézkedést tenni, vagy az
Egyesület megszüntetéséről
dönteni.
1. 3:85. § [Rendelkezés a
fennmaradó vagyonról]

RENDKÍVÜLI
KÖZGYŰLÉST
TARTUNK
2017. március 31-én pénteken 14:00 órakor a
Szatymazi Dankó Pista
Művelődési Ház és
Könyvtárban.
Szilasi Tibor Imréné

a Mi Lapunk
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SPORT
Judo hírek
A Szatymazi SE Judo szakosztályának versenyzői február 1112-én a 33. alkalommal megrendezésre került Nemzetközi Diák
A-B, C, Serdülő, Ifjúsági és Junior Judo Versenyen léptek tatamira a szerbiai Temerinben.
Aranyérmes lett: Balogh Sára (70kg junior).
Ezüstérmes: Tompa Márton (-90
kg ifi).
Bronzérmesek: Godó Lívia (63kg ifi), Varga Kitti (-35kg
Diák B), Pölös Milán (-34kg
Diák B), Túri Alex (+60kg Diák
B), Farsang Fanni (-38kg Diák
C), Ra-fael Ábrahám Diák (36kg Diák C).
V. helyezettek: Kormányos Dániel (-81kg junior), Guba Levente (-66 kg junior), Árva Krisztián (-36kg serdülő), Sipos László (-46kg serdülő).
Az Ifjúsági Országos Bajnokságot február 18-án rendezték
Veszprémben. Bronzérmesek:
Travány Kata (-57kg), Dorn
Csanád (+90kg), Tompa Péter (81kg).

A Junior Magyar Kupa versenynek Budapest adott otthont feb-

Nemzetközi Judoverseny, Temerin, Szerbia (2017.02.12.)
ruár 25-én. Bronzérmet szerzett:
Balogh Sára (-70kg).
VII. helyezettek: Travány Kata
(-57kg), Godó Lívia (-63kg),
Tompa Péter (-81kg).
Szintén február 25-én került
megrendezésre a III. Kőrös-Judo
Kupa Nemzetközi Utánpótlás
Verseny Nagykőrösön. Aranyérmesek: Zádori Panna (-30kg
Diák B), Szekeres Katalin (-

Nemzetközi Judoverseny, Temerin, Szerbia (2017.02.11.)
V. helyezettek: Godó Lívia (63kg), Lénárt Benedek (+90kg),
Sándor Péter (-73kg), Czimbalmos Olivér (-66kg). VII. helyezett: Tompa Márton (-90kg).

Tetlák Abigél (-44kg serdülő),
Kőhegyi Fanni (-44kg Diák B),

36kg Diák B), Nagy Fruzsina (44kg Diák B), Nagy Dániel (50kg Diák B), Godó Áron (50kg serdülő), Sipos Dorina (52kg serdülő), Zádori Bálint (60kg serdülő). Ezüstérmesek:

III. Kőrös-Judo Kupa, Nagykőrös (2017.02.25.)

V. helyezettek: Szántó Lajos (30kg Diák C), Csabai Zsombor
(-35kg Diák B), Varga Kitti (35kg Diák A), Farsang Fanni (36kg Diák C), Rafael Ábrahám
(-37kg Diák C), Andódi Marcell
(-38kg Diák A), Csala Dávid (54kg Diák A), Szakál Milán (60kg Diák A).
VII. helyezettek: Sisák Dániel (27kg Diák C), Hegedűs Máté (38kg Diák B), Nemes-Nagy
Dóra (-52kg serdülő).
Csapatkupa: I. helyezés!
Másnap, február 26-án legkisebb
judokáink utaztak szintén Nagykőrösre, hogy egy játékos küzdelmi tornán vegyenek részt,

Ifjúsági Országos Bajnokság, Veszprém (2017.02.18.)

Junior Magyar Kupa, Budapest (2017.02.25.)
Balázs Jázmin (-45kg Diák C), ahonnan mindenki sok-sok élSzirovicza Lara (-50kg Diák A), ménynyel, tapasztalattal és
Erős Richárd (-50kg serdülő), aranyéremmel térhetett haza.
Túri Alex (+60kg Diák A), Ma- Köszönjük edzőink, Szabó Csakoviczka Máté (+66kg Diák A). ba és Katona Pál, valamint segíBronzérmesek: Kónya Ádám (- tőik Kovács Bence, Guba Le-

III. Kőrös-Judo Kupa, Nagykőrös (2017.02.25.)
vente és Veszelovszki Kevin
32kg Diák B), Pölös Milán (- munkáját, továbbá polgármes35kg Diák B), Takó Valentin (- terünk, Barna Károly úr, a szaty45kg Diák B), Pölös Nándor (- mazi önkormányzat, Antman
50kg serdülő), Nagygyörgy Na- László és Túri Sándor urak tátália (-63kg serdülő).
mogatását. Hajrá Szatymaz!

