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A Sándorfalva-Szatymaz Beruházó
Víziközmű Társulat megkéri azon

lakosokat, akik készpénzfizetési
felvételt választották, hogy

egyeztessenek időpontot az alábbi 
telefonszámon: 

06-62-250-550
A kifizetés helye:

Sándorfalva-Szatymaz Beruházó
Víziközmű Társulat irodája.
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HELYTÖRTÉNET
Néhány mondat Szatymaz község középületeiről II.

1958. július 15-én alakult
meg 153 taggal a Szatymaz
és Vidéke Takarékszövet-
kezet. A betétállomány ak-
kor 120 ezer forinttal in-
dult, ami később folyama-
tosan növekedett. Különö-
sen akkor, amikor a hálózat
bővülni kezdett, a forrás-
kúti, a sándorfalvi, a dóci és
a zsombói kirendeltséggel.

A kezdeti időszakban a
Vasút utcában bérelt kis
helyiségben végezték a be-
tétek gyűjtését, a nyilván-
tartását, a kölcsönök fo-
lyósítását. A bérelt helyiség
azonban hamar alkalmatlan
lett a megnövekedett forga-
lom zavartalan lebonyolí-
tására és az előírt biztonsá-
gi követelmények betartá-
sára. Így azután 1966-ban
350 000 forintból felépült
az első szatymazi Takarék-
szövetkezet ott a Vasút ut-
cában, csaknem szemben a
vasútállomással.

A Szatymaz és Vidéke Ta-
karékszövetkezet fejlődése
azonban töretlen volt, a tag-
létszám növekedése csak-
nem elérte a 4500 főt, a be-
tétállomány a 160 millió
forintot, ami már a feldol-
gozó rendszer gépesítését
és vele együtt az épület
bővítését is megkívánta. 

A Takarékszövetkezet új
üzletháza a szatymazi Dó-
zsa György utcában 1983.
július 11-re készült el. A
kisiparos által elkészített

244 négyzetméteres alapte-
rületű új épület 2 millió 600
ezer forintba került. /A szö-
vetkezet korábbi épülete az
iskolához lett csatolva./

Az 1971-ben 3 millió 500
ezer forintból az Ady Endre
utca és a Dózsa György ut-
ca sarkán felépült új egész-
ségház nagy változást ho-
zott a szatymaziak életé-
ben. Az épületben új orvosi
rendelő és patika jött létre. 

Az első patikát, a hajdani
/1910-es évek/ fürdő iroda-
házából, a későbbi /háború
előtti/ volt rendőrségi épü-
letből, amely a Pölös-bolt
és az emeletes épület között
van, akkor alakították ki,
amikor Szatymaz még Sze-
gedhez tartozott, 1947-ben. 

Az első szatymazi patiku-
sunk Apró Jenő volt, aki az
államosított szegedi Bar-
csay-féle „Az Isteni gond-
viseléshez" címzett gyógy-
szertárban dolgozott előtte,

ami ott volt a Centrummal
szemben lévő sarki köny-
vesbolt helyén, onnan lett
Szatymazra kihelyezve. A
volt szegedi patika felszere-

lésének egy részével ren-
dezte be itt a megnyílt első
szatymazi gyógyszertárat.
Segítsége az az elsővilág-
háborús özvegy „Varró Etel
néni" volt, aki a második
világháború végéig műkö-
dő szatymazi strandfürdő
kabinosaként volt ismert.

Szatymaz első gyógyszer-
tára nem csak a nyitvatartá-
si időben, sürgős esetekben
éjjel-nappal kiszolgálta a
lakosságot.  

A mindenki által tisztelt

Apró Jenő gyógyszerészün-
ket, a „Patikus Ilonkának"
is hívott Halmai Tiborné
követte. Utána Bezdán La-
josné vezette a patikát. Ő
költözött át az 1971-ben
épült egészségház új 
gyógyszertárába. Jelenlegi

gyógyszerészünk dr. Be-
reczki Ágnes.

Az új egészséházban kiala-
kított orvosi rendelő műkö-
dése nem szüntette meg a
Kossuth utcában meglévő
régit. A korábbi egy helyett
1970-ben 2 orvosi körzetet
szerveztek a szatymaziak
részére. A kialakított 2. kör-
zet orvosi rendelője dr. Zla-
tarov László vezetésével
kezdte meg működését az
új egészségházban 1971-
ben. Dr. Zlatarov Lászlót
1988-ban dr. Komáromi
Zoltán követte. A 2. orvosi
körzetben lévő betegeket
1995-től dr. Lengyel And-
rea orvos gyógyítja.

A régi, még a hajdani fürdő
vendéglőjéből kialakított és
többször bővített 1. sz
orvosi körzetben dr. Bérczi
Kálmán rendelt 1963-tól
1980-ig, akit azóta dr. Len-
gyel Dezső követ. Amikor
még csak egy szatymazi or-
vosi körzet volt, 1928-tól -
1970-ig, akkor annak az
időnek az első részében,
1928-tól 1963-ig kis meg-
szakítással dr. Bérczi Béla
körzeti orvos rendelt ott a
Kossuth L. utcában.

Az új egészségházban fog-
orvosi rendelő is helyet ka-
pott. Dr. Fazekas Miklós
rendelt benne először, majd
1988-tól dr. Bandl Erzsé-
bet fogorvos látja el a
szatymazi betegeket.

Pálmai József
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
TÁJÉKOZTATÓ
A Sándorfalva-Szatymaz
Beruházó Víziközmű Tár-
sulat tájékoztatja a tisztelt
Lakosságot, hogy a 2016.
február 16-án megtartott
küldöttgyűlés határozata
értelmében 2016. 04. 01.
napjától kezdődően meg-
kezdi a fel nem használt
összegből egységesen
120.000 Ft visszafizetését
akként, hogy április hónap-
ban az átutalások kerülnek
teljesítésre, míg május hó-
napban a készpénzes kifi-
zetések történnek meg.
Egyúttal értesíti a Társulat
az érintetteket arról, hogy
várhatóan módosításra ke-
rül A vízgadálkodásról szó-

ló 1995. évi LVII. törvény,
amely majd rögzíti az el-
számolás rendjének újra-
szabályozását, a lakosság
által befizetett érdekeltségi
hozzájárulás elszámolásá-
nak, a fennmaradó összeg
visszafizetésének új mód-
ját.
A törvénymódosítás or-
szággyűlés által történő el-
fogadását követően tudunk
intézkedni a lakosság felé a
még esetlegesen fennma-
radó összeg visszafizetésé-
ről.
Sándorfalva, 2016. április
01.

Kakas Béla, elnök

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Szatymaz Község képviselő
testületének soron következő ülése: 2016. április 14-én
kerül megtartásra, melynek helye Dankó Pista Művelő-
dési Ház és Könyvtár, időpontja: 
2016. április 14. 15 óra.

Napirendi pontok:
1./ Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeleté-

nek módosítása
2./ Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végre-

hajtásáról szóló rendelet elfogadása
3./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeleté-

nek módosítása
4./ Előterjesztések 

Barna Károly
Polgármester

A Közép- és Kelet –európai
Történelem és Társadalom
Kutatásáért Közalapítvány
XX. Század Intézete az első
világháború centenáriumi
rendezvénysorozata kereté-
ben az Első Világháborús
Centenáriumi Emlékbizott-
ság megbízásából pályáza-
tot hirdetett, amely felhí-
vásra pályázatot nyújtott be
Szatymaz Községi Önkor-
mányzat.

A benyújtott projektötlet
550.000,- Forint vissza nem
térítendő támogatást nyert,
amelyből megújult az em-
lékmű. 

