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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy
Szatymaz Község Képvi-
selő-testületének soron kö-
vetkező ülése: 2017. ápri-
lis 20-án, 14 órakor kerül
megtartásra, melynek he-
lye: Dankó Pista Művelő-
dési Ház és Könyvtár.

Napirendi pontok:
1.Az Önkormányzat 2016.

évi költségvetési ren-
deletének módosítása

2.Az Önkormányzat 2016.

évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló
rendelet elfogadása

3.Az Önkormányzat 2017.
évi költségvetési rende-
letének módosítása

4.Tájékoztató a települést
érintő közlekedési köz-
szolgáltatók 2016. évi
munkájáról

5.A közmeghallgatáson el-
hangzott kérdések, javas-
latok megtárgyalása

6.Előterjesztések
Barna Károly
polgármester

Tisztelt Szatymazi Lakosok!
A Nótárius Szakmai Egye-
sület tevékenységéről a
februári lapszámban ad-
tunk egy rövid tájékoztatót.
Akkor a méhészkedéssel
kapcsolatos szabályokról,
kötelezettségekről ismer-
tették a lakosságot a Mi La-
punk hasábjain. Most ismét
egy a lakosság széles körét
érintő kérdéskörről a fúrott
és ásott kutak engedélyez-
tetésével kapcsolatos tud-
nivalókról ad tájékoztatást
az egyesület tagjaként dr.
Csúcs Áron, Zsombó nagy-
község jegyzője. Itt hívnám

fel a T. Lakosok figyelmét,
hogy lehetőség szerint vár-
janak még a kutak engedé-
lyeztetésével, mert a jelen-
legi szabályozás szerinti
bonyolult és meglehetősen
költséges eljárás a közel-
jövőben várhatóan egysze-
rűsödni fog. Ennek érde-
kében a Nótárius Szakmai
Egyesület és a Jegyzők Or-
szágos Szövetsége is meg-
oldási javaslattal fordult az
illetékes kormányzati szer-
vek felé.
Tisztelettel:

dr. Makay Enikő
jegyző

Az utóbbi időben rengete-
get foglalkozott a média, az
engedély nélkül fúrt vízi-
létesítmények (a továbbiak-
ban: kutak) engedélyezteté-
sének témakörével. Nyu-
godtan kijelenthető, hogy a
téma iránt nemcsak a Ho-
mokhátságon, de országo-
san is hatalmas az érdeklő-
dés, amelyről most meg-
próbálok átfogó képet nyúj-
tani. Az alábbi cikkben a
kutak fennmaradási enge-
délyezési eljárását kívánom
bemutatni.
Az Országgyűlés 2016. má-
jus 10-i ülésnapján módosí-
totta a vízgazdálkodásról
szóló 1995. évi LVII. tör-
vényt (a továbbiakban:
Vgtv.), amely 2016. június
4-én lépett hatályba. A mó-
dosítás értelmében 2018.
december 31-ig mentesíti a
vízgazdálkodási bírság ki-
szabása alól azokat a léte-
sítőket, akik 2016. június 4-
e előtt engedély nélkül léte-
sítettek kutat.
Milyen engedélyt ad ki a
jegyző?
A kutak megépítéséhez,
átalakításához, üzemel-
tetéséhez és megszünte-
téséhez vízjogi engedély
szükséges.
Abban az esetben, ha a víz-
kivételt biztosító kút vízjo-
gi engedély nélkül került
megépítésre, vagy attól el-
térően került megvalósítás-
ra, fennmaradási engedélyt
kell kérni.
Tekintettel arra, hogy a
Vgtv. nem tesz különbséget
a vízkivételt biztosító kutak
között, így ezek utólagos
engedélyezésének hatás-

köre megoszlik a helyi víz-
gazdálkodási hatósági jog-
körrel rendelkező jegyző,
illetve a vízügyi és vízvé-
delmi hatáskörrel rendel-
kező fővárosi, és a kijelölt
megyei katasztrófavédelmi
igazgatóságok (a további-
akban: katasztrófavédelmi
igazgatóság) között.
A vízgazdálkodási hatósági
jogkör gyakorlásáról szóló
72/1996. (V.22.) Kormány-
rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) alapján a
jegyző engedélye szüksé-
ges:
Olyan kút létesítéséhez,
üzemeltetéséhez, fennma-
radásához és megszünteté-
séhez, amely a következő
feltételeket együttesen tel-
jesíti:
a) az a kút, amely karszt-
vagy rétegvíz készlet
igénybevétele, érintése nél-
kül, és 500 m3/év vízigény-
bevétellel kizárólag talaj-
vízkészlet vagy parti szű-
résű vízkészlet felhaszná-
lásával üzemel;
b) kút épülettel, vagy annak
építésére jogosító hatósági
határozattal, egyszerű beje-
lentéssel rendelkező ingat-
lanon van, és a magánsze-
mélyek részéről a házi ivó-
vízigény és a háztartási igé-
nyek kielégítését szolgálja;
c) a kút nem gazdasági célú
vízigényt szolgál.

Amennyiben az előző felté-
telek közül bármelyik nem
teljesül, akkor nem a jegy-
ző, hanem a katasztrófavé-
delmi igazgatóság hatáskö-
rébe tartozik a kút fennma-

radási engedélyezési eljá-
rása!

Vízjogi fennmaradási
engedélyezés
A fennmaradási engedélye-
zési eljárás iránti kérelem
benyújtása előtt tervdoku-
mentációt kell készíttetni a
vízjogi engedélyezési eljá-
ráshoz szükséges kérelem-
ről és mellékleteiről szóló
18/1996. (VI.13.) KHVM
rendelet (a továbbiakban:
KHVM rendelet) szerint.
Fontos, hogy a felszín alatti
vízkészletekbe történő bea-
vatkozás és a vízkútfúrás
szakmai követelményeiről
szóló 101/2007. (XII.23.)
KvVM rendelet (a további-
akban: KvVM rendelet)
szerint tervdokumentációt
csak olyan tervező készít-
heti, aki a Magyar Mérnöki
Kamara erre följogosító
szakterületi tervezői jogo-
sultságával rendelkezik.
A fennmaradási engedélye-
zési eljárás iránti kérelem-
nek tartalmazni kell a
KHVM rendelet által előírt
adatokat. A kérelemhez az
illetékekről szóló 1990. évi
XCIII. törvény Mellékleté-
nek XXII. pontja szerint
5.000,- Ft-os illetéket kell
megfizetni.
A kérelemhez csatolni kell
a tervdokumentációt és a
tervező mérnöki jogosult-
ságát igazoló igazolásokat a
KHVM rendelet szerint.
Amennyiben a kút házi ivó-
vízigény kielégítés céljából
létesült, akkor az engedé-
lyezési eljárásba szakható-
ságként a megyei kormány-

hivatal népegészségügyi
hatáskörben eljáró elsőfokú
hatóságát (Népegészségü-
gyi és Élelmiszerlánc-biz-
tonsági Főosztály, régi ne-
vén ÁNTSZ, még régebbi
nevén KÖJÁL) is be kell
vonni. A kérelem benyúj-
tását megelőzően az Állami
Népegészségügyi és Tisz-
tiorvosi Szolgálat egyes
közigazgatási eljárásaiért és
igazgatási jellegű szolgál-
tatásaiért fizetendő díjakról
szóló 1/2009. (I.30.) EüM
rendelet alapján szakható-
sági díjat (23.900,- Ft) is be
kell fizetni a Népegészség-
ügyi Főosztály 10028007-
00302584 számú számla-
számára (a közlemény ro-
vatba a nevet, címet és
„ivóvíz szakhatósági díja”
elnevezést kell feltüntetni).
A szakhatósági díj befize-
téséről szóló bizonylatot a
kérelemhez szintén csatolni
kell.
A fennmaradási engedélye-
zési eljárás során szakértő-
ként be kell vonni az ille-
tékes Katasztrófavédelmi
Igazgatóságot annak meg-
állapítására, hogy a kút
nem veszélyeztet karszt-
vagy rétegvíz készletet.
Csak a szakhatósági hozzá-
járulás, valamint a szakér-
tői vélemény esetén adhat
ki a jegyző fennmaradási
engedélyt!
Milyen kútra kell fenn-
maradási engedélyt kér-
ni?
Fontos, hogy a fennmara-
dási engedélyezési eljárást
a jogalkotó kiterjeszti mind
az ásott, mind a fúrt kutak-
ra. Vagyis minden olyan