2017/3.
FOCI
A Szatymazi SE labdarúgó
szakosztálya a tavaszi fordulóktól egy felnőtt csapattal képviseli magát a bajnokságon. A Megye III.
osztályban szerepelve célunk a Megye II. osztályba
való feljutás.
Hajrá Szatymaz!
A SZATYMAZI SE MEGYE III. FELNŐTT LABDARÚGÓ CSAPATÁNAK
MÁRCIUSI MÉRKŐZÉ-

a Mi Lapunk

9

SEI
USC TANÁRKÉPZŐ SZATYMAZI SE
2017.03.05
14.30
SZATYMAZI SE BALOTA
2017.03.12
14.30
ALGYŐ SK – SZATYMAZI SE
2017.03.19
15.00
DÓC KE - SZATYMAZI
SE
2017.03.25
15.00
Szedeák Szatymaz Szedeák Pónik elleni mérkőzésének
eredménye: 45-35 kemény küzdelemben győzött a szatymazi csapat. A Temesvári „amazonok” ellen sajnos 42-40re kapott ki a szatymazi csapat.

Sport Klub és Pizzéria hírei
Húsvét alkalmából ismét az
ovisok festik ki a pizzás
dobozokat.
A Sport Klub és Pizzéria
kedves vendégei a 100 Ftos pizzás dobozok megvásárlásával támogatják a
Szatymazi Óvodát.
Köszönjük az óvoda nevében vendégeink támogatását!

Szatymaz Bozsik U11 idén már három tornán vett részt,
ahol hősies küzdelmekben vettek részt.

REFORMÁTUS EGYHÁZ HÍREI
Atyánk a mennyben
Mi Atyánk, aki a menynyekben vagy… (Mt 6,9)
Láttuk, hogy az imádkozó
hívő azzal a bizalommal
szólíthatja meg Istent, ahogyan egy kisgyermek az apját. Jézus azonban azonnal
hozzáteszi: ennek a bizalomnak mélységes tisztelettel kell párosulnia. Isten a
mi szerető Atyánk. De egyben az a mindenható Úr is,
aki a mennyekben van. Ő
teremtett mindent, s ma is
az övé minden hatalom.
A helyes imádság alapja a
bizalom és a tisztelet. Jöjjek
egyszerűen, mint a gyermek! Nem szépen kell
imádkozni, hanem őszin-

tén, de ne feledjem, kihez
szólok: ő a Teremtő, én pedig a teremtménye vagyok.
Ő igaz és szent, én tele vagyok bűnnel. Nem természetes, hogy imádkozhatom, csak az ő egyszülött
Fiára való tekintettel enged
maga elé Isten. De így, fogadott gyermekeként szeretettel vár.
Isten a mennyekben van: ez
arra utal, hogy teljhatalmú,
szuverén Ura mindennek.
Neki minden lehetséges, az
is, ami az embereknek lehetetlen. Ne féljek tehát semmitől, és ne aggodalmaskodjam semmi miatt! Azzal
dicsőítem őt, hogy bízom
benne feltétel nélkül.

Mivel azonban ő Úr mindenek felett, nem lehet semmire kényszeríteni, nem
lehet befolyásolni, tökéletes szabadságában azt tesz,
amit akar, de irántunk való
nagy szeretetéből mindig
azt cselekszi, ami javunkra
van. És egyedül ő tudja, mi
szolgálja valóban a javunkat. Ezért minden imádságunk végén teljes bizonyossággal mondhatjuk: ne úgy
legyen, ahogyan én akarom, hanem ahogyan te!
Erre is Jézus Krisztus tanított minket.
A bizalom ne váljék bizalmaskodássá, a tisztelet pedig ne legyen tartózkodó
félelem az ismeretlentől!