A Fájdalmas Anya II. világ-
háborús és az I. világhábo-
rús emlékmű között tér-
burkolás valósult meg. A
szükséges anyagok megvá-
sárlása az elnyert támoga-

tásból történt, a munka-
végzést Németh János és
közmunkásokból álló csa-
pata végezte. Köszönjük
közreműködésüket!

Az emlékmű állagmegőrző
karbantartása is megtörtént,
amelyre a ’90-es évek óta

nem volt példa. Javításra
kerültek a töredezések, ki-
pótolásra kerültek a hi-
ányosságok és a betűk is
megújultak. Köszönjük a
gyors és precíz munkát

Markoltné Gémes Katalin
szobrászművésznek!

Reméljük, hogy minden

szatymazi lakos örömét leli
majd a fejlesztésben, és úgy
látja majd, hogy a hősi ha-
lottak emlékére elhelyezés-
re kerülő koszorúk és mé-
csesek méltó helyet kaptak
a megvalósult beruházás-
nak köszönhetően.

„A programot az Első
Világháborús Centenáriumi
Emlékbizottság támogatja.”

Barna Károly
Polgármester

Megújult az I. világháborús emlékmű

Tisztelt Szatymaziak !
Az elmúlt hónapokban több
kérdést is tettem fel ebben a
rovatban, azonban válasz
egyetlen esetben sem érkezett.
Amit itt kérdezek, azt nem
csak én kérdezem, hanem a fa-
luból nem kevesen, ezért illő-
nek gondolom a válasz megje-
lenítését is. Hiánypótlásként
leírom azok nevét, akik minket
képviselve arra szavaztak,
hogy a ténylegesen visszajáró
több mint 160 000 Ft helyett
mindössze 120 000 Ft-ot kap-
junk vissza a szennyvízcsator-
na kiépítésére befizetett önré-

szünkből: Barna Károly, Bódis
Margit, Dékányné Balogh
Andrea, Dr. Kónya Ferenc, Dr.
Lengyel Istvánné, Kónya
László, Makra Sándorné, Rap-
csányi Gábor, Gyömbér Lász-
ló, Juhász János, Báló Bertalan
és az egyetlen, aki ezt a javas-
latot nem szavazta meg a teljes
összeg visszafizetésének re-
ményében Márta Ferenc.  Mi-
vel egy előkészítés alatt álló új
törvény egyértelműen ki-
mondja a lakossági hozzájáru-
lással kapcsolatos elszámolást,
a megmaradó összeg teljes 
visszafizetését, és tiltja az ön-

kormányzatoknak történő áta-
dást, bízom benne, hogy kép-
viselőink felülbírálva korábbi
döntésüket, a befizetők pártjá-
ra állnak teljes létszámban. A
félreértések tisztázása végett
ez nem kegy, hanem a jól elő-
készített pályázat eredménye-
ként az Uniótól elnyert támo-
gatás jogos felhasználása után
megmaradt pénz, ami a befize-
tőknek visszajár! Javaslom a
falu lakóinak a hozzájuk közel
élő képviselők megkeresését
és véleményük elmondását.
Szeretném, ha életre kelne ez a
rovat, a község vezetése is for-

dítana időt az itt felmerült kér-
dések ÉRDEMI megválaszo-
lására, ezzel közösen járul-
nánk hozzá, hogy községünk
ismét fejlődésnek induljon, az
itt élők (még a gyüttmönt be-
vándorlók is) magukénak érez-
zék a települést és ne az elköl-
tözésen gondolkodjanak. A fa-
lugyűlésen elhangzott kérdé-
sek megválaszolására is kiváló
terep az újság nyilvánossága,
lehet, hogy további gondola-
tokat motivál.

Tisztelettel  Asztalos Imre
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DANKÓ PISTA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Faluház + kondi terem
Szatymaz, 
Dózsa Gy. u. 42.
Tel/fax: 62/583-520
Igazgató: Kálmán János
Hétfő: 8:00-19:00

Kedd: 8:00-19:00
Szerda: 8:00-19:00
Csütörtök: 8:00-19:00
Péntek: 8:00-19:00
Szombat: rendezvénytől függően
Vasárnap: zárva

Könyvtár:
Hétfő: szünnap
Kedd: 9:00-17:30
Szerda: 13:00-17:30
Csütörtök: 9:00-17:30
Péntek: 13:00-17:30

Szombat: 9:00-13:00
Vasárnap: zárva
Könyvtáros:
Börcsök Erzsébet

Olvasd a Faluház híreit a fészbukon!
https://www.facebook.com/dankomuvhaz

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

2016. április 2-16. között
zajlik hazánkban a rókák
tavaszi, veszettség elleni
orális vakcinázása. A kam-
pány célja, hogy a vadon
élő rókák minél nagyobb
arányban védetté váljanak a
betegséggel szemben. A
csalétkeket ezúttal is kis-
repülőgépekről szórják ki
az ország területének mint-
egy kétharmadán. Az érin-
tett térségekben a vakci-
názás kezdetétől 21 napig
ebzárlat és legeltetési tila-
lom lesz.
A veszettség vírusára a va-
don élő és házi emlősálla-
tok egyaránt fogékonyak.
Vadállatokban a fertőzés fő
fenntartói a vörös rókák.
Zoonózis, azaz állatról em-
berre terjedő betegség, hu-
mán megbetegedés azon-
ban 1994 óta nem történt
hazánkban, köszönhetően
többek közt annak, hogy az
állategészségügyi hatóság
’92 óta rendszeresen, éven-
te két alkalommal meg-

szervezi a rókák vakcinázá-
sát.
A vakcinázott területeken
piros színű plakátok tájé-
koztatják a lakosságot az
immunizációs kampányról.
A csalétkeket kisrepülő-
gépekről szórják ki – lakott
területek kivételével – az
ország területének mintegy
kétharmadán. A repülőgép
személyzete a csalik kiszó-
rását lakott területen kívül
is szünetelteti, ha a repülési
útvonalon kirándulókat,
mezőgazdasági munkát
végző embereket látnak. 
A csalétek az ember számá-
ra kellemetlen szagú, belse-
jében alumínium bliszter-
ben található az oltóanyag.
A vakcina kutyára és macs-
kára nem veszélyes, azon-
ban elfogyasztása veszett-
ség elleni védettséget sem
alakít ki ezekben a fajok-
ban. Annak érdekében,
hogy a rókák minél na-
gyobb arányban egyék meg

a csalétekbe rejtett oltóa-
nyagot az érintett területe-
ken a vakcinázás kezdetétől
számított huszonegy napig
ebzárlat és legeltetési tila-
lom lép érvénybe. 
A több mint 600 millió fo-
rintba kerülő magyarorszá-
gi program az Európai Unió
támogatásával valósul meg.
2016-ban az EU 13 tagál-
lamában zajlik veszettség-
mentesítési program. Az
Európai Bizottság célkitű-
zése, hogy 2020-ra az EU
valamennyi tagállamában
felszámolják a betegséget.
A mentesség elérésében,
valamint közegészségügyi
szempontból is kiemelt sze-
repe van a kutyák évenkén-
ti kötelező veszettség elleni
védőoltásának, emellett ja-
vasolt a nem kizárólag la-
kásban tartott (kijáró) 
macskák megelőző veszett-
ségoltása is.
További információk, vala-
mint a vakcinázással érin-

tett települések listája – me-
gyei bontásban – elérhető a
NÉBIH honlapján:
http://portal.nebih.gov.hu/-
/aprilis-elejen-kezdodik-a-
vadon-elo-rokak-tavaszi-
veszettseg-elleni-immu-
nizalasi-kampanya
2016. március 29.

Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal

Állat-egészségügyi és
Állatvédelmi Igazgatóság

A Csongrád Megyei
Kormányhivatal

Sajtószolgálata 
Varga Márta

kommunikációs vezető 
Csongrád Megyei
Kormányhivatal 

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
Tel: (62) 562-604

Mobil: (06) 70 337 2689
E-mail cím:

varga.marta@csmkh.hu

Ismét felszállnak a csalétekszóró repülők
indul a vadon élő rókák tavaszi veszettség elleni immunizálási kampánya

TERÜLETALAPÚ támo-
gatásra IDŐPONTOT adok
telefonos egyeztetés után,
mivel a kérelem beadása
előreláthatólag ápr. 8-10.
körül kezdődik és MÁJUS
15-ig tart az ANYATE-
HÉN- és hízottbika-támo-
gatással együtt. Ez idő alatt
HÉTFŐ-KEDD-SZERDAI
napokon lesz Szatymazon
falugazdász ügyfélfogadás!
Kérem, feltétlenül hozzák
magukkal az MVH-s jel-
szót és regisztrációs szá-
mot, illetve az állatok fül-
számait (ha lehet, Excel
formátumba a "HU+ 10
jegyű számot" gépeljék be)
és az állatorvosi igazolá-

sokat.
Ha termeléshez kötött
támogatást igényelnének
(lucerna, zöldségfélék),
kérem, a fémzárolt vető-
magcímkéket őrizzék meg,
és hozzák be a saját névre
szóló számlát és címkét a
beadáskor.
A kamarai tagdíj befizeté-
sére ÉS a kötelező ÖNBE-
VALLÁS megtételére (a
Kamarnikus bevallás) elő-
reláthatólag JÚNIUS hónap
során lesz lehetőség.
Hívjanak bizalommal!

Gömöri Gabi - falugaz-
dász- 70/48 93 846

Falugazdász hírek

Kedves Olvasók!
Már tavaszi hónapot írunk,
és itt vannak a tavaszi mun-
kálatok, de a könyvtárunk-
ban továbbra is pezseg az
élet.
Márciusban tojást festet-
tünk az általános iskola al-
só tagozatos tanulóival.

A Víz világnapja alkalmá-
ból rajzokat készítettek az
általános iskolások a
könyvtárban, a könyvkuc-
kóban, amiket utána kiállí-
tottunk a Dankó Pista Mű-
velődési Ház előterében. A
kihelyezett dobozkába dob-
hatták szavazataikat a sza-
vazni vágyók. Rácz Dóra

KÖNYVTÁR HÍREI
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lett a nyertes. Gratulálunk!
A Falovacska Muzsika fog-
lalkozásra érkeztek a babák
és a mamák, és egy szóra-
koztató órát töltöttek játsz-
va és nevetve Kocsis-Sa-
vanya Emesével. A kelle-
mes dallamokra tornáztat-
ták is kicsit az apróságokat.
Folytatódott a Helyismereti
délután, amelyre a követke-
ző hónapban is várjuk sze-
retettel olvasóinkat április
26-án 17 órára. Az időpon-
tot egy órával későbbre tet-
tük, hogy még többen tud-

janak eljönni az előadásra.
A következő hónapban is-
mét a PETER&PAN duó
érkezik a könyvtárunkba az
általános iskolások szóra-
koztatására! Csodás gitár-
zenével bűvölik el a hallga-
tóságukat. Minden érdek-
lődőt várunk szeretettel! A
zene mindenkié!
Nyílt napot tartunk április
17-én! Szeretné megismer-
ni a könyvtárunkat, vagy el-
gondolkodott rajta, hogy
szívesen a tagja lenne? IN-
GYENESEN iratkozhat be

egy évre! A leendő olvasó-
inkra is gondoltam, ugyanis
Németh László-kvízzel ké-
szültem. A feladatlapot he-
lyesen kitöltők között
könyveket sorsolunk ki. 
Május 1-jén Régi könyvek
vására, ahol 50 Ft-ért tudják
megvásárolni azokat a
könyveket, melyeket aján-
dékként kapott meg könyv-

tárunk, de nem tudtuk őket
befogadni, illetve azokat a
köteteket, melyeket koráb-
ban leselejtezett a könyvtár.
A minden évben megrende-
zésre kerülő majálison je-

lenünk meg könyves aszta-
lunkkal, a szatymazi liget-
ben.
Várunk szeretettel minden
érdeklődőt rendezvénye-
inken!
Készítettem igényfelmérő
kérdőívet. Várjuk az ötlete-
ket könyvtárunkba, milyen
programokon vennének szí-
vesen részt májusban és a

nyár folyamán! Könyvtá-
runkban és a facebook ol-
dalunkon (Szatymazi
könyvtár) megtalálják a
kérdőívet.

Börcsök Erzsébet

Falovacska Muzsika

Rácz Dóra győztes rajza
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ÓVODAI HÍREK

ISKOLAI HÍREK

A Csongrád Megyei Kor-
mányhivatal értesíti az érin-
tett szülőket, hogy a
2016/2017. tanévre történő
általános iskolai beíratások
az alábbi időpontokban
lesznek:
• 2016. április 14. (csü-

törtök) 8.00-19.00 óra
között 

• 2016. április 15. (péntek)
8.00-19.00 óra között

Az első évfolyamra történő
beíratáshoz szükség van:
• a gyermek személyazo-

nosítására alkalmas, a
gyermek nevére kiállított
személyi azonosító és a
lakcímet igazoló hatósági
igazolványra (azaz a lak-
címkártyára),

• az iskolába lépéshez
szükséges fejlettség elé-
rését tanúsító igazolásra
(eredeti példányban),

• valamint a szülő saját
személyazonosító iga-
zolványára.

A nemzeti köznevelésről
szóló törvényben meghatá-
rozott kötelező felvételt
biztosító általános iskola
körzetének meghatározása
és közzététele a kormányhi-
vatal feladata. A nemzeti
köznevelési törvény alapján
a kötelező felvételt bizto-
sító iskola az általános is-
kola, amely köteles fel-
venni az életvitelszerűen
az iskola körzetében lakó,
tanköteles tanulót. A kör-
zeteket a jogszabályban
előírt módon a hivatal feb-
ruár végéig meghatározta
és tájékoztatta erről a tele-
pülési önkormányzatokat,
az általános iskolákat, a
tankerületeket valamint a
járási hivatalokat.
A szülőt a szabad intéz-
ményválasztás joga is

megilleti. Ennek értelmé-
ben szabadon megválaszt-
hatja azt a nevelési-oktatási
intézményt, amely gyerme-
ke adottságainak, képessé-
geinek, érdeklődésének
megfelel.
A felvételi körzetekkel és
az általános iskolai beirat-
kozással kapcsolatos tájé-
koztató a Csongrád Megyei
Kormányhivatal honlapján
(www.csmkh.hu) megtalál-
ható.
Szeged, 2016. március 3.

A Csongrád Megyei
Kormányhivatal

Sajtószolgálata
Varga Márta

kommunikációs vezető 
Csongrád Megyei
Kormányhivatal 

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
Tel: (62) 562-604

Mobil: (06) 70 337 2689
E-mail cím:

varga.marta@csmkh.hu

SZATYMAZI TANULÓK
SIKERE A ZRÍNYI
ILONA MATEMATIKA-
VERSENYEN
Februárban került megren-
dezésre sok száz határon in-
neni és határon túli magyar
diák részvételével a Zrínyi
Ilona Matematikaverseny. 
A megyei fordulón isko-
lánkból 6 tanuló vett részt
ezen a rangos versenyen:
Csíkos Júlia (3.o.), Papp
Roland (3.o.), Farkas Nándor
(4.o.), Kónya Eszter (5.o.),
Kormányos Viktor (5.o.) és
Polgár Szimonetta (5.o.).

Közülük a legügyesebb Vik-
tor és Szimonetta volt, de a
többiek is az értékes közép-
mezőnyben végeztek. 
ÜGYESEK VOLTATOK! 