Tájékoztató a 2016. június 4. napját megelőzően engedély nélkül létesített
vízilétesítmények (kutak) vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról
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kútra vonatkozóan fenn-
maradási engedélyt kell
kérni, amelyet engedély
nélkül létesítettek.

A locsolási céllal létesült
kutak fennmaradási enge-
délyeztetése esetében is
szükséges-e a szakhatóság
bevonása?
Fontos, hogy csak akkor
kell a szakhatóságot bevon-
ni, ha a kút ivóvíz igény ki-
elégítésére szolgál. Vagyis
amennyiben van vezetékes
ivóvíz az ingatlanon és a
kút pl.: csak locsolásra,
vagy állatitatásra szolgál és
ez nem gazdasági célból
használják, akkor nem kell
a Népegészségügyi Főosz-
tályt szakhatóságként be-
vonni.
A szakhatóság az eljárása
során a kérelmezőt akkred-
itált laboratórium vízminta-
vételre kötelezi és megfe-
lelő vízminőség esetén adja
meg a szakhatósági hoz-
zájárulását.

Más szakhatóságokat is
be kell-e vonni az eljárás-
ba?
Fontos, hogy a Katasztró-
favédelmi Igazgatóság ha-
táskörébe tartozó fennma-
radási engedélyezési eljárás
során más szakhatóságokat
is bevonhat az eljárásba. A
vízügyi igazgatási és a víz-
ügyi, valamint a vízvédelmi
hatósági feladatokat ellátó

szervek kijelöléséről szóló
223/2014. (IX.4.) Kor-
mányrendelet szerint attól
függően, hogy pl. ha a kút
termőföldre gyakorol ha-
tást, vagy ha a tevékenység
erdőt, védett természeti te-
rületet, vagy kulturális,
örökségvédelmi területet
érint stb. akkor a Katasztró-
favédelmi Igazgatóság kö-
teles az illetékes szakható-
ságot, szakhatóságokat be-
vonni az eljárásba.

A jogszabály meghatároz-
za-e a gazdasági célú
vízigény fogalmát?
Gazdasági célú vízigény-
nek minősül minden, a ház-
tartási igénytől eltérő, azt
meghaladó vízigény. A gaz-
dasági célú vízigénybe be-
letartozhat a locsolás, vagy
az állatitatás is, amennyi-
ben ezzel az engedélyes
nem a saját háztartási igé-
nyeit elégíti ki, azaz a víz
használatával gazdasági ha-
szonnal járó tevékenységet
végez.

Mely esetekben jegyzői
hatáskör a kút fennma-
radási engedélyének kia-
dása?
Lényeges, hogy a cikkben
korábban felsorolt feltéte-
lek (a kút nem érint karszt-
vagy rétegvizet, 500 m3/év
vízigénybevétel alatti, a kút
épülettel rendelkező ingat-
lanon van, magánszemély a
kérelmező, a kút házi ivó-

vízigény és a háztartási igé-
nyek kielégítését szolgálja;
a kút nem gazdasági célú
vízigényt szolgál) együttes
fennállása esetén tartozik a
fennmaradási engedélyezés
a jegyző hatáskörébe. Mi-
vel a jogszabály konjunktív
feltételeket ír elő, ezért bár-
melyik feltétel nem teljesü-
lése esetén a Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság jár el
engedélyező hatóságként,
nem a jegyző.

Kell-e fizetni a kútból ki-
termelt víz után járulé-
kot, vagy adót?
A Vgtv. alapján nem kell a
vízhasználónak vízkészlet
járulékot fizetnie a vízjogi
engedélyenként évi 500 m3-
t meg nem haladó víz-
mennyiség után, vagyis
sem járulékot, sem adót
nem kell fizetni.

Kell-e vízgazdálkodási
bírságot fizetni és mekko-
ra összegben?
A Vgtv. 2018. december
31-ig mentesíti a vízgaz-
dálkodási bírság kiszabása
alól azokat a létesítőket,
akik a Vgtv. módosítása
előtt létesítettek kutat.
Azonban aki 2018. decem-
ber 31-ig nem kér fennma-
radási engedélyt az enge-
dély nélkül fúrt kútra, an-
nak 2019. január 1-től víz-
gazdálkodási bírságot kell
fizetni. A bírság összege a

Vgtv. alapján jogi személy
esetén az engedély nélkül
létrehozott építmény érté-
kének 80%-áig, engedély
nélküli vízimunka vagy
vízhasználat esetén
1.000.000,- Forintig, ter-
mészetes személy esetén
300.000,- Forintig terjed-
het!

Mikor nem adható meg a
vízjogi fennmaradási en-
gedély és ennek mi a kö-
vetkezménye?
Amennyiben az engedély
nélkül megvalósított víz-
kivételt biztosító vízilétesít-
mény vízgazdálkodási, kör-
nyezet- vagy természetvé-
delmi szempontból káros és
az átalakítással sem szün-
tethető meg, a vízjogi fenn-
maradási engedély kiadá-
sára irányuló kérelmet el
kell utasítani és emellett az
építtetőt a létesítmény meg-
szüntetésére (elbontására)
kell kötelezni.

Remélem, hogy sikerült
világosabb képet teremteni
a kutak engedélyezésével
kapcsolatban. Fontos meg-
jegyezni, hogy a vonatkozó
jogszabályokat a közeljö-
vőben várhatóan módosí-
tani fogják, mivel nagyon
sok észrevétel érkezett a
jogalkalmazóktól a jogsza-
bályok nehéz alkalmazha-
tósága miatt.

dr. Csúcs Áron
Zsombó Nagyközség Jegyzője

Tájékoztatjuk a Tisztelt La-
kosságot, hogy a Csongrád
Megyei Kormányhivatal
Szegedi Járási Hivatal Te-
lepülési Ügysegédjénél to-
vábbítás céljából az alábbi
beadványok terjeszthetők
elő:

I. Járási Hivatal hatáskö-
rébe tartozó ügyek továb-
bítása, tájékoztatás nyúj-
tása:

- egészségügyi szolgálta-
tásra való jogosultság
megállapítására vonat-
kozó kérelmek, változá-
sok bejelentése;

- közgyógyellátás megál-
lapításával kapcsolatos
kérelmek, változások be-
jelentése;

- ápolási díj megállapításá-
val kapcsolatos kérel-
mek, változások bejelen-
tése;

- időskorúak járadéka
megállapításával kapcso-
latos kérelmek, változá-
sok bejelentése;

- aktív korúak ellátásának
megállapításával kapcso-
latos kérelmek, változá-
sok bejelentése;

- hadiárva ellátás megálla-
pításával kapcsolatos ké-
relmek, változások beje-
lentése;

- lakcím bejelentésével
kapcsolatos ügyek.