Hiszen mi ismerjük menynyei Atyánkat, aki úgy
szerette ezt a világot, hogy
egyszülött Fiát adta, hogy
aki hisz benne, el ne veszszen, hanem örök élete legyen.
Cseri Kálmán
(református lelkipásztor)
Istentiszteletek kezdete:
vasárnap reggel 9:00
Cím: 6726 Szeged SzentGyörgyi Albert utca 6-8.
Telefon: 62/430-807
Az istentiszteletek honlapunkon is meghallgathatók.
Honlap:
www.ujszeged.ref.hu

KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI
Szeretett Testvéreim!
Hamvazószerdával elkezdődött a nagyböjti időszak. A
nagyböjt valójában a húsvéti
előkészület szent negyven
napja. Neve is jelzi, hogy ebben az időszakban nem is a

böjtölésen van a hangsúly,
hanem az előkészületen. A
szent negyven nap önmagában nem állja meg a helyét.
Értelmét a húsvétra irányultságában kapja meg.
A húsvét a keresztények leg-

nagyobb ünnepe. Keresztény
hitünk magva, az emberi lét
értelmének kulcsa. Hitünk
minden tanítása és megnyilvánulása a húsvét titkában
forrásozik. A húsvét az igazi
örömmel tölti el a keresztényt. Azzal az örömmel,

amely emberi létünk alapvető félelmének, a halállal kapcsolatban érzett félelemnek a
homlokegyenest ellenkezője
és kioltója. Örömünk pedig a
közösségi ünneplésben lesz
kézzelfoghatóvá.
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Erre a nagy ünnepre fel kell
készülni. Egy bálra is készül
az ember vagy egy színházlátogatásra. Hát akkor menynyire fel kell készülni az
emberi létünk értelmét feltáró ünnepre, a húsvétra.
Jézus egész élete a húsvétra
való készület volt. De amikor
rejtett názáreti évei után kilép a nyilvánosság elé, akkor
különösen felkészül. A megkeresztelkedése után a pusztaságba vonul, pontosabban a
Lélek, a Szentlélek vitte őt
oda. A pusztaság az a hely,
ahol nincs semmi, vagy legalábbis sokkal szegényebb az
élővilága, változatossága egy
ilyen helynek, mint mondjuk
egy erdőnek. A puszta egy
ingerszegény környezet, ahol
az ember figyelmét nem kötik le a különféle fizikai ingerek. Az igazi pusztában csak
a sziporkázó kék ég van és a
kősivatag.
Ez a pusztaság csak külső
pusztaság, amely utal a belső
pusztaságra, melyet lelkünkben kell kialakítani. Lelkünkből is el kell távolítani
minden olyan dolgot, amely
fölöslegesen leköti figyelmünket. Csak egyetlen egy
dolog maradhat ott: Isten.
Jézus negyven napig maradt
a pusztában, mert mindent
kikapcsolt maga körül, hogy
egyedül csak Istennel legyen,
hogy felkészüljön arra, ami
előtte áll és annak befejezésére, a húsvétra. Mi a szent
negyven napban Jézussal
együtt igyekszünk mindent
kikapcsolni magunk körül,
ami elterelheti figyelmünket
az Istennel való kapcsolatról.
A katolikus templomok is
ilyenkor azért vesztik el díszüket, az oltárokat díszítő
virágokat, mert egyedül most
csak Istenre akarunk figyelni, s Jézussal akarunk készülni a húsvétra.
Egyvalaki azonban nem
akarja, hogy Istennel való
találkozásunk és felkészülésünk sikeres legyen: a sátán.
A sátán már Jézusnál is vette
a bátorságot és zaklatta őt kí-
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sértésével: hogy változtassa
a követ kenyérré – ez az ösztönök kísértése, hogy ugorjon le a Templom szédületesen magas párkányáról – ez
az önzés kísértése; hogy
imádja a sátánt, cserében a
világ összes országáért – ez a
hatalom kísértése.
Ezek a kísértések a Jézussal
együtt pusztába vonuló Isten
népét is érik. Hiszen ha a sátán már Jézust, az Istenembert megkísértette, akkor
minket miért ne.
Mik ezek a kísértések és hogyan győzhetők le? Erre irányítsuk most figyelmünket,
Jézus válaszai és az Egyház
évszázados gyakorlata alapján.
Az első kísértés: a köveket
kenyérré változtatni: az ösztönök kísértése. Itt arról van
szó, hogy az ember maradéktalanul elégítse ki a különböző ösztöneit. A minket körülvevő XX. század végi európai környezet minden erejével erre biztat a reklámok, az
igénytelen filmek által: éljük
ki ösztöneinket, élvezzük az
életet, mert azért van. És különben is senki sem tilthatja
meg, mert ehhez már csak jogunk van.
Erre a kísértésre adja Jézus
által az Egyház az ellenszerét, a böjtöt: „Nemcsak kenyérrel él az ember” – nemcsak ösztönökből áll az ember. A böjtölésben – aminek
leggyakoribb formája az
ételböjt – az ember megéli
emberi méltóságát azzal,
hogy tud uralkodni testének
vágyain. Ezen túl megtapasztalja teremtettségét, törékenységét, s ez alázatra indítja Teremtője előtt, akinek létének minden percét köszönheti. Az ember test és lélek
egysége, s amikor böjtöl, akkor mintegy testével imádkozik.
De ott a veszély a böjtölésben, hogy az ember öncélú
sportteljesítményt csinál belőle, amelyet mások előtt fitogtat. Óriási veszély a böjtben, hogy azt az ember afféle