Horváthné Bodor Margit, a
munkaközösség vezetője

Általános iskolai beiratkozás
2016/2017. tanév: április 14-15

Kedves leendő kiscso-
portos gyerekek!

Nagy szeretettel várunk
Benneteket óvodánkba
2016. április 26-án 15-17
óra között egy kellemes
délutánra. Találkozhattok
az óvó nénikkel, a dajka
nénivel, és láthatjátok 
mennyi érdekes játék vár
rátok. Ezen a jó hangulatú
délutánon megismerhetitek
azokat a gyerekeket, akik
ugyanolyan izgalommal
várják az óvodakezdést,
mint Ti. Szeretnénk, ha
eljönnél, mi várunk!

Óvodai beiratkozás
Időpontja:

2016. április 27. 8-17
óráig
2016. április 28. 8-16
óráig

Helyszíne:
6763 Szatymaz, József
Attila u. 3.

Kötelező beíratni azt a
gyermeket, aki 3. életévét
2016. augusztus 31. napjáig
betölti, és még nem jár
óvodába.
A nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC.
törvény 2015. szeptember
1-jétől hatályos a 8. § (2)

bekezdése szerint:
„A gyermek abban az év-
ben, amelynek augusztus
31. napjáig a harmadik
életévét betölti, a nevelési
év kezdő napjától legalább
napi négy órában óvodai
foglalkozáson vesz részt.”
A 2016. szeptember 1-jétől
óvodai nevelésre kötelezett
gyermek szülője, amennyi-
ben gyermeke az óvoda-
kötelezettségét külföldön
teljesíti, köteles 2016. má-
jus 15-ig írásban értesíteni
a gyermek lakóhelye, an-
nak hiányában tartózkodási
helye szerint illetékes
jegyzőt.
Jelentkezéskor kérjük,
hogy a szülő (gondviselő)
az alábbi dokumentu-
mokat mutassa be:
• a gyermek lakcímet iga-

zoló hatósági igazolvá-
nyát (lakcímkártya) – 3
hónapnál nem régebbi
lakcím esetén a területi-
leg illetékes védőnőtől
származó, a védőnői ellá-
tás igénybevételét iga-
zoló nyilatkozatot,

• a szülők személyi azono-
sító és lakcímet igazoló
hatósági igazolványát
(amennyiben a gyerme-
ket valamelyik szülőnél
elhelyezték, a szülői felü-

gyeletet gyakorló szülő)
vagy más törvényes kép-
viselő személyazonosító
igazolványát, más törvé-
nyes képviselő esetén a
gyámhivatal gyámrende-
lő határozatát,

• a gyermek születési anya-
könyvi kivonatát,

• TAJ kártyát - Oltási/e-
gészségügyi kiskönyvet,

• a gyermek esetleges be-
tegségeit igazoló doku-
mentumokat,

• az étkezési térítési díj
csökkentésére jogosító
körülményeket igazoló
dokumentumokat,

• amennyiben a gyermek
halmozottan hátrányos
helyzetű, vagy napköz-
beni ellátását biztosítani
kell, úgy az ezt igazoló
dokumentumokat (jegy-
zői határozat és a szülő
vagy szülők nyilatkoza-
ta).

Óvodába a gyermeket 3.
életéve betöltése után lehet
felvenni. 
Felvehető, aki a harmadik
életévét a felvételtől számí-
tott fél éven belül betölti,
feltéve, hogy minden, a te-
lepülésen lakóhellyel, en-
nek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező három
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éves és annál idősebb gyer-
mek óvodai felvételi ké-
relme teljesíthető.
Az óvodai beiratkozás nem
jelenti egyúttal az óvodába
történő felvételt is.
A gyermekek felvételéről a
beiratkozást követő 15 na-
pon belül hoz döntést az
óvoda vezetője. A döntésről

szóló határozatot a beirat-
kozáskor megadott címre
postázza az óvoda.
A felvételi kérelem eluta-
sítása esetén az értesítés
kézhezvételét követő 15
napos határidőn belül a
szülők a település jegyző-
jének címzett, de az érintett
óvodának átadott érdeksé-
relemre hivatkozó kérelmet

nyújthatnak be.
Felvétel esetén az óvodá-
ban töltendő első nap orvo-
si igazolás szükséges, mely
igazolja, hogy a gyermek
fertőző betegségben nem
szenved, látogathatja a kö-
zösséget.

Tanács Zsuzsanna 
főigazgató

SPORT
CIVIL EGYESÜLETEK HÍREI

Judo Hírek
Márciusban elsőként a Bu-
dapesten megrendezésre
került Junior Magyar Ku-
pán képviseltették magun-
kat judokáink:
II. helyezett: Travány Kata
(57 kg)
III. helyezettek: Balogh
Sára (63 kg) és Guba Le-
vente (60 kg)

Március 12-én a Diák A, B
és C korosztály lépett tata-
mira a Solt Kupán:
I. helyezettek: Farkas Ra-
móna, Gyöngyi László, Kó-
nya Ádám, Kőhegyi Fanni
(aki a legtechnikásabb lány

különdíjat is megkapta!),
Makoviczka Máté, Tetlák

Abigél
II. helyezettek: Árva
Krisztián és Túri Alex
III. helyezett: Tetlák Áron
V. helyezett: Andódi Mar-
cell
VII. helyezettek: Andódi
Bálint és Csala Dávid
Március 19-én Baján Nem-
zetközi Serdülő Válogató-
versenyt rendeztek, ahol a
Szatymazi SE az éremtáb-
lázat igen előkelő 4. helyén
végzett, köszönhetően a 3
igencsak eredményes indu-
lójának:

I. helyezettek: Micziz Nó-
ra (57 kg) és Sándor Péter
(66 kg)
II. helyezett: Lénárt Bene-
dek (+81 kg)

Másnap is Baján jártunk,
ám ezúttal az Ifjúsági
Diákolimpia Országos
Döntőjén:
I. helyezett: Travány Kata
(57 kg)
III. helyezett: Micziz Zol-
tán (81 kg)
V. helyezettek: Lénárt Be-
nedek (+90) és Sándor
Péter (66 kg)

Március utolsó hétvégéjén,
egészen pontosan húsvét
vasárnap a szerbiai Újvi-
déken versenyeztek Diák A
és Serdülő judósaink, s a
franciáktól a bolgárokig
igen sok nemzetet felvonul-
tató tornán a Szatymaz SE
minden indulója érmes he-

lyezést ért el:
II. helyezett: Micziz Nóra
(57 kg)
III. helyezettek: Gyöngyi
László (55 kg), Pölös Milán
(31 kg), Pölös Nándor (42
kg), Sándor Péter (66 kg)

Köszönjük edzőnk, Szabó
Csaba és segítői, Kovács
Bence és Guba Levente
munkáját, valamint pol-
gármesterünk, az önkor-
mányzat, az általános isko-
la továbbá Túri Sándor úr
és a Sportklub Pizzéria
támogatását. 