II. Családtámogatási és
Társadalombiztosítási
Főosztály hatáskörébe
tartozó ügyek továbbítá-
sa, tájékoztatás nyújtása:

1. Családtámogatási Osz-
tály hatáskörébe tartozó
ügyek
- családtámogatási kére-

lem, változások bejelen-

tése;
- nagyszülői gyermekgon-

dozási segély;
- igazolás tanulói jogvi-

szony fennállásáról;
- családi pótlék kérelem,

változások bejelentése;
- gyermekgondozási se-

gély kérelem, változások
bejelentése;

- anyasági támogatás kére-
lem, változások bejelen-
tése;

- gyermeknevelési támo-
gatás kérelem, változások
bejelentése;

- fogyatékossági támoga-
tással kapcsolatos kére-
lem, változások bejelen-
tése.

2. Egészségbiztosítási Osz-
tály hatáskörébe tartozó
ügyek
- OEP-hez tartozó kérel-

mek, változások bejelen-
tése;

- TAJ kártya igénylési ké-
relem;

- EU TAJ kártya igénylési
kérelem;

- GYED, CSED kérelem,
változások bejelentése;

- útiköltség térítési kére-
lem;

- egyszeri gyógyszerkölt-
ség kérelem.

3. Adategyeztetési és Nyug-
díj-megállapítási Osztály
hatáskörébe tartozó ügyek
- méltányossági nyugdíj-

kérelmek;
- adategyeztetési eljárással

kapcsolatos kérelmek.

4. Rehabilitációs ellátási és
Szakértői Osztály hatás-
körébe tartozó ügyek
- rokkantsági járadékkal
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kapcsolatos kérelmek ké-
relem, változások beje-
lentése;

- rehabilitációs ügyekkel
kapcsolatos kérelmek ké-
relem, változások beje-
lentése;

- személygépkocsi szerzési
támogatás kérelmek, do-
kumentumok;

- mozgáskor lá tozot tak
közlekedőképességének
vizsgálata (parkolási en-
gedély).

III. Országos Nyugdíjfo-
lyósító Igazgatóság hatás-
körébe tartozó ügyek
- árvasági ellátással kap-

csolatos kérelem, válto-
zások bejelentése;

- öregségi nyugdíjjal kap-
csolatos kérelem, válto-
zások bejelentése;

- nyugdíjjal kapcsolatos tá-
jékoztatás.

Települési ügysegéd:
Bácsi Antalné

Ügyfélfogadás ideje:
szerda: 08.00-16.00
péntek: 08.00-11.30

Ügyfélfogadás helye:
Polgármesteri Hivatal
6763 Szatymaz, Kossuth
utca 30.

Telefon (ügyfélfogadási
időben): 

62/583-560/23 mellék

SZATYMAZ KÖZSÉGBEN MŰKÖDŐ
ALAPÍTVÁNYOK KÖZLEMÉNEYE

Tisztelt Szatymaziak! 
Önök a 2017-es évben is dönthetnek személyi jövede-
lemadójuk 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

Az ebzárlat tartama alatt:
- Tartási helyén minden ku-

tyát és macskát elzárva, il-
letőleg a kutyákat meg-
kötve úgy kell tartani,
hogy azok más állattal
vagy emberrel ne érint-
kezhessenek; zárt udvar-
ban a kutyák elzárását
vagy megkötését mellőzni
lehet, ha azok onnan ki
nem szökhetnek;

- Kutyát tartási helyéről
csak pórázon vezetve és
szájkosárral szabad kivin-
ni;

- A település területéről ki-
zárólag érvényes veszett-
ség elleni oltással rendel-
kező kutyát vagy macskát
– és hatósági állatorvos
kedvező eredményű vizs-
gálata után és engedélyé-
vel – szabad kivinni.

- Az érvényes veszettség
elleni védőoltással rendel-
kező vadászebek, a fegy-
veres erők és a fegyveres
testületek ebei, a kataszt-
rófa-mentő ebek, a segítő
és terápiás ebek, valamint
a látássérült embereket
vezető ebek rendeltetési
céljuknak megfelelő hasz-
nálatuk idejére mentesek a
2. és 3. pontban foglalt
korlátozás alól.

- Az ebzárlat alatt befogott
kóbor húsevőket hatósági
megfigyelés alá kell he-
lyezni az ebzárlat időtar-
tamára.

- A vadászterületen kóborló
be nem fogható ebek ár-
talmatlanítása a vadászat-
ra jogosult feladata.

A legeltetési tilalom alatt
állat a legelőre nem hajt-
ható!

T Á J É K O Z T A T Á S
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szeged Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály határozatában

Szatymaz község külterületére 2017. április 1 – 2017. április 21. napjáig 
ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el.

Kedves Szatymaziak!
Az 1956-os forradalom és
szabadságharc hatvanadik
évfordulójára meghirdetett
Emlékévben az 1956-os
Emlékbizottság pályázatot
hirdetett a forradalmat és
szabadságharcot felidéző, a
hősöknek és az áldozatoknak
emléket állító „Büszkeség-

pontok” létrehozására.
Szatymaz Községi Önkor-
mányzat 2.099.740 Ft tá-
mogatást nyert az 1956-os
Emlékbizottság megbízá-
sából hirdetett pályázati fel-
híváson.
A pályázat keretében a temp-
lomkertben a két emlékmű

közé került el-
helyezésre az
’56-os hősök-
nek emléket
állító kopjafa
és emlékkő.
Emellett tér-
burkolás tör-
tént, nemzeti
lobogó, kan-
deláberek és
padok kerül-
tek elhelye-
zésre, továbbá
környezetren-
dezés és nö-
vénytelepítés
valósult meg.
R e m é l j ü k ,
hogy a helyiek

örömüket lelik majd a meg-
szépült templomkertben,
amely így méltóvá válik a
„Hősök kertje” megneve-
zésre.

Barna Károly
polgármester

„A programot az 1956-os
forradalom és szabadságharc

60. évfordulójára létrehozott
Emlékbizottság támogatja.”

Értesítés a hulladékszállítás napjának változásáról
Tisztelt Ügyfelünk!

Értesítjük, hogy hulladékszállítási programunk 
optimalizálása végett 

Szatymaz III. körzetben a gyűjtőedények ürítési
napja megváltozik, hétfő helyett keddi napon

történik.
Az átállás első napja: 2017. május 2. (kedd)

Az ürítést kedd reggel 6.00 órától végezzük.
Az ingatlan tulajdonosa a gyűjtőedényt (zsákot) az ürítés

napján az eddig is alkalmazott területre helyezheti ki.
Amennyiben szolgáltatásunkkal kapcsolatban kérdése,
észrevétele van, forduljon a Szállítási és Logisztikai 

részlegünkhöz. (telefon: 62/777-177/2)
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

„Közös ügyünk a környezetünk!”Ahol a hõsöket nem felejtik, mindig lesznek újak.
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KÖNYVTÁRI HÍREK

FALUGAZDÁSZ HÍREK

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

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

Nőgyógyászati rákszűrés
lesz 2017.05.09-én.