fizetési eszköznek, mennyei
valutának tekinti az Istennél,
amivel kikényszeríthet belőle kérések teljesítését, mert
hát megfizetett érte. Ez a magatartás tulajdonképpen farizeusság, amelyet Jézus működésekor nem győzött kárhoztatni.
A második kísértés: ugorjon
le Jézus a templomról, majd
elkapják az angyalok: az önzés kísértése ez. Az önzésé,
mert ha Jézus leugrik, akkor
abban az a lényeg, hogy ő jól
érezze magát, s majd mások,
az angyalok ehhez segédkeznek.
Ma az ember félretolja ezt a
csodálatos Isten által teremtett és neki ajándékozott világot és egy másik, saját maga
által alkotott világot épít,
mert meg van győződve róla,
hogy ő jobbat tud csinálni,
amiben majd ő jól érzi magát. Amikor pedig baj van,
akkor persze segítsen az Isten. Egyéni életünkben ez
úgy jelentkezik, hogy senkivel és semmivel nem törődve
éljük életünket, harcolunk a
boldogságunkért, de ha baj
van akkor rögtön Istenhez
fordulunk segítségét, akire
megharagszunk, ha nem segít azonnal.
Jézus válasza a kísértésre:
„Ne kísértsd Uradat, Istenedet!” – hogy ő cselekedjen
helyetted. Az Egyház a jócselekedeteket adja kezünkbe ezen kísértés ellenszereként, hogy másokon segítve,
másokkal kapcsolatba lépve
megtapasztaljuk, hogy boldogságunk egymáson múlik,
a tettekben megnyilvánuló
önzetlen szeretetből fakadó
jócselekedetekben.
Veszélyforrás a jócselekedetek terén, hogy megrontja az
önzés: csak azért teszek jót,
hogy népszerű legyek. Azért
adok másoknak, hogy szükség esetén én is kapjak tőlük,
ha rászorulok. Jézus soha
nem azért segített az embereken, hogy népszerű legyen,
vagy azért, hogy majd adott
esetben hálára legyenek kö-
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telezve vele szemben. Ebben
az értelemben mondjuk azt,
Jézus egyetlen csodát sem
tett magáért. S ha ő nem tett,
akkor mi se kívánjunk magunknak önző érdekekből.
A harmadik kísértés a hatalom kísértése: Jézusé lesz a
világ összes országa, ha leborulva imádja a sátánt.
A hatalom ősi kísértés. A hatalomvágyban tulajdonképpen az ember végtelen utáni
vágyának a sátán által félremanipulált változatát figyelhetjük meg. A végtelen utáni
vágy a hatalomban úgy jelentkezik, hogy az ember legyen az isten. Mindenkin,
vagy legalább minél több
emberen uralkodjék. Magát
tegye meg az őt körülvevő
világ középpontjának. Kultúrvilágunkban kifinomított
változatát karriernek hívják,
ahol a vezető beosztás megszerzésében a képlet ugyanaz: minél több embernek parancsolni.
Az ellenszere ennek a kísértésnek az imádság: „Uradat,
Istenedet imádd és csak neki
szolgálj!” Az imádságban az
ember kapcsolatba lép Istennel és rádöbben, hogy nélküle semmi, és hogy semmit
nem tehetne. Előtte minden
hatalom a porszemnél is kevesebbet ér.
Most nagyböjtben azt ajánlja
az Egyház, hogy imádkozzunk többet. Ez azonban még
csak véletlenül sem a menynyiség növelését jelenti, hanem a minőségét. Mert ott a
veszély az imában, hogy hatalomvágyunkat ide is bevisszük: Isten, kéréseink, követeléseink, elképzeléseink
kivitelezője lesz, akit imádságunkkal mintegy lefizetünk. A legjobb ima az, ha
csendben vagyunk és engedjük végre az Istent is megszólalni a csendben, hogy
szóljon hozzánk.