PHD

KOSÁR
Szegeden, 04.03.
Eredmények:
Szatymazi Harcsák-

Gyulai Vidrák 42: 32
Szatymazi Harcsák- 

Szedeák JUGYU 44: 41

Junior Magyar Kupa,
Budapest

Solt Kupa, Solt

Nemzetközi Serdülő
Válogatóverseny, Baja

Ifjúsági Diákolimpia
Országos Döntő, Baja

Nemzetközi Judotorna,
Újvidék
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FŐNIX EGYESÜLET SZATYMAZ közleményei

Nagyon sokan keverik a
rokkantsági járadék és a
rokkantsági ellátás fogal-
mát. Ebben az összefogla-
lómban tisztázom a kettő
közötti különbséget.
2016. január 1. napjától
módosultak a rokkantsági
járadékról szóló 83/1987.
(XII. 27.) MT rendelet (to-
vábbiakban Rendelet) elő-
írásai. 2016. január 1-től a
rokkantsági járadékra való
jogosultság megállapítá-
sához nem 80 százalékos
mértékű egészségkároso-
dás, vagy teljes munkakép-
telenség, hanem a 25. élet-
év betöltése előtt keletke-
zett legalább 70 %-os mér-
tékű egészségkárosodás
fennállása szükséges.
A Rendelet változása foly-
tán az a személy is jogo-
sultságot szerezhet rok-
kantsági járadékra, akinek
2012. január 1-je és 2015.
december 31-e között a
rokkantsági járadék iránti
igényét azért utasították el,
illetve a járadékra való jo-
gosultságát azért szüntették
meg, mert az egészségkáro-
sodása nem érte el a 80
százalékos mértéket, vagy
nem minősült teljes mun-
kaképtelennek, feltéve,
hogy a 25. életév betöltése
előtt keletkezett egészség-
károsodása legalább 70 %-
os mértékű. A jogosultság
megállapításához újabb or-
vosi vizsgálatra nincs szük-
ség, ha a 25. életév betöl-
tése előtt keletkezett lega-
lább 70 százalékos mértékű
egészségkárosodását iga-
zoló - a rehabilitációs ha-
tóság, vagy a jogelődje által
kiállított – szakvélemény/
szakhatósági állásfoglalás
érvényes.
A rehabilitációs hatóság,
vagy a jogelődje által kiállí-
tott szakvélemény/szakha-
tósági állásfoglalás a soron
következő felülvizsgálat
időpontjáig minősül érvé-

nyesnek.
A 70 %-ot elérő egészség-
károsodás esetén új rok-
kantsági járadék megálla-
pítására legkorábban 2016.
január 1-jétől kerülhet sor.
Nem akadálya a rokkantsá-
gi járadék megállapításá-
nak, ha az igénylő fogyaté-
kossági támogatásban ré-
szesül, illetve, ha az igény-
lő után családi pótlékot fo-
lyósítanak, továbbá az sem,
ha a kérelmező munkavi-
szonyban, egyéb munka-
végzésre irányuló jogvis-
zonyban áll.
A rokkantsági járadék meg-
állapításának nem feltétele,
hogy az igénylő szolgálati
időt szerezzen.
A rokkantsági ellátásnak
viszont feltétele a biztosí-
tásban töltött meghatáro-
zott idő.
A megváltozott munkaké-
pességű személyek ellátá-
sairól szóló 2011. évi
CXCI. törvény (Mmtv.)
szerint:
2. § (1) Megváltozott mun-
kaképességű személyek el-
látásaira jogosult az, akinek
az egészségi állapota a re-
habilitációs hatóság komp-
lex minősítése alapján 60
százalékos vagy kisebb
mértékű (a továbbiakban:
megváltozott munkaképes-
ségű személy), és aki
a) a kérelem benyújtását

megelőző
aa) 5 éven belül legalább

1095 napon át,
ab) 10 éven belül legalább

2555 napon át vagy
ac) 15 éven belül legalább

3650 napon át a Tbj. 5.
§-a szerinti biztosított
volt (a Tbj. 5.§ sorolja fel a
munkavégzésre irányuló
jogviszonyok típusait a
munkaviszonytól a közszol-
gálati jogviszonyokon át a
vállalkozási és hasonló te-
vékenységekig);

b) keresőtevékenységet
nem végez és

c) rendszeres pénzellátás-
ban nem részesül. (A fo-
gyatékossági támogatást
nem sorolja fel az 1993.
évi III. törvény 4.§ (1)
bekezdés i) pontja a
rendszeres pénzellátások
között, így annak folyó-
sítását a rokkantsági el-
látásra tekintettel nem
kell megszüntetni. A
rokkantsági járadék fo-

lyósítását viszont meg
kell szüntetni, ha az érin-
tett rokkantsági ellátást
kíván igénybe venni.)

(2) Az (1) bekezdés a) pont-
jában foglaltaktól eltérően
biztosításának tartamára te-
kintet nélkül jár a megvál-
tozott munkaképességű
személyek ellátása annak,
a) aki iskolai tanulmányai

megszűnését követő 180
napon belül biztosítottá
vált, és a kérelem be-
nyújtását megelőzően 30
napnál hosszabb meg-
szakítás nélkül biztosí-
tott volt, vagy

b) aki 2011. december 31-
én rokkantsági nyugdíj-
ban, baleseti rokkantsági
nyugdíjban, rehabilitá-
ciós járadékban vagy az
egészségkárosodott sze-
mélyek szociális járadé-
kaiban részesült.

(3) Az (1) bekezdés a) pon-
tja szerinti biztosítási időbe
be kell számítani
a) a biztosítás megszűnését

követő táppénz, baleseti
táppénz, terhességi-
gyermekágyi segély,
csecsemőgondozási díj,
gyermekgondozási díj,
álláskeresési támogatás
folyósításának az idejét,

b) a rokkantsági nyugdíj,
baleseti rokkantsági
nyugdíj, rehabilitációs
járadék, egészségkáro-
sodott személyek szoci-
ális járadékai és megvál-
tozott munkaképességű
személyek ellátása fo-
lyósításának idejét,

c) a nyugellátásra jogosító
szolgálati idő és nyug-
díjalapot képező jövede-
lem szerzése céljából a
Tbj. 34. §-a szerint kö-
tött megállapodás alap-
ján szerzett szolgálati
időt, amennyiben a meg-
állapodást 2011. decem-
ber 31-ig megkötötték.

Rokkantsági ellátásra
jogosult:
1) akinek egészségi álla-
pota 51–60% között van
(B2 kategória), és sem a
foglalkozási rehabilitációja,
sem a rehabilitálhatóság
szociális szempontú vizs-
gálata alapján a rehabilitá-
ciója nem javasolt, továbbá
akinek a foglalkoztatható-
sága rehabilitációval hely-
reállítható ugyan, vagy aki
tartós foglalkozási rehabili-
tációt igényel, viszont a ké-

relem benyújtása (vagy a
felülvizsgálat) időpontjá-
ban az öregségi nyugdíjkor-
határ betöltéséig hátralevő
időtartam az 5 évet nem ha-
ladja meg,
2) akinek egészségi állapo-
ta 31-50 % közötti (C2 ka-
tegória) és foglalkozási re-
habilitációja nem javasolt,
továbbá aki tartós foglalko-
zási rehabilitációt igényel,
viszont a kérelem benyújtá-
sának időpontjában az
öregségi nyugdíjkorhatár
betöltéséig hátralevő idő-
tartam az 5 évet nem halad-
ja meg,
3) aki kizárólag folyama-
tos támogatással foglal-
koztatható és egészségi ál-
lapota 1-30 % közötti (D
kategória),
4) akinek egészségkároso-
dása jelentős és önellátásra
nem vagy csak segítséggel
képes, és egészségi állapo-
ta 1-30 % közötti (E ka-
tegória).
ROKKANTSÁGI
ELLÁTÁS
A rehabilitációs hatóság a
komplex minősítés során
megállapítja, hogy a meg-
változott munkaképességű
személy rehabilitációja
nem javasolt, ezen belül
B2 kategória: egészségi ál-
lapota alapján foglalkoztat-
hatósága rehabilitációval
helyreállítható, azonban a
komplex minősítés szakmai
szabályairól szóló rendelet-
ben (7/2012 (II.14.) NEF-
MI Rendelet) meghatáro-
zott egyéb körülményei mi-
att foglalkozási rehabilitá-
ciója nem javasolt (A reha-
bilitálhatóság foglalkozta-
tási szempontú, vagy a re-
habilitálhatóság szociális
szempontú vizsgálata alap-
ján a rehabilitációja nem ja-
vasolt + egészségi állapota
51-60 % (össz-szervezeti
egészségkárosodás 40-49
%) Ellátás összege: a havi
átlagjövedelem 40 százalé-
ka, de legalább a minimál-
bér 30 százaléka és legfel-
jebb a minimálbér 45 szá-
zaléka.
C2 kategória: egészségi
állapota alapján tartós fog-
lalkozási rehabilitációt igé-
nyel, azonban a komplex
minősítés szakmai szabá-
lyairól szóló rendeletben
(7/2012 (II.14.) NEFMI
Rendelet) meghatározott
egyéb körülményei miatt
foglalkozási rehabilitációja
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NYUGDÍJAS EGYESÜLET HÍREI