Jelentkezni a 
62/283-101/15-ös telefonszámon lehet 8 és 9 óra között. 

Díja 2000 Ft.

Tisztelt Termelők!
A 2017. évi területalapú tá-
mogatásra lehet időpontot
egyeztetni a 70/489-3852-
es telefonszámon vagy sze-
mélyesen (hétfőn és ked-
den) a Faluházban!
A kérelem benyújtásának
utolsó napja május 15. Le-
hetőség szerint jelentkez-
zen mindenki időpontra a
hosszas várakozás elkerü-
lése érdekében!
Amit biztosan hozni kell:
-jelszó,

-regisztrációs szám,
-őstermelői igazolvány
(kártyaalapú)
-földhasználati lapszemle
Kizárólag ezen papírokkal
tudok benyújtani kérelmet!
Továbbá, az új őstermelői
igazolványok ügyintézése a
területalapú támogatás ide-
je alatt szünetel.
Tisztelettel:

Gémes Dóra Falugazdász
70/489/3852

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

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

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

Szombat: 9:00-13:00
Vasárnap: zárva
Könyvtáros:
Börcsök Erzsébet
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Ó V O D A I  H Í R E K

I S K O L A  H Í R E I

Akár úgy is indíthatnánk a
diákjaimmal a sorokat,
hogy „Széchenyi házhoz
jött”. Február utolsó heté-
ben elérkezett iskolánkba is
az a vándorkiállítás, amely
a „legnagyobb magyar”
életét, munkásságát volt
hivatott bemutatni. A kiál-
lítás utolsó napján egy
rendhagyó történelemóra
keretében bővíthettük még
tudásunkat, amelyet Papp
Éva tanárnő az Országos
Széchenyi Kör tagja tartott.
Tanulmányaink során annyi
mindent tanultunk, hallot-
tunk, olvastunk a magyar
történelem eme óriási sze-

mélyiségéről, de a tanórák
rövidsége miatt, a belső én-
jéről, vívódásairól nagyon
keveset. Az előadó lenyű-
gözte a diákokat példamu-

tató felkészültségével, ki-
magasló tárgyi tudásával és
nem utolsó sorban Szé-
chenyi iránti elkötelezett-
ségével. Rámutatott arra,

hogyan hatotta át ezt a nem
könnyű életutat Széche-
nyinek a jóra, a fejlődésre
való törekvése.
Szellemi és lelki táplálék
volt ez az óra diáknak, ta-
nárnak egyaránt. Bizonyára
mindenkiben megfogalma-
zódott, hogy ezentúl még
nagyobb tisztelettel és
büszkeséggel fogjuk Szé-
chenyi István emlékét
őrizni, és szellemét továb-
badni a felnövekvő nem-
zedéknek.

Farkas-Cs. Etelka
történelemtanár

Vándorkiállítás Széchenyi István emlékére

Felemás érzés, hogy én, aki
részt vettem a gyerekek fel-
készítésében, méltatni ké-
szülök a március 15-i elő-
adást. Az előzmények fel-
villantása azonban talán
érthetővé teszi, mi késztet e
sorok írására.

A próbafolyamatok kellős
közepén jártunk, mikor Ro-
vó Zsanett tanító néni - az
ünnepi műsor forgatóköny-
vének megalkotója - egész-
ségügyi problémák miatt
távolmaradásra kénysze-
rült. Aznap délután még
reménykedtünk, hogy Zsa-
nett néni betoppan a pró-
bára, de hamarosan rá kel-

lett döbbennünk, hogy nél-
küle kell befejeznünk, amit
ő remekül előkészített és
útjára indított. Lindholm-
Csányi Eszter kolléganőm-
mel lázasan igyekeztünk
átlátni mindazt, aminek ko-
rábban csak egyes mozza-

nataival foglalkoztunk. Te-
lefonon olykor-olykor se-
gítséget, instrukciót kér-
tünk Zsanettől, gyakorol-
tunk, csiszolgattuk a részle-
teket, így az egyes jelenetek
egészet kezdtek formálni.
Azt mindannyian éreztük,
hogy különleges ereje van a
kész produkciónak, de a

községi megemlékezés si-
kere őszintén meglepett és
meghatott bennünket.
Köszönjük Zsanett, hogy
megálmodtad, és a megva-
lósulás felé elindítottad ezt

a műsort, mely azt gondo-
lom, egyaránt maradandó
élményt adott a nézőknek, a
résztvevő gyerekeknek és
nekünk felkészítőknek is!

Rácz Andrea

2017. március 20-án ren-
dezték meg a térségi sakk-
versenyt a szegedi Weöres
Sándor Általános Iskolá-
ban. Csapataink, mint min-
den évben, most is remek
eredményeket értek el. Az
alsós kategóriában II. he-
lyezett lett Horváth Zsolt
Márk és Szabó Jácint, 2. a

osztályos tanulókból álló
csapat. A felsős kategóri-
ában Kulcsár Konrád Du-
sán 6.b és Farkas Nándor
5.a osztályos tanulók csa-
pata III. helyezést ért el.
Gratulálunk a szép ered-
ményhez!

Kasza Ágnes

A Szatymazi Óvoda élete
márciusban is eseménydús-
nak és izgalmasnak bizo-
nyult. Március 14-én együtt
emlékeztek meg az 1848-as
forradalomról és szabad-
ságharcról. A csoportok az
óvoda udvarán hallhattak
hőseinkről, akik részt vet-
tek a szabadságharcban,
majd miután meghallgatták

együtt a Himnuszt, kis ke-
zükben tartva a saját kezű-
leg készített zászlót, fel-
vonultak a templomligetbe,
ahol minden csoport el-
mondhatta a megtanult ver-
set, és együtt énekelték el a
vitézes énekeket. A gye-
rekek nagyon élvezték, és
az óvodapedagógusok so-
kat készültek erre az ese-

ményre, hogy maradandó
élmény legyen a gyerkőcök
számára.
Március 20-án, a tavaszi
napforduló alkalmából a
csoportok lurkói zöld ru-
hában érkeztek az óvodába,
megemlékezve ezzel a Ma-
gyarországi Zöld Óvodák
Hálózatának 10 éves évfor-

dulójára. Természetesen a
móka folytatódott 22-én is,
amikor a Víz Világnapján
sokan kékbe öltöztek, és
sok-sok érdekes, és izgal-
mas tevékenységbe kóstol-
hattak. Tanultak a víz és a
vízi élővilág védelméről,
illetve fogyasztásának fon-
tosságáról is.
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Lezárva a hónapot, meg-
kezdődtek az előkészületek
a húsvétra is, amelynek ke-
retén belül az óvodában sok

érdekes, az ünneppel kap-
csolatos tevékenység fo-
gadja a gyermekeket, így az
otthoni ünneplésre már

lélekben is felkészülnek.
Nem utolsó sorban pedig,
szeretnénk minden kedves
leendő kisóvodást meghív-
ni a Szatymazi Óvodába
április 26-27-én, 15-17 óra
között egy kis közös játék-
ra, együtt eltöltött időre,

amelynek keretén belül
megismerkedhetnek a szü-
lők és a kicsik az óvó né-
nikkel, és a dajka nénivel,
és felfedezhetik azokat az
izgalmas játékokat, ame-
lyek csak őket várják az új
tanévtől. 