„MI ROVATUNK”
Annyira egyszerű az élet.
Csak le kell csupaszítani.
Érdekes gondolat. Vasárnapi rutin: főzés, terítés,
ebédelés. Az egyszerűsége
tökéletes békét és nyugalmat súg a szívembe. Kinézek a konyhaablakon, a
szomszéd ruhái kint száradnak, a levenduláim az ab-

lakban. Csupaszítsd le!
Ennyi lenne a titok? A tegnapi „lopott” virágok az
egyszerűségükkel is ezt
mondják. Csupaszítsd le!
Egy telefonhívás, egy beszélgetés, egy gyertya az
asztalon. Mind-mind jó
érzést ad. Jó, mert egyszerű. Nincs köréjük kerítve

semmi hazugság, semmi
játszma. Csak a csupasz
való, néhány gerbera egy
vázában. Gyönyörűek, és
ők azért születtek, hogy
gyönyörködtessenek. Vajon
az ember miért nem ilyen
egyszerű? Vajon miért bújunk álarcok mögé, és játszmázunk. Miért? Hiszen a

szívünk mélyén lévő szeretet csak a csupasz valóján
szép. Akkor, ha nyitott és
tiszta szívvel adjuk. Hát
hajrá, akkor adjunk tiszta
szívvel. A tiszta szív pedig
tiszta szívet vonz magához.
Letisztult életet, letisztult
formával.
Szabó Andrea
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Közérdekű információk
Kollár Zsuzsanna
Ügyfélfogadási idő
FELNŐTT:
hétfő, csütörtök:
0900-1300
00
00
Hétköznap: 11 -16 helyi háziorvosok közreműködésével a
kedd:
1300-1800
00
20/55-44-901 telefonszámon
szerda:
13
-1500
1600-730 a 104-es telefonszámon
Tanyagondnokok:
Szombaton, vasárnap, valamint munkaszüneti napokon:
Rózsa Zoltán
0730-0730
tel.: 20/260-0750
elérhetőségi telefonszám/lakásra hívás: 104-es ingyenesen
Karácsonyi Gergely
hívhat telefonszámon.
tel.: 30/5000-532
Sarapka Irén Katalin
Rendelő helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. szám alatti feltel.: 30/567-1006
nőtt ügyeleti rendelőben /bejárat a Szilágyi utca felől/.
Vidácsné Lukucza Éva
GYERMEK:
tel.: 30/229-7123
Hétköznap: 1100-1600 helyi gyermekorvos közreműködésével Állatorvosi
rendelés:
sürgősségi ügyelet a 30/622-9428-as telefonszámon,
Dr. Martinek Vilmos
1600-730 a mentőállomáson.
(tel.: 30/9451-386) Szatymaz,
Szombaton, vasárnap, valamint munkaszüneti napokon:
Rákóczi u. 50.
0730-0730.
Hétköznap: 800- 900,
Elérhetőségi telefonszám /lakásra hívás: 104 ingyenesen Állatorvosi ügyelet:
hívható telefonszámon.
Az ügyeleti beosztás a következő honRendelő helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. szám alatti
lapon érhető el:
felnőtt ügyeleti rendelőben /bejárat a Szilágyi utca felől/.
http://www.maok.hu/allatorvosi_ugyele
tek/csongrad_megye_2
Orvosok rendelése:
Ügyfélfogadás:
hétfő, péntek:
800-1200,
Szatymazi
Posta
Szatymaz, Kossuth u. 6.
szerda:
800-1600.
Dózsa Gy. u. 19/A.
Dr. Lengyel Dezső
tel.:62/283-150
Polgármester:
(tel.: 62/283-130)
Nyitva tartás:
Barna Károly
Hétköznap: 800- 1100.
hétfő:
8-12, 12.30-17.00
tel.: 06-20/9568-786
Egészségház:
kedd:
8-12, 12.30-16.00
Alpolgármester:
Szatymaz, Ady E. u. 32
szerda:
8-12, 12.30-16.00
Dékányné Dr. Balogh Andrea
Dr. Lengyel Andrea
csütörtök: 8-12, 12.30-16.00
tel.: 06/30/517-7820
(tel.: 62/283-101/13)
péntek:
8-12, 12.30-15.00
Jegyző:
Hétköznap: 800-1100.