CSIPET CSAPAT közleménye

Fakanál Klub hírei

Március 30-án szép számmal
gyűltünk össze, amit nagyon
köszönök.
Megbeszélésünk témái vol-
tak:
Április 23-án Dalos találko-
zóra megyünk Ópusztaszerre.
10 órakor kezdődik az ünnep-
ség.
Ebéd ára: 1800 Ft.-
Jelentkezési határidő: áp-
rilis 15.
Április 27-én Anyák és Apák

napi ünnepség
(utolsó szerda du. 4 óra)
Jelentkezni a vacsora miatt
április 20-ig szükséges!
Május 1-jén felvonulás, a Fa-
luházból indulunk 10 órakor.
Ebédet főzünk, bográcsgu-
lyást. Április 20-ig szükséges
jelentkezni az ebéd miatt!
Búcsúzunk szeretett tagunktól,
Szabó István Lászlótól. Sajnos
betegsége erősebb volt és le-
győzte. 
Fájdalommal búcsúzunk Tő-
led! Nyugodj békében!

Tagtársaid!
Tisztelettel: 

Horváth Istvánné
0620/ 213 – 95 – 34

nem javasolt- (A rehabili-
tálhatóság foglalkoztatási
szempontú, vagy a rehabili-
tálhatóság szociális szem-
pontú vizsgálata alapján a
rehabilitációja nem java-
solt.) + egészségi állapota
31-50% (össz-szervezeti
egészségkárosodás 50-69
%) Ellátás összege: a havi
átlagjövedelem 60 százalé-
ka, de legalább a minimál-
bér 45 százaléka és legfel-
jebb a minimálbér 150 szá-
zaléka.
D kategória: kizárólag fo-
lyamatos támogatással fog-
lalkoztatható + egészségi
állapota 1-30% között van
és orvos szakmai szem-
pontból önellátásra képes
Ellátás összege: a havi át-
lagjövedelem 65 százaléka,
de legalább a minimálbér

50 százaléka és legfeljebb a
minimálbér 150 százaléka,
E kategória: egészségká-
rosodása jelentős és önellá-
tásra nem vagy csak segít-
séggel képes + egészségi
állapota 1-30% között van
és orvos szakmai szem-
pontból önellátásra nem
vagy csak segítséggel ké-
pes.
Ellátás összege: a havi
átlagjövedelem 70 százalé-
ka, de legalább a minimál-
bér 55 százaléka és legfel-
jebb a minimálbér 150 szá-
zaléka.
Rokkantsági ellátást kell
megállapítani annak a meg-
változott munkaképességű
személynek is, akinek a
foglalkoztathatósága reha-
bilitációval helyreállítható,

vagy aki tartós foglalkozási
rehabilitációt igényel, és a
kérelem benyújtásának idő-
pontjában az öregségi
nyugdíjkorhatár betöltéséig
hátralevő időtartam az 5
évet nem haladja meg.
REHABILITÁCIÓS
ELLÁTÁS
A rehabilitációs hatóság a
komplex minősítés során
megállapítja, hogy a meg-
változott munkaképességű
személy rehabilitálható,
ezen belül
B1 kategória: foglalkoz-
tathatósága rehabilitációval
helyreállítható + egészségi
állapota 51-60 % (ösz-szer-
vezeti egészségkárosodás
40-49 %)
Rehabilitációs ellátás ösz-
szege: a havi átlagjövede-

lem 35 százaléka, de lega-
lább a minimálbér 30 szá-
zaléka és legfeljebb a mini-
málbér 40 százaléka.
C1 kategória: tartós fog-
lalkozási rehabilitációt igé-
nyel + egészségi állapota 31-
50% (ösz-szervezeti egészség-
károsodás 50-69 %)
Rehabilitációs ellátás ösz-
szeg: a havi átlagjövedelem
45 százaléka, de legalább a
minimálbér 40 százaléka és
legfeljebb a minimálbér 50
százaléka.
2016. május 1-jétől fontos
változások lépnek életbe a
megváltozott munkaké-
pességű személyek ellátá-
sairól.
További tájékoztatás foly-
tatása, a következő hónap-
ban.

A  N Ő E G Y L E T  H Í R E I

Csipetnyi Hírek! 
A tavasz beköszöntével csapa-
tunk is lázas készülődésbe
kezdett. Összejöveteleink té-
mája volt többek között a ve-
zetőség részére történő meg-
keresések, melyekben külön-
böző támogatásokat ajánlanak
fel egyesületünknek. A fela-
jánlásokat természetesen szí-
vesen fogadjuk, és igyekszünk
továbbítani azokat tagjaink,
illetve leendő tagjaink részére. 
Fő feladatunknak tekintjük az
alig 2 hónap múlva megren-
dezésre kerülő III. Együtt a

Gyerekekkel Nap tervezését.
A nap folyamán egy kis időu-
tazásra készülünk, és várunk
mindenkit szeretettel 2016.
május 28-án szombaton dél-
előtt 9-től, amikor az utazás
kezdődik. Számos izgalmas
programmal tesszük izgal-
massá az utazást, de hagyomá-
nyainkat sem feledjük. Akinek
kedve van, már készülhet is
első feladatunkhoz, elő a rajz-
felszerelésekkel. A téma az
adott nap témájához kapcso-
lódva: "Mit gondolsz, milyen
volt 1000 évvel ezelőtt....? " A
pályaműveket 2016. május 28-
án reggelre várjuk. Egész nap
kiállításra kerül a faluház előt-
ti téren, majd a nap folyamán
értékeljük, és díjazzuk őket. A
nap eseményeiről későbbiek-
ben közlünk részleteket......De
már most mindenki jegyezze
fel: MÁJUS 28. EGYÜTT

Nőegyleti Randevúk!
Az idő egyre kellemesebb és
így mi is szívesebben mozdu-
lunk ki. Külön örültünk, ami-
kor a februári színházlátogatá-
sunkat a darab iránti nagy ér-
deklődés miatt „csak” egy kel-
lemes március végi estén tud-
tuk megejteni. Az Üvegcipő c.
vígjátékot tekinthettük meg a
Szegedi Kisszínházban. Aki
ott volt, egy igen kellemes há-
romórányi emlékkel, számta-
lan vidám perccel gazdagod-
hatott. A szereplők kiemelkedő
alakítást nyújtottak.
Következő megmozdulásunk
„szokás” szerint a majális 
programjain való részvétel. A
„műhely” megbeszélés már
megtörtént, „majálisi” aszta-
lunkra általunk készített süte-
mények kerülnek, téli teás üs-

tünk ezúttal limonádéval lesz
ismét töltve. A kellemes me-
leg időt megrendeltük, az eső-
felhőket arra a napra
száműztük.
Standunknál megállókat játé-
kos feladatra invitálunk, de
részleteket majd ott és akkor.
S, hogy bográcsunkba mit te-
szünk??? Furfangos asszo-
nyok módjára jól kifundáltunk
mindent. Először alkohollal
megitatjuk, majd egy éjszakán
át finom kényeztetésben ré-
szesül, a felvonulás után méltó
helyét elfoglalja, és a majális
napján jó bő házi zsírban for-
gatva kisütjük „tikmununkat”.
Köretünk sem hétköznapi mó-
don készül, hanem......, aki kí-
váncsi jöjjön, és látványkony-
hánknál megláthatja, mit sü-
töttünk ki arra a jeles napra.
Terveink vannak további al-
kalmakra is, ezért nem tétlen-
kedünk. Következő összejöve-
telünk április 19-én, kedden
délután 5-kor lesz a Faluház-
ban. Akik szeretnének lelkes,
tevékeny, olykor furfangos
egyletünk tagjai lenni, ne ha-
bozzanak, jöjjenek el!!!!!