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges iratok:
- A gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája,

TAJ kártyája, oltási/egészségügyi kiskönyve.
- A szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági iga-

zolványa (amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél elhe-
lyezték, a szülői felügyeletet gyakorló szülő) vagy más tör-
vényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvé-
nyes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata.

- Amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, vagy
napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló doku-
mentumok (jegyzői határozat és a szülő vagy szülők nyi-
latkozata).

- Nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a
szülőnek igazolni a kell azt is, hogy milyen jogcímen
tartózkodik a gyermek Magyarország területén.

- Sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vé-
lemény.

- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült ha-
tározat másolata.

- A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok.
- Az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket

igazoló dokumentumok.
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
„8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankö-
telezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a
gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél
éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi
kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található,
az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartóz-
kodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek

óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig
a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább
napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző a
szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyet-
értésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az év-
nek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik
életévét betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben
való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képessé-
geinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.”
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete
vagy gyámsága alatt álló gyermeket a kellő időben az óvodába
nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és
a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv.
247. § a) pontja értelmében szabálysértést követ el.
Az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az óvodába történő
felvételt is.
A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül
hoz döntést az intézmény vezetője.  
Az óvodai felvételről hozott döntés határnapja 2017. május 12., a
döntésről szóló határozatot a beiratkozáskor megadott címre pos-
tázza az óvoda.
A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét
követő 15 napos határidőn belül a szülők a település Jegyzőjének
címzett, de az érintett intézménynek (óvodának) átadott jogor-
voslati eljárást megindító kérelmet nyújthatnak be.
Felvétel esetén az óvodában töltendő első nap orvosi igazolás
szükséges, mely igazolja, hogy a gyermek fertőző betegségben
nem szenved, látogathatja a közösséget.

Tanács Zsuzsanna főigazgató

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Óvodái Óvodai beiratkozás
Időpontja: 2017. április 26. (szerda) és 27. (csütörtök), 7-17 óráig

Helyszíne: 6763 Szatymaz, József Attila u. 3.
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SPORT
CIVIL EGYESÜLETEK HÍREI

Judo hírek
Március hónapban először
a Siklóson megrendezésre
került Serdülő Országos
Diákolimpián jártak judo-
káink. Aranyérmesek: Si-
pos Dorina (-52kg), Zádori
Bálint (-60kg). V. helyezett:
Tetlák Abigél (-44kg). VII.
helyezett: Godó Áron (-
50kg).

Másnap, március 5-én a
szerbiai Novi Sadra utaz-
tunk a X. Nemzetközi Judo
Tornára. Aranyérmes: Si-
pos Dorina (-52kg, serdü-
lő). Ezüstérmesek: Pölös
Nándor (-50kg, serdülő),
Sipos László (-46kg, serdü-
lő). Bronzérmesek: Pölös
Milán (-34kg, diák AB),
Bancsov Alex (-55kg, diák
AB).

Március 11-én rendezték
meg a XX. Tavasz Kupát
Solton. Aranyérmesek: Zá-

dori Bálint (-60kg, serdü-
lő), Sipos Dorina (-57kg,
serdülő), Farkas Ramóna (-
45kg, diák A), Túri Alex
(+60kg, diák B), Csabai
Zsombor (-38kg, diák B),
Kőhegyi Fanni (-44kg, diák
B), Pölös Milán (-35kg,
diák B), Kónya Ádám (-
32kg, diák B), Zádori
Panna (-30kg, diák B),

Farsang Fanni (-36kg, diák
C), Rafael Ábrahám (-
33kg, diák C), Sisák Dániel
(-28kg, diák C).
Ezüstérmesek: Godó Áron
(-50kg, serdülő),
Makoviczka Máté (+66kg,
diák A), Sziroviczka Lara (-
50kg, diák A), Nagy Dániel
(-50kg, diák B), Szekeres
Katalin (-40kg, diák B),
Nagygyörgy Levente (-
33kg, diák C). Bronzérme-
sek: Pölös Nándor (-50kg,
serdülő), Szakál Milán (-
60kg, diák A), Csala Dávid
(-54kg, diák A), Andódi
Marcell (-38kg, diák A),
Andódi Bálint (-38kg, diák
B). IV. helyezettek: Takó
Valentin (-45kg, diák B),
Hegedűs Máté (-38kg, diák
B). V. helyezettek: Balogh
Márton (-45kg, serdülő),
Pap Márk (-50kg, serdülő),
Gyémánt Levente (-40kg,
serdülő), Bancsov Alex (-
54kg, diák A). VII. helye-
zettek: Sipos László (-
45kg, serdülő), Szántó La-
jos (-30kg, diák C). Csa-
patkupa I. helyezett: Szaty-
mazi SE. Legtechnikásabb
versenyző különdíjban ré-
szesültek: Farkas Ramóna,
Kónya Ádám és Pölös Mi-
lán.
A Junior Magyar Bajnok-

ságnak Győrszentiván adott
otthont március 18-án.
Bronzérmesek: Balogh Sá-
ra (-70 kg), Travány Kata (-
63 kg). V. helyezett: Lénárt
Benedek (+100 kg). VI.
helyezett: Kormányos Dá-
niel (-90 kg).

Versenyzőink március 25-
én a XV. Eb-Mex Kupa
Ifjúsági Nemzetközi Judo
Versenyen mérettettek meg
Miskolcon. Bronzérmesek:
Sipos Dorina (-52 kg),

Lénárt Benedek (+90 kg),
Tompa Péter (-81 kg). V.
helyezett: Godó Lívia (-63
kg).
Ugyanezen a napon ren-
dezték meg a XIX. Hun-
garian Masters Open - Nyílt
Masters Judo Magyar Baj-
nokságot Budapesten.
Ezüstérmes: Gálfi Róbert
(M3 kategória +100 kg).
Gratulálunk a sportolóknak
és az edzőknek, Szabó Csa-
bának, Katona Pálnak, Ko-
vács Bencének, valamint
segítőiknek, Veszelovszki
Kevinnek és Guba Leven-
tének! Köszönjük a támo-
gatást Szatymaz polgár-

mesterének, Barna Károly
úrnak, a helyi önkormány-
zatnak, Antman László és
Túri Sándor uraknak! Hajrá
Szatymaz!

Serdülő Országos Diákolimpia, Siklós

X. Nemzetközi Judo Torna,
Klisa, Novi Sad, Szerbia

Junior Magyar Bajnokság, Győrszentiván

XV. Eb-Mex Ifjúsági Kupa, Miskolc
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REFORMÁTUS EGYHÁZ HÍREI

KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI

NYUGDÍJAS EGYESÜLET HÍREI

FOCI
A mai számunkban a
Szatymazi SE U16-os csa-
patának edzője, Fórizs Szil-
via mutatkozik be pár mon-
datban.
„14 évesen lettem NB-I-es
labdarúgó, csapataim: Sze-
gedi Paprika Sc, 17 évesen
már Pesten a Feminában
kergettem a labdát, majd
következett Ausztriában
/Gattendorf/ egy év, végül a
Szegedi Boszorkányok csa-
patát erősítettem. Voltam
magyar válogatott, közben
megszereztem a „B” lab-
darúgó edzői diplomát, ill.
elvégeztem a játékvezetői
tanfolyamot, és a DFA né-
met labdarúgó akadémia in-

tenzív edző kurzusát. Edzői
pályafutásomat a Tisza-
Volánban kezdtem. Meg-
tiszteltetésként ért, hogy
Szatymazon felkért Pölös
Gábor - a Szatymazi SE
labdarúgó szakosztályának

vezetője - az U-16 irányítá-
sára! Minden tudásommal,
tapasztalatommal segíteni
fogom a „csapatomat” .
Hajrá Szatymaz!!!” 

