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Csatári-Szűcs István Csaba /1941-2017/
„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” /Ap. csel. 20,35/
Apostag község gyógyszerésze, Csatári-Szűcs István Csaba, 75 éves korában, 2017.
január 14-én hunyt el. 1941. szeptember 05-én született Budapesten, orvosi családból származott, édesapja orvos volt, aki 9 hónapos korában látta először és
utoljára őt, mivel a fronton eltűnt. Egész életében kereste az édesapját, akinek a
szeretetére nagyon vágyott. Édesanyja egyedül nevelte, ebben Kálmán nagybátyja
támogatta, ő az a személy, akiben édesapját látta. Általános és középiskolai tanulmányait Budapesten végezte.
Gyógyszerészi oklevelét 1965-ben szerezte a Budapesti Orvostudományi Egyetem
Gyógyszerésztudományi Karán. Az egyetem elvégzése után 1970-ig Debrecenben
a Hajdú-Bihar Megyei Gyógyszertári Központnál dolgozott, mint helyettesítő
gyógyszerész.
1970-től 1974-ig a Borsod Megyei Gyógyszertári Központ Sátai Gyógyszertárának
vezető gyógyszerésze lett, ahol megismerkedett feleségével. 1972-ben házasságot
kötöttek, és 1974. január 12-én költöztek Apostagra, ahol haláláig (43 évig) a
gyógyszertár, majd a privatizáció után a saját gyógyszertárának személyi jogos vezető gyógyszerésze lett.
Feleségével 44 évig éltek boldog házasságban. 1975-ben született Csaba fiuk, majd
1976-ban Évike lányuk. Mindkét gyermeke születésekor elmondta, hogy ő a legboldogabb apa a világon. Nagyon büszke volt gyermekeire, nagyon szerette őket,
azt a mérhetetlen szeretetet adta nekik, amire ő egész életében vágyott, az édesapai szeretetet.
A református gyülekezet presbitere és jegyzője volt. Életének központi, bibliai
igéje a: „jobb adni, mint kapni" volt. A fenti örök érvényű idézet egész életét meghatározta, a közösségi életét ennek szellemében élte. Településünkön nincs olyan
közintézmény, civil szervezet, egyház vagy olyan közösségi ügy, mely mellé ne állt

volna oda. S bőkezű adakozása minden esetben csendes, szerény magatartással
párosult. Mindig kérte, hogy ne említsék a támogatók között. Egy alkalommal,
amikor egy rendezvény támogatása miatt keresték meg, szelíd mosollyal az arcán
jegyezte meg, hogy akkor nyújt támogatást, ha nem kerül fel a támogatói listára.
Példamutató életével, önzetlen segíteni akarásával sokaknak nyújtott támaszt.
Emlékét, szerény, de határozott egyéniségét őrzi Apostag közössége. Családjának
gyászában őszinte részvéttel osztozunk.

Közlemény – Újra nyitva a gyógyszertár
A Kossuth Lajos Gyógyszertár Apostag Hunyadi u. 10. címen Csatári-Szűcs István
Csaba gyógyszerész úr január 14-én bekövetkezett halála óta zárva volt. CsatáriSzűcs István Csaba gyógyszerészként 1974. január 12-től több mint 43 éven keresztül szolgálta Apostag lakosságát a gyógyszerellátásban.
A család kérésének - megbízásának megfelelően az Országos Gyógyszerészeti és
Élelmezés-egészségügyi Intézet határozata alapján, Dr Fang Simon szakgyógyszerész ideiglenes vezetői megbízásával 2017. február 07-én délelőtt engedéllyel a
gyógyszertár megnyitásáról intézkedett.
A Kossuth Lajos Gyógyszertár február 07-én kedden 14:00 órától, ( hétfőtől péntekig 07:30-12:30-ig és 14:00-17:00) áll a lakosság rendelkezésre. A nyitvatartási
időn túli készenléti szolgálat megszűnt.
A szolgálatot Dr Becker Tivadar szakgyógyszerész úr és Papp Csilla gyógyszertári
szakasszisztens teljesíti.
Kérdéseikkel kéréseikkel a betegek és az egészségük megőrzésére törekvők bizalommal forduljanak hozzájuk.