A szatymazi Fakanál Klub
meghívást kapott a buda-
pesti mangalica fesztiválra.
A meghívásnak eleget tet-
tünk: Rácz Laci, Nacsa Zo-
li és Lajkó Zoli. Sertéspör-
költet csináltunk, köretnek
puliszkát. Elhoztuk a kü-
löndíjat a szép tálalásért, a
megjelenésért és az ízekért.

Rácz László, amatőr királyi szakács
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„MI ROVATUNK”

Görgényi Gábor jegyzete

REFORMÁTUS EGYHÁZ HÍREI

KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI
A szentmisék rendje:
Hétköznap 18 órakor
szentmise
Vasárnap fél 9-kor orgo-
nás szentmise, 18 órakor
gitáros szentmise
Minden hónap 4 vasárnap-
ján különösen várjuk a kis-

gyermekeket, ahol aktívan
részt vehetnek (énekkel,
mozgással) Isten dicsőíté-
sében. 

Plébánia telefonszáma:
283-170

A plébános mobilszáma:
06 20 93 90 325 

Az istentiszteletek honlapunkon is meghallgathatók! 
Cím: 6726 Szeged, 

Szent-Györgyi Albert utca 6-8.
Telefon: 62/ 430-807

Honlap: www.ujszeged.ref.hu

Tapasztalom, hogy keresz-
tény vallásosságukat fen-
nen hangoztatóknak igen
komoly gondot jelent, mit
kezdjenek azokkal az em-
berekkel, akik – például –
földrajzi elhelyezkedésük
miatt nem ismerik nem-
hogy Jézus tanításait, de
még nevét sem. Ez valóban
érdekes gondolat, komoly
vallásfilozófiai kérdés.
Most azonban az előbb em-
lítettek nézőpontjából sze-
retnék kicsit rágódni ezen.
Akikről szó van, mindany-
nyian találkoztunk már ve-
lük szűkebb-tágabb környe-
zetünkben, s ismerős lehet a
helyzet, mikor vallásossá-
gát lépten-nyomon hirdető
egy élethelyzetben úgy vi-
selkedik, hogy önkéntele-
nül felkiáltunk: de hisz’ ő
egy templomba járó vallá-
sos ember! Hogy tehet
ilyet? Mielőtt elgondolkoz-
nánk azon, hogy hogyan te-
het, megjegyzem, semmi-
féle rossz érzésem nincs és
nem is szeretnék ilyet kel-
teni a templomba járók
iránt. A válasz a kérdésre

egy kérdés: ahogy mondani
szokás, gyarló az ember –
miért pont a vallásos ember
ne lenne, ne lehetne gyarló? 
A vallás végig kíséri az em-
beriség történelmét. Na-
gyon messze nem is kell
visszamennünk, hogy olyan
időket leljünk, mikor az,
hogy „hiszel-e Istenben?”,
nem is volt értelmezhető
kérdés, hisz’ egy volt az Is-
ten és az élet. Ez napjainkra
igencsak megváltozott, ter-
mészetes lett, hogy érdek-
lődünk: vallásos vagy? Az
is természetes dolog, hogy
ha valaki megtapasztal va-
lami jót, számára nagysze-
rűt az életben, azonnal
késztetést érez, hogy be-
széljen róla másokkal. Egy
kezdő harcművész egy fél
év után azt hiszi, bármikor
leveri Bruce Lee-t, s az ut-
casarkon tanítja barátainak
a fogásokat. Aki úgy érzi,
megtalálta Istent, szintúgy
igyekszik ezt kinyilvánítani
– már aki, természetesen –
és azt képzeli, hogy az ő hi-
te mindenható s mindenek
fölötti. Ilyenkor jönnek elő

olyan élethelyzetek, hogy
rákvörös fejjel védelmezik
a katolikus egyházat, és jó
esetben dühösek, rossz
esetben még ellenségként is
néznek arra, aki nem úgy
gondolkodik. Annak idején
is tekintették ellenségeknek
az egyházzal nem barátko-
zókat, s minden lelkiisme-
retfurdalás nélkül, az igaz-
ság biztos tudatában gyil-
kolt ember embert. Szeren-
csére, de úgy is mondhat-
nám, hál’ Istennek, már
nincs erre lehetőség.
Néhány hete Ferenc pápa
Közép-Amerikában az ős-
lakosok védelméről, meg-
becsüléséről szólt. Az ame-
rikai kontinens déli részén
élő indiánokra néhány év-
százada erőszakkal is kény-
szerítették rá a katolikus
vallást. Kideríthető-e, hogy
jobb emberek lettek? Benn-
szülöttek napjainkban is él-
nek, olyanok is, akikre még
sem gumicsizmát sem val-
lást nem kényszerítettek.
Vajon ők milyen emberek?
Hogyan élik meg hétköz-
napjaik vívódásait, össze-
tűzéseit? Párkapcsolatukat?

Családjuk szeretetét? Ho-
gyan élik meg saját hitüket?
Köztük is lehetnek bizo-
nyára gonosz, rosszakaró
emberek, úgy mint rendes,
békés emberek is. Ezek az
utóbbiak, még az is előfor-
dulhat, hogy tudtukon kívül
Jézus tanításait követik –
mert azt tartják helyesnek.
Vajon jobbak lennének-e
intézményesített vallás ke-
retén belül?
Jómagam úgy vélem, hogy
egy harcművész attól, hogy
harcművész, önmagában
még nem lett jobb ember, s
ugyanezt tartom egy vallá-
sos emberről is. A harcmű-
vészet és a vallás viszont
nagyban segíthet abban,
hogy jobb emberré váljunk. 
Buddha azt mondta, hogy
amíg imádtok valakit vagy
valamit és féltek valakitől
vagy valamitől, nem érhe-
titek el a bennetek szuny-
nyadó isteni minőséget.
Hatszáz év múlva Jézus azt
mondta, hogy ha követtek,
én segítek nektek ebben.
Igen, segít, de ehhez nem
elég nevét szájunkra venni,
tennünk is kell érte!

Jézus Krisztus és a bennszülöttek

„Szeged két arca” kiállítás
A Dugonics Társaság ifjúsági tagozata kiállítását március
25-ig tekinthették meg az érdeklődők a Kőrösy Galéri-
ában. A pályázatra képzőművészeti alkotásokat és fotókat
küldhettek be a szegedi középiskolások. A fotók témája
Szeged két arca volt – a kategóriát Bakos Brigitta nyerte
meg. Gratulálunk a szép teljesítményhez!