A Szatymazi SE felnőtt
csapatának tavaszi

mérkőzései

A nőnapi megemlékezés jól
sikerült, amihez Báló Pista
is hozzájárult a finom
pörköltjével. 
A hangulat nagyon csalá-
dias volt. 8-án Bordányban
voltunk vendégségben. 
Április 21-23-án Ki-Mit-
Tud-on voltunk Hajdúszo-
boszlón.
Április 29-én 10 órakor
Ópusztaszerre Dalos Talál-

kozóra várják a Nyugdíjas
Egyesület tagjait. Ebéd ára:
2000 Ft.
Következő gyűlés április
26-án lesz 17 órakor.
Akkor beszéljük meg a
következő programot. 
Május 1-jén felvonulunk.
Rácz Laci vállalta, hogy
elkészíti az ünnepi ebédet
(csülökpörkölt, burgonya,
kenyér, savanyúság ára
1200 Ft). Jelentkezés 26-ig.

Tányért és kanalat viszünk.
Innivalóról mindenki gon-
doskodjon!
Ülőalkalmatosság a sátor
alatt lesz, vagy plédek, ame-
lyeket szintén mindenkinek
magának kell hoznia.
Ha valami kérdés merülne
fel, bátran keressetek!
Tisztelettel:

Horváth Istvánné
0620/213-9534

Isten neve szent
…szenteltessék meg a te
neved… (Mt 6,9)
A megszólítás után követ-
kezik három te-kérés és
három mi-kérés. Ez is azt
jelzi, hogy az imádság köz-
pontja Isten, és nem mi. Az
a cél, hogy az imádság is
őhozzá segítse közelebb az
imádkozót, és nem az, hogy
elsoroljuk neki kéréseinket.
Ő úgyis jól tudja, mire van
szükségünk, mielőtt kér-
nénk tőle.
Mit jelent ez a kérés: szen-
teltessék meg a te neved? A
név: maga a személy. Ha
ezt mondom: ehhez nem
adom a nevemet, az azt je-

lenti: én nem állok e mellé
az ügy mellé.
Szent pedig az, ami Isten
céljaira elkülönített, ami
más, mint a profán, az ál-
talános, a közönséges. Isten
pedig egészen más, mint
bármelyik teremtménye.
Ezt az ő mindenek felett ál-
ló, egészen más voltát felis-
merni, tisztelni és mások-
nak is megvallani: ez jelen-
ti az ő nevének (szemé-
lyének) megszentelését.
A szent azt is jelenti: bűntől
mentes, teljesen tiszta. Isten
önmagában szent, nem mi
tesszük azzá. Mi csak elis-
merjük ezt, és így viszo-
nyulunk hozzá.

Megszentségteleníti viszont
az ő nevét az, aki káromol-
ja, szükségtelenül emlegeti,
aki rajta kívül bárki mást-
például egy embert- vallá-
sos tiszteletben részesít, ah-
hoz imádkozik, vagy aki
babonás, okkult hittel az ör-
dögtől kér segítséget, illet-
ve aki képmutató módon él,
s miatta káromolják mások
Isten szent nevét.
Megszenteli mindenki, aki
mint egyedüli Istent imád-
ja, szívből tiszteli, benne
bízik, őt másokkal hitelesen
megismerteti, és úgy él,
hogy az élete különbözik az
általánostól, mert megjele-
nik benne valami Isten tisz-
taságából, szentségéből

(Zsid 12,10). Isten akarata
éppen az, hogy a benne hí-
vőkön keresztül az ő szent-
sége beleáradjon a világba.
Vajon általam megszentel-
tetik-e Isten neve?

Istentiszteletek kezdete:
Vasárnap reggel 9:00
Cím: 6726 Szeged Szent-
Albert utca 6-8.
Telefon: 62/430-807
Az istentiszteletek honla-
punkon is meghallgathatók.
Honlap:
www.ujszeged.ref.hu

Cseri Kálmán 
(református lelkipásztor)

1A hét első napján, kora reg-
gel, amikor még sötét volt,
Mária Magdolna kiment a sír-
hoz. Észrevette, hogy a követ
elmozdították a sírtól. 2Erre
elfutott Simon Péterhez és a
másik tanítványhoz, akit ked-
velt Jézus, és hírül adta nekik:
„Elvitték az Urat a sírból, s
nem tudni, hova tették.” 3Péter
és a másik tanítvány elindult
és a sírhoz sietett. 4Mind a ket-

ten futottak. De a másik tanít-
vány gyorsabban futott, mint
Péter, és hamarabb ért a sírhoz.
5Benézett, s látta a gyolcsot, de
nem ment be. 6Nem sokkal
később Péter is odaért, bement
a sírba és ő is látta az otthagy-
ott gyolcsot 7meg a kendőt,
amellyel a fejét befödték. Ez
nem a gyolcs közt volt, hanem
külön összehajtva más helyen.
8Most már a másik tanítvány is

bement, aki először ért oda a
sírhoz. Látta és hitt. 9Eddig
ugyanis nem értették az Írást,
amely szerint föl kellett tá-
madnia a halálból. (Jn 20, 1-9)
Kedves Testvérek! Milyen
fontos szerep jut ismét a női
nemnek. Mária Magdolna az
első tanú. Az első. Aki tanúsá-
got tesz a hitéről. Bár meg sem
győződik arról, hogy valójá-
ban mi történt. Be sem néz a

sírba, szalad, a nyakába veszi a
lábát, és úgy inal, hogy vigye
hírt.
Terjedjen a hír, mondjuk el
mindenkinek, hogy valami
hatalmas dolog történt. És ki-
hez fut elsőként? Ahhoz a Pé-
terhez, aki még 3 nappal eze-
lőtt az mondta: „Én nem a ta-
nítványi közül való vagyok!”
(Jn 18, 25) Aki, mire megszó-
lalt a kakas, háromszor tagadta
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„MI ROVATUNK”

meg Mesterét. (Jn 18, 27)
Most már ketten futnak, bár az
egyik gyorsabban odaér, még-
sem meri megtenni azt a lé-
pést, hogy be is nézzen a sírba,
hogy tanúbizonyságot szerez-
zen arról, hogy valójában mi is
történt. Péter lesz az, aki első-
ként megszemléli, aki elsőként
jelentheti be, elsőként lehet
tanúja annak, hogy az Írás, és
mindaz, amit Jézus megjöven-
dölt Beteljesült: Feltámadok!
Az első hívők ott állnak a sír
szájánál. Ilyen a mai ember is:
Sokszor ott állunk, de nem me-
rünk benézni a sír mélyébe.
Kedves Testvérek! Mindenki
másképp éli meg a húsvétot,
Krisztus Feltámadását.
Van, akinek csak üres sírt je-
lent, rejtélyt, detektívnek való,
megoldásra váró rejtélyt.
Van, aki a testi és a lelki való-
ság elválását véli felismerni: a
gyolcs ezt jelzi, ezt jelképezi.
Van, akinek figyelme kiterjed
minden részletre, így a gyolcs
és a fejkendő különállásából is
képes felismerni egy lényeges
mozzanatot. Sőt, épp egy ilyen
apróság juttatja el a hit szint-
jére.
Van, aki fut a helyszínre, van,
aki csak kimegy.
Kétség kívül, megelőzhetjük a
másikat, ettől még nem lesz
nagyobb a hitünk.
Emlékezünk-e még, hogyan és
mikor támadt fel nekünk
Krisztus? Van-e akkora hitünk,
mint az első tanúknak? Hinni
annak, amit látok. Üres a sír,
nincs itt, Feltámadott!
Talán az embernek ezt a két-
ségbeesett rohanását, mély hit
vágyát Ady Endre fejezi ki a
legjobban a Hiszek hitetlenül
című versében (1910): Így ír a