Fogorvosi ügyelet
Rendel: Dr. Bácsi Beáta és Dr. Tamási Tamás Tel.: 06-20/533-76-97
6320 Solt, Aranykulcs tér 6. (régi OTP helyén, a Művelődési Ház mellett)
Rendelési idő: HÉTFŐ-PÉNTEK 14:30-17:30
A TELEFONOS EGYEZTETÉS FONTOS!

2016/2017. tanév térítési díjak befizetési rendje
Hónap
2017. március
2017. április
2017. május
2017. június

1. nap
2. nap
8.
16.
5.
12.
3.
10.
7.
14.
A fent megjelölt napokon 8-16 óráig
Befizetések helye: Polgármesteri Hivatal (Mojzsis Katalin)

Néhány közérdekű információ
Február 17.
Február 21.
Február 25.
Március 4.
Március 11.

17:00
17:30
20:00
15:00
09:00

Apostagi Közösségi Ház
Apostagi Közösségi Ház
Apostagi Művelődési Ház
Apostagi Művelődési Ház
Apostagi Művelődési Ház

Házasság hete
Cimbora
Vadász bál
Nagy Lajos Műsor Délután
Baba-börze

Hulladékszállítási időpontok
A Dunanett Kft. a szelektív hulladékot (PET, papír) és a zöldhulladékot a következő
napokon szállítja el a községből az I. félévben:
Szelektív hulladék (PET, papír)
szállítási időpontok:
Március 17.
Április 21.
Május 19.
Június 16.

Zöldhulladék szállítási
időpontok:
Április 21.
Május 19.
Június 16.

Elektromos hulladék gyűjtés
Elektromos hulladék gyűjtése 2017. március 01-én (szerdán) 8:00 - 16:30-ig az
óvoda udvara mellett (Polgárőrök garázsa). Elektromos hulladék – mosógép, hűtőgép, konyhai robotgépek, bojler, porszívó, televízió, hősugárzó, számítógép és
alkatrészei stb. – minden, ami elektromos árammal működik. Szétszedett hűtőgépet, televíziót nem visznek el. Az elektromos hulladékért nem fizetnek.

Anyakönyvi hírek
Születés:

Haláleset:













Cserháti Izabel Ibolya
an: Hopka Olívia Ibolya
Tóth Gergő an: Müller Mónika

Házasságkötés:



Gersztheimer Zoltán
és Gyalus Nóra
Andriska György és Kutasi Nóra

Gölöncsérné Samu Nagy Etel 82 éves
Leidál Gyuláné 88 éves
Papp Sándor 69 éves
Csorbai Sándor 85 éves
Tóth József Jánosné 70 éves
Csatári-Szűcs István Csaba 75 éves
Debreczeni Mátyásné 93 éves

SZJA 1+1 %
Apostagért Közalapítvány 18347023 -1-03
Apostagi Ifjúsági Alapítvány: 19047733-1-03
Evangélikus Egyház: 0035
Református Egyház: 0066
Római Katolikus Egyház: 0011

Úgy érzi, egyedül maradt a munkakeresésben?
Szívesen tanulna, de nem tudja milyen
lehetőségek vannak?
Mi segítünk: Képzésbe vonás, támogatjuk a munkahely keresésben, lelki segítségnyújtás, egyéni tanácsadás, adomány közvetítés
Elérhetőségünk: Magyar Máltai Szeretetszolgálat - Művelődési Ház
Tanácsadás minden második héten hétfőn du. 12.30-15.30-ig
Apostag Község február havi hírlevele
6088 Apostag, Kossuth L. u. 1. | Tel./fax: +36-78/528-041 | e-mail: apostag.onkorm@tanet.hu
6088 Apostag, Széchenyi u. 1. | Tel: +36-78/850-450 | e-mail: kultura@apostag.hu
További információk: Apostag.hu. Fontos híreinkről községünk
mobil híroldalán is tájékozódhat. Töltse le a helyihirlapp.com/start
oldalról vagy az itt található kódot olvassa le a telefonjával.