Rendőrség körzeti megbízottak:
Dr Makay Enikő
Csak rendelési időben hívható
Andódi Tamás:
tel.: 30/678-5548
mobiltelefon:
tel.:
20/209-5307
Képviselők:
20/214-15-45
Kazi Tibor:
Báló Bertalan
Gyermekorvos rendelése:
tel.:
20/209-5302
tel.: 06/30/935-3743
Dr. Szilágyi Katalin
Falugazdász:
Bérczi
Tamásné
(tel. rendelési idő alatt:
tel.: 06/20/227-7161
Gémes Dóra
62/283-101/14)
Dr. Kónya Ferenc
Tel.:70/489 -3852
H, K, Cs, P: 800-1100,
tel.: 06/20/960-7780
Fogadóóra:
Hétfő, kedd 08-16 -ig
szerda:800-1000.
Novák Pál
Teleház
Mobil: 30/622-9428.
tel.: 06/30/642-9206
cím: Dózsa György u. 42.
Védőnők fogadóideje:
Pölös László
tel: 583-520
tel.: 06/30/229-7390
Igazné Herkó Mária
nyitva tartás:
Tanyagondnokok:
tel: 62/283-101/15
hétfőtől péntekig: 800-1900
Farkas Anett
Várandós tanácsadás:
szombat:
1000-1530
00
00
tel.: 20/455-4880
csütörtök: 12 -14
vasárnap:
zárva
Bérczi Tamás
Csecsemő-és kisgyermek
Főnix Egyesület Szatymaz.
tel.: 20/539-4370
tanácsadás:
Elnök: Szilasi Tiborné,
Elsőfokú építési hatóság:
szerda: 1000-1200
tel.: : 30/433-6119
Szegedi Polgármesteri Hivatal
szerda: 1200-1400
Faluház: Dózsa Gy. u. 42.
Szeged, Széchenyi tér 11.
Mezeiné Bérczy Sarolta
Ügyfélfogadás: telefonos
Tel.: 62/564-364
egyeztetés alapján
Tel: 62/283-101/15.
szerda:
800-1600,
péntek: 800-1200
Szatymazi Nyugdíjasok Egyesülete.
Várandós tanácsadás:
Elnök: Horváth Istvánné,
hétfő: 1200-1400
Általános iskola
tel.: 20/213-9534,
Csecsemő-és kisgyermek
Szatmaz, Petőfi S. u. 6.
Faluház: Dózsa Gy. u. 42.
tanácsadás:
tel.: 62/283-149
Csipet Csapat Nagycsaládos
Igazgató: Barna Károlyné
hétfő: 1400-1600
Egyesület.
szerda: 1200-1400
Óvoda
Vezető: Tóth Józsefné
Fogorvosi rendelés:
Szatymaz József A u. 1.
Tel.: 20/934-4730
Tel.: 62/283-114
Dr. Bandl Erzsébet
honlap: http://nagycsaladosokVezető: Marótiné Balogh Zita
(tel.: 62/283-101/12)
szatymaz.hupont.hu/
00
00
hétfő, szerda: 14 -19 , kedd Bölcsőde
Szatymazi Nőegylet,
(Iskolafogászat) csütörtök:
Szatymaz, József A u. 1.
vezető: Gulyás Zsuzsanna
830-1400,
Tel.: 62/283-020
tel.: 20/566-6994
30
30
péntek: 8 -12
Vezető: Kormányos Éva
Hulladékudvar nyitvatartása:
Gyógyszertár:
Gondozási Központ
kedd: 12-16
Tel.: 62/283-169
tel.: 62/283-110
péntek: 12-16
30
30
Simon
Lajosné,
Hétköznap: 7 -15
szombat: 10-16
tel.:
30/320-8330
Polgármesteri Hivatal:
Kábel-TV hibabejelentés:
Szatymaz, Kossuth u. 30. (tel:
Szélmalom Kábeltévé Rt.
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Tel.: 62/283-169
62/583-560)
tel.: 62/463-444/101

SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ÜGYELET

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 Kormányhivatal 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: 62/680119
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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Nagymihály Andrásné 1925.
Szatymaz, III. körzet tanya 64.
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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!

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.