költő:
„Hiszek hitetlenül Istenben,
/mert hinni akarok, / mert sose
volt úgy rászorulva
sem élő, / sem halott. / Minden
titok e nagy világon / S az
Isten is, ha van. / És én vagyok
a titkok titka, / Szegény hajs-
zolt magam. / Isten, Krisztus,
erény és sorban / Minden, mit
áhítok
S miért áhítok? – ez magamnál
is, / Óh, jaj, nagy titok.”
Lehetne még tovább idézni.
Ady Endre ebben a versében
gyötrődik, de ez nem a hit bi-
zonyossága, ez még annak az
embernek az állapota, akivel
beszélgetni kezd az Isten, aki-
nek csodálatos dolgokat mutat
meg, aki felébreszti benne a
mély hit vágyát.
Azt kell mondanunk, hogy
húsvét ünnepe a hit csodájára
szeretne bennünket elvezetni,
annak a csodájára, melyet az
első sírlátogatók megéltek és
továbbadtak, Nekünk.
Testvérek! Sok mindent mond-
hatok a hitemről, sőt beszél-
hetek is másoknak, előadá-
sokat tarthatok, miközben nem
teszem meg a döntő lépést a
Feltámadt Krisztus felé.
Valójában hogyan lehetséges
ebben a hitben élni? Azt kell
mondanom, hogy a hit nem
könnyű. Nem hinni nem kön-
nyű, a hit nem könnyű! Ren-
geteg idő, és türelem kell hoz-
zá. Mert lépten-nyomon olyan
ellentmondásokkal találko-
zom, amit az evangélium sem
old fel.
Jézus, amikor otthon járt, és
tanított, elzavarták, nem hittek
benne, pedig vallásos emberek
laktak a faluban. Miközben a
vámosok, az utcanők, azok,

akiket a társadalom megvet,
akiket a perifériára szorítottak,
azok, akik telve bizonytalan-
sággal megtagadták, most
hisznek Jézus Krisztusban.
Micsoda ellentmondás!
Azt látom ebben a szentírási
szakaszban, hogy az Isten el-
kezd beszélni az emberrel.
Maga az Isten szomjazza a hi-
temet. Menj oda, nézz be, lásd,
győződj meg arról, hogy Fel-
támadt!
Hogyan lehetséges az, hogy Is-
ten pont az embernek, a sár-
nak, ennek a semminek szom-
jazza hitét? Micsoda ízlésfi-
camra vall! És mégis azt kell
mondani, hogy az Isten szom-
jazza a hitemet. Hinni tehát az
jelenti: Istenre támaszkodni.
Hinni azt jelenti, hogy a Feltá-
madt Jézust magát fogadom el.
Az Ő isteni személyét. És eb-
ből a szempontból azt látom,
hogy a hit nem befejezett
dolog, állandó törekvés az
Isten felé. Lehet dolgozni, sőt
akarni kell építeni azt.
A hit csodája ott kezdődik,
amikor már senki, de senki
meg nem rendít.
A Kossuth Rádió néhány évvel
ezelőtti műsora, amely könyv
formájában is megjelent, Egy
Csepp Emberség címmel – jut
eszembe, mely nagyon mély
nyomot hagyott bennem.
A Babtista Szeretetszolgálat
vezető lelkésze elmondta meg-
térésének történetét: „Én hit-
tem abban, hogy tudok segí-
teni. És egyszer bekopogtat-
tam az Észak-Koreai nagykö-
vetség ajtaján, Budapesten.
Kinyílt az ajtó, és azt mond-
tam:- Segíteni szeretnék. Rög-
tön betessékeltek, hellyel kí-
náltak. Megkérdezték: Hol a

pénz? Hol az áru? Nincs se
pénzem, se árum. - Hát akkor
mit képzel? Mivel tud maga
segíteni? Hitem van, abban tu-
dok segíteni! És kidobtak.
De én örültem annak, hogy
tudtam vállalni a hitemet, mert
1 hónap múlva 1 millió dollá-
ros segítséget vittünk Koreá-
ba.” Kedves Testvérek! Ez a
hitben való élet csodája.
A szív hite nem hagyja békén
az embert, űzi és hajtja, hogy
mindenkinek tudomására hoz-
za az örömhírt. Másfelől pedig
a hit hallás útján terjed, így
tehát Testvérek, a húsvéti fela-
datunk az, hogy minél több
embernek életünkkel és sza-
vunkkal bizonyítsuk, hogy van
Feltámadás, és van otthon,
ahová életünk végén megté-
rünk. Ezekkel a gondolatokkal
kívánok Önöknek a Feltáma-
dás hitében, Istentől megáldott
Békés és Boldog Húsvéti Ün-
nepeket!

Sutka István
plébániai kormányzó

ÜNNEPI MISEREND
NAGYCSÜTÖRTÖK
18.00 Az utolsó vacsora
emlékmiséje
NAGYPÉNTEK
17.30 Keresztút
18.00 Nagypénteki szertartás,
Passió
NAGYSZOMBAT
19.00 Húsvét vigília-szer-
tartás, körmenet
HÚSVÉTVASÁRNAP
8.30 Ünnepi szentmise
18.00 Ünnepi szentmise
HÚSVÉTHÉTFŐ
8.30 Szentmise

Kilépni térből és időből. Tér-
ből nem is akarok, a tér töké-
letes. De az idő valahogy nem
az én időm. De ma sikerült új-
ra kilépnem az időből egy má-
sik korba. Itt Szatymazon min-
den lehetséges. Elutazni egy
másik korba nem is nagy va-
rázslat. Csupán el kell 
hagyni a falu határát gyalog.
Ennyit a trükk. Meleg vasár-
nap délután és gyalog lenni. A
köves úton sétáltunk zamatos
turbolyát szedni és tanyát néz-
ni. A futva koptatott aszfalt
öreg barátként üdvözölt. Cso-
dálkozott, hogy most ilyen ké-
nyelmesen, lassan koptatom.
Egy lelőhelyre mentem. Az idő
mintha lelassult volna. A dülő

úton már a cipőm a kezemben
hímbálozott. A kép vibrált,
majd újra összeállt. Ez már
nem a XX. század volt, ez a
XIX. század. Tikaszott a nap
melege, de nem ittam, pedig a
hátizsákban volt víz. A malom
teljes pompájában díszelgett.
A molnár régi barátként intett,
majd ment dolgára. A feleség a
dunyhát ütötte, hogy tiszta
legyen. A gyerekeik a porban
játszottak. Egy darabig követ-
tek és utána is hallottam, hogy
csivitelnek. Majd elértem az
ismerős tanyára. Nagyanyám a
kamrában sütött valamit a ke-
mencében. A gerendáról
gyógy- és fűszernövények lóg-
tak és száradtak. Már várt en-
gem. Tudta, hogy jönni fogok
a turbolyáért. 