Forrás: 

http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/ifju_kepzomu-
veszek_es_fotosok_a_korosyben/2464689/

Börcsök Erzsébet

1%
SZATYMAZ KÖZSÉGBEN MŰKÖDŐ ALAPÍTVÁNYOK KÖZLEMÉNEYE

Tisztelt Szatymaziak! 
Önök a 2016-os 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 
Közművelődési és Családsegítő 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
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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 idõ 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: 
Mákos Istvánné
tel.: 30/9670-850

Tanyagondnokok:
Csányi Imre

tel.: 20/404-2024
Bérczi Tamás

tel.: 20/539-4370

Elsőfokú építési hatóság:
Szegedi Polgármesteri Hivatal
Szeged, Széchenyi tér 11.
Tel.: 62/564-364
szerda: 800-1600, 
péntek: 800-1200

Általános iskola
Szatmaz, Petőfi S. u. 6. 
tel.: 62/283-149
Igazgató: Bódis Margit

Óvoda
Szatymaz József A u. 1.
Tel.: 62/283-114
Vezető: Marótiné Balogh Zita

Bölcsőde
Szatymaz, József A u. 1.
Tel.: 62/283-020
Vezető: Kormányos Éva

Gondozási Központ
Tel.: 62/283-169
Simon Lajosné, 
tel.: 30/320-8330
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Tel.: 62/283-169
Kollár Zsuzsanna 
Ügyfélfogadási idő 
Hétfő, csütörtök: 0900-1300

Kedd: 1300-1800

Szerda: 1300-1500

Tanyagondnokok:
Rózsa Zoltán

tel.: 20/260-0750
Karácsonyi Gergely

tel.: 30/5000-532
Sarapka Irén Katalin

tel.: 30/567-1006
Vidácsné Lukucza Éva

tel.: 30/229-7123
Állatorvosi rendelés:

Dr. Martinek Vilmos
(tel.: 30/9451-386) Szatymaz,
Rákóczi u. 50. 
Hétköznap: 800- 900, 

Állatorvosi ügyelet: 
Az ügyeleti beosztás a következő hon-
lapon érhető el:
http://www.maok.hu/allatorvosi_ugyele
tek/csongrad_megye_2

Szatymazi Posta
Dózsa Gy. u. 19/A.
tel.:62/283-150
Nyitva tartás:
hétfő: 8-12,  12.30-17.00
kedd: 8-12,  12.30-16.00
szerda: 8-12,  12.30-16.00
csütörtök: 8-12,  12.30-16.00
péntek: 8-12,  12.30-15.00

Rendőrség körzeti megbízottak:
Andódi Tamás:
tel.: 20/209-5307
Kazi Tibor:
tel.: 20/209-5302

Falugazdász:
Gömöri Gabriella
Tel.: 70/489-3846
Fogadóóra: Hétfő, kedd 08-16 -ig
Teleház

cím: Dózsa György u. 42.
tel: 583-520
nyitva tartás:
hétfőtől péntekig:  800-1900

szombat: 1000-1530

vasárnap: zárva
Főnix Egyesület Szatymaz.

Elnök:  Szilasi Tiborné,
tel.: : 30/433-6119
Faluház: Dózsa Gy. u. 42.
Ügyfélfogadás: telefonos
egyeztetés alapján

Szatymazi Nyugdíjasok Egyesülete.
Elnök:  Horváth Istvánné,  
tel.: 20/213-9534,
Faluház: Dózsa Gy. u. 42.

Csipet csapat nagycsaládosok
Egyesülete.

Vezető: Tóth Józsefné
Tel.: 20/934-4730
honlap: http://nagycsaladosok-
szatymaz.hupont.hu/

Szatymazi Nőegylet, 
vezető: Gulyás Zsuzsanna
tel.: 20/566-6994

Hulladékudvar nyitvatartása:
Kedd: 12-18
Péntek: 14-18
Szombat: 8-1820

Kábel-TV hibabejelentés:
Szélmalom Kábeltévé Rt.
tel.: 62/463-444/101

Sertésfelvásárlás:
Kiss István 30/974-8232 

Vízmű:
Információ:
tel: 40/922-334, 
Hibabejelentés:
tel.: 80/922-333

Temetéssel kapcsolatos 
teljes körű ügyintézés:

-Patak János
Csongrád Megyei Kegyeleti
Kft. ügyintézője

tel.: 30/278-0017
-Ambrus Temetkezés Kft.

Sándorfalva, Alkotmány krt. 24/A.
tel.: 62/ 252-369, 30/248-1627
0-24 óráig

-Üdvösség Kegyeleti Kft.
Szeged, Mikszáth Kálmán u. 18.
tel.: 70/949-1387
Sándorfalva, Szabadság tér 3.
tel.: 70/949-1385
ügyelet: 70/949-1388

Szegedi Kéményseprőipari Kft. 
Szeged, Moszkvai krt. 27
Központi tel.: 62-485077
Helyi kéményseprő: 
tel.: 06-30/668-5005

Csongrád Megyei Kormányhi-
vatal Szegedi Járási Hivatala 
Sándorfalvi Okmányiroda
Ady Endre utca 1.:

Ügyfélfogadás:
hétfő: 8.00–17.00 óráig
kedd–szerda-csütörtök: 8.00–16.00
óráig
péntek: 8.00–12.00 óráig
Tel.: 62/572 046, vagy: 62/680-
119
Járási ügysegéd ügyfélfogadása
Polgármesteri Hivatal Szatymaz,
Kossuth utca 30.
szerda: 8-16 óráig
péntek: 8-11,30 óráig 
Telefon, ügyfélfogadási időben:
62/583-560/23 mellék.

Démász hibabejelentés:
tel.: 40/822-000
ugyfelszolgalat@edf.hu

Felelős kiadó: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár. Főszerkesztő: Kálmán János Szerkesztőbizottság tagjai: Barna Károlyné, Kasza
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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
Balogh József (1953)

Szatymaz, III. körzet 111.
Szurmai Tibor (1939)

Szatymaz, Rózsa u. 48.

Közérdekű információk

Mély fájdalommal
tudatjuk, hogy szerettünk, 

BARNA KÁROLY
JÓZSEF

életének 75. évében 
elhunyt. Április 5-én,

végső búcsút vettünk tőle a
Szatymazi temetőben.

Gyászoló család



a Mi Lapunk 2016/04.12

A szerkesztõség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött írásokat rövidítve, illetve szerkesztve közölje. 
Az újság az olvasók fóruma, a közölt levelek, cikkek tartalmával a szerkesztõség nem feltétlenül ért egyet.

Kedves Szülők!
Amennyiben szeretnék, hogy újszülöttjük fotója megjelenjen a „Mi Lapunkban”, kérjük, az adatokat és a képet küldjék el 

a milapunk@szatymaz.hu-ra, vagy hozzák be személyesen a szerkesztőségbe!

MEGHÍVÓ
2016. április l6-án szomba-

ton 10 órakor
ünneplem pappá szentelésem 

50. évfordulóját, és 
mutatom be aranymisémet 
a szatymazi templomban. 
Az eseményre mindenkit

szeretettel meghívok. 
Segítsenek hálát adni a fél

évszázad kegyelméért! 

Dr. Kisházi-Kovács László plébános

RENDSZERES INGYENES
ORTOPÉDIAI VIZSGÁLAT!

Minden hónap második pén-
tekén 14-16 óráig

Szatymaz, Egészségház –
Ady endre u. 32

Dr. Körmöndi Sándor
A vizsgálat beutalómentes

Érdeklődés, bejelentkezés :
0630 5619417

Csatornázással kapcso-
latos telefonszámok:
Ügyfélszolgálat: 0640 922334
Hibabejelentés: 0680 922333
Szennyvízrákötés átvételével 

kapcsolatosan: 
30/496-2450; 30/588-6125

(Alföldvíz Zrt. – Szeged, József Attila
sgt. 125. – Műszaki ügyintézők)

Falugazdász az idén is minden hétfőn
és kedden 08-16-ig a Faluházban
Időpont-egyeztetés: 0670 4893846

Gömöri Gabriella