-Gyere, gyere, már újra ki-
nőtt!- és örömmel invitált az
udvarra. Átölelt, csókot lehelt
a homlokomra és hagyta, hogy
tegyem a dolgom. 
Régi, megszokott mozdulatok-
kal téptem a turbolyát. Majd
mezítláb folytattam az utam
egy tanyára, ami egykoron az
otthonom volt. A homok fi-
nom, puha és forró volt.
Mennyit, de mennyit sétáltunk
mi itt ketten. Egy másik kor-
ban, másik időben. Még most
is látlak magam előtt, ahogy
húzol magaddal az erdőbe. Ott
leültetsz egy fa tövébe és órá-
kon át csak csókolsz. 
A tanya még ott áll. A homok
még mindig forró, az erdő is
már zöldell. De Te valahol

máshol jársz, másik időben,
másik korban. Utálok boszor-
kány lenni. Utálom, hogy idő-
ben utazom. Utálom, hogy so-
ha nem lehetsz teljesen az
enyém. Egyedül megyek to-
vább. Magam se tudom hová.
Talán vissza abba korba, ahon-
nan jöttem. A séta segít utazni.
A percek lassabban telnek, az
idő megszűnik létezni, csak a
végtelen tanyavilág és a forró
homok van. A szárazság a
számban, egy korty víz jól es-
ne. De még mindig nem
iszom. Azért se. Régen se tet-
tem. Arra eszmélek kinn állok
a köves úton a malom mellett.
Autók mennek el mellettem.
Intenek az ismerős szőke nő-
nek. Megérkeztem.

Szabó Andrea

Kilépni térből és időből
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Orvosok rendelése:
Szatymaz, Kossuth u. 6.
Dr. Lengyel Dezső
(tel.: 62/283-130) 
Hétköznap: 800- 1100.
Egészségház: 

Szatymaz, Ady E. u. 32
Dr. Lengyel Andrea 
(tel.: 62/283-101/13) 
Hétköznap: 800-1100. 
Csak rendelési időben hívható
mobiltelefon: 
20/214-15-45

Gyermekorvos rendelése:
Dr. Szilágyi Katalin
(tel. rendelési idő alatt: 
62/283-101/14) 
H, K, Cs, P: 800-1100, 
szerda:800-1000. 
Mobil: 30/622-9428. 

Védőnők fogadóideje:
Igazné Herkó Mária

tel: 62/283-101/15 
Várandós tanácsadás:
csütörtök: 1200-1400

Csecsemő-és kisgyermek
tanácsadás:
szerda: 1000-1200

szerda: 1200-1400

Mezeiné Bérczy Sarolta
Tel: 62/283-101/15.
Várandós tanácsadás:
hétfő: 1200-1400

Csecsemő-és kisgyermek
tanácsadás:
hétfő: 1400-1600

szerda: 1200-1400

Fogorvosi rendelés:
Dr. Bandl Erzsébet 
(tel.: 62/283-101/12) 
hétfő, szerda: 1400-1900, kedd
(Iskolafogászat) csütörtök:
830-1400, 
péntek: 830-1230

Gyógyszertár:
tel.: 62/283-110 
Hétköznap: 730-1530

Polgármesteri Hivatal:
Szatymaz, Kossuth u. 30. (tel:
62/583-560) 

Ügyfélfogadás: 
hétfő, péntek: 800-1200, 
szerda: 800-1600. 

Polgármester:
Barna Károly
tel.: 06-20/9568-786

Alpolgármester:
Dékányné Dr. Balogh Andrea
tel.: 06/30/517-7820

Jegyző: 
Dr Makay Enikő
tel.: 30/678-5548

Képviselők:
Báló Bertalan

tel.: 06/30/935-3743
Bérczi Tamásné

tel.: 06/20/227-7161
Dr. Kónya Ferenc

tel.: 06/20/960-7780
Novák Pál

tel.: 06/30/642-9206
Pölös László

tel.: 06/30/229-7390
Tanyagondnokok:

Farkas Anett 
tel.: 20/455-4880

Bérczi Tamás
tel.: 20/539-4370

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

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

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

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

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

Tel.: 62/283-169

Kollár Zsuzsanna 
Ügyfélfogadási idő 
hétfő, csütörtök: 0900-1300

kedd: 1300-1800

szerda: 1300-1500

Tanyagondnokok:
Rózsa Zoltán

tel.: 20/260-0750
Karácsonyi Gergely

tel.: 30/5000-532
Sarapka Irén Katalin

tel.: 30/567-1006
Vidácsné Lukucza Éva

tel.: 30/229-7123
Állatorvosi rendelés:

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

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

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

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

Falugazdász:
Gémes Dóra
Tel.:70/489 -3852
Fogadóóra: Hétfő, kedd 08-16 -ig
Teleház

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

szombat: 1000-1530

vasárnap: zárva
Főnix Egyesület Szatymaz.

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

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

Csipet Csapat Nagycsaládos
Egyesület.

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

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

Hulladékudvar nyitvatartása:
kedd: 12-18
péntek: 14-18
szombat: 08-18

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

Sertésfelvásárlás:
Kiss István 30/974-8232 

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

Plébánia
Szatymaz, Kossuth Lajos u. 2. 
Tel.: 62/283 170
Plébániai kormányzó: Sutka
István
szatymazplebania@gmail.com

Temetéssel kapcsolatos 
teljes körű ügyintézés:

-Patak János
Csongrád Megyei Kegyeleti
Kft. ügyintézője

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

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

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

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

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

Ügyfélfogadás:
hétfő: 8.00–17.00 óráig
kedd–szerda-csütörtök: 8.00–16.00 
péntek: 8.00–12.00 
Tel.: 62/572 046, vagy: 62/680-
119
Járási ügysegéd ügyfélfogadása
Polgármesteri Hivatal Szatymaz,
Kossuth utca 30.
szerda: 8-16
péntek: 8-1130

Telefon, ügyfélfogadási időben:
62/583-560/23 mellék.

Démász hibabejelentés:
tel.: 06 62 565 600
ugyfelszolgalat@edf.hu
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SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ÜGYELET
FELNŐTT:

Hétköznap: 1100-1600 helyi háziorvosok közreműködésével a 
20/55-44-901 telefonszámon
1600-730 a 104-es telefonszámon
Szombaton, vasárnap, valamint munkaszüneti napokon: 
0730-0730

elérhetőségi telefonszám/lakásra hívás: 104-es ingyenesen
hívhat telefonszámon.
Rendelő helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. szám alatti fel-
nőtt ügyeleti rendelőben /bejárat a Szilágyi utca felől/.

GYERMEK:
Hétköznap: 1100-1600 helyi gyermekorvos közreműködésével
sürgősségi ügyelet a 30/622-9428-as telefonszámon,
1600-730 a mentőállomáson.
Szombaton, vasárnap, valamint munkaszüneti napokon: 
0730-0730.
Elérhetőségi telefonszám /lakásra hívás: 104 ingyenesen
hívható telefonszámon.
Rendelő helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. szám alatti
felnőtt ügyeleti rendelőben /bejárat a Szilágyi utca felől/.

Búcsúzunk tõlük

Ujvári Ferencné 1936
Szatymaz, I. körzet tanya 117.

Koncsek Józsefné 1958
Szatymaz, I. körzet tanya 57.
Kormányos István 1948

Szatymaz, I. körzet tanya 107.

Közérdekű információk



a Mi Lapunk 2017/4.12

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!


