
a Mi Lapunk
Kedves Szatymaziak!

Eltelt egy év újra, amelyet ki-ki hangulata és lehetõségei
szerint búcsúztatott. Abban mindnyájan különbözünk,
hogy - alkalmazkodva a hagyományokhoz -, teszünk-e
fogadalmakat, s ha igen csak jelképeseket, vagy világ-
megváltó nagy elhatározásokkal vágunk neki az újesz-
tendõnek. Mindegy melyik variációt követjük, abban
egyet kell értenünk, hogy az év vége mindig a múltbeli
számvetések és a jövõbeli tervezések idõszaka úgy a
közéletben, mint a magánéletben. Mindannyian érté-
kelünk és tervezünk: sikerek és kudarcok, nyereség és
veszteség. Ezek a kulcskérdések. Megpróbáljuk eldön-
teni, hogy mi volt rendjén eddig és mit kellene máskép-
pen csinálni ezután. Ennek szellemében került sor a
képviselõtestület év végi összejövetelére is, ahol úgy
összegeztük az elmúlt évet, hogy az a helyi stabilizáció
és erõgyûjtés éve volt. Jelentõs beruházások alapjai let-
tek lefektetve tervek elkészíttetésé-vel és kapcsolódó
pályázatok benyújtásával, továbbá azok anyagi hát-
terének megteremtésére is tettünk erõfeszítéseket. Az
elkövetkezõ idõszakban ezen elképzelések megva-
lósítása a cél, az önkormányzat költségvetésének figye-
lembevételével, közintézményeink folyamatos mûködé-
sének biztosítása mellett.
Decemberben végig látogattam intézményeinket és meg-
köszöntem minden dolgozónak az egész éves munkát,
valamint közösen értékeltük 2007 szatymazi történéseit.
A képviselõkkel együtt mindannyian egyetértettünk

abban, hogy ennyi és ilyen mértékû változásra a rend-
szerváltás óta alig volt példa. Rögtön hozzá kell tennünk
azt, hogy sok esetben nem saját elhatározásból kívántuk
ezeket a változásokat: egyszerûen nem volt más
racionális választásunk. Az oktatási és a szociális alap-
szolgáltatásban egyaránt a kistérségi szintû feladatellátás
mellett döntöttünk. Alapvetõ elvárásunk az volt, hogy az
érintettek a változásokból lehetõleg minél kevesebbet
érezzenek meg, továbbá, hogy minõségi változást hoz-
zon hosszú távon az új rendszer.
Szatymaz hangulatát, az itt élõk közérzetét sok tényezõ
befolyásolja, ezek között számtalan olyan is, melyek ér-
téke nem tárgyiasítható, nem pénzben mérhetõ. Polgár-
mesteri tevékenységem során a község folyamatos és tö-
retlen fejlesztése vezérel, azonban alapvetõ fontosságú-
nak tartom, hogy mindezt emberséges hozzáállással, a
segíteni akarás jegyében végezzem.
Az önkormányzati munkában továbbra is a lehetõsége-
inkhez mért kitartó és következetes munkát ígérek 2008-
ra. Kérem továbbra is segítsék a falu vezetésének
munkáját építõ jellegû javaslataikkal. Kívánom továbbá
minden kedves szatymazi polgárnak, hogy az újévben
váljanak valóra vágyaik, teljesüljenek álmaik, valósul-
janak meg céljaik - hogy mindennapi sikereikben legyen
erejük megtalálni a boldogságot! Ehhez kívánok min-
denkinek erõt, kitartást és szerencsét.

Dr. Kormányos László
polgármester 

Általános recept 2008-ra
Vegyél 12 hónapot, gondosan tisztítsd meg a keserûségtõl, a kicsinyességtõl, félelemtõl, haragtól. Azután oszd fel
a hónapokat 30, vagy 31 napra. Minden napot készíts el 1 rész munkából, 3 rész jóakaratból, egy gyûszûnyi de-
rûbõl. Mindehhez adj 3 evõkanál optimizmust, 1 csipet iróniát, 1 késhegynyi tapintatot. A kapott masszát bõven
öntsd le szeretettel. A kész ételt mindig díszítsd apró figyelmességgel és tálald fel mosolygó arccal. 

(Dr. Kárpátiné Gangl Teréz)
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Ilyenkor januárban számba vesszük és elemezzük az el-
múlt év csapadékának jellemzõit. A havi eloszlásról ké-
szített és itt bemutatott grafikon a 2007-es évrõl szemléle-
tessé teszi az idõjárás egy fontos elemének, a csapadék
eloszlásának adatait.

Ami legelõször szembetûnik, hogy a csapadék havi
eloszlása nagy szélsõségeket mutat .Áprilisban alig esett,
a következõ hónapban már a 100 millimétert is megha-
ladta a csapadékmennyiség. A rajzról csaknem "kiabál" az
a jól ismert jelenség, hogy az aszályra a tavasz és a nyár
közepe "hajlamos". Legtöbbször a száraz idõszak a déli-
délkeleti szél megjelenésével függ össze.

A rajzon a csapadékos hónapok mutatói is beszédesek
.A két kiemelkedés: a nyár eleji-tavasz végi, valamint az
õszi az évszázados megfigyelést támasztja alá. Elõbbi
jórészt a nyugati széllel, míg utóbbi a délnyugati széllel
kapcsolódott össze. Mintha megszûnt  volna az az 5-6 éve
tapasztalt jelenség, hogy a csapadékmaximum júliusra és
augusztusra tolódott át.

A 2007-es évben leesett összmennyiség 530,1 milliliter.
Ha a második ábrán feltüntetett 34 év átlagával vetjük
össze, csak azt mondhatjuk, hogy átlagos volt, elhanya-
golható többlettel. Az egy napon lehullott mennyiség
maximumát május 6-án mértük 36,9 milliméterrel.(2006-
ban június 23-án 52,2 mm, 2005-ben ez június 8-án volt
45,7 mm.). Az elsõ hó 2007-ben november 15-én hullott,
(2006-ban novemberben nem volt hó, 2005-ben november
20-án havazott elõször) .
Az utolsó hóesés is elmaradt az elmúlt év tavaszán. 2006-
ban ez március 14-én, 2005-ben március 12-én volt. A
"hómentes" tél -ritkán ugyan- de elõfordul. ( Elõfordult
az Alpokban és a Kárpátokban is az 1680-as években, "ki
is száradt " a Duna : több évben át lehetett lábalni. 

A második grafikon 34 év mért adatait ismerteti. 34
év átlagos évi csapadéka Szatymazon 525,58 mm. Ha ezt
a szegedi adatokkal összevetjük (580 mm.), elmaradást ta-
pasztalunk.  Valószínû, hogy a városiasodás téríti el a sze-
gedi átlagot: a nagyváros hatása  "torzítja" a csapadékhul-
lási hajlamot. A régi szatymazi öregek jól ismerték ezt a
jelenséget. Úgy fejezték ki magukat, hogy Szeged és
Szatymaz között "Fehér-tó a vízválasztó". A megfigyelés-
re támaszkodó tapasztalat nem a felszíni vízfolyásra utal,
hanem a csapadék hullására. Ma sem ismeretlen jelenség,
hogy bent Szegeden esõben autózunk, a Fehér-tótól
kezdve száraz az út. 
A grafikonról leolvasható, hogy a 80-as évek átlaga volt

az elmúlt 34 évben a legalacsonyabb, azóta lassú
emelkedés tapasztalható a csapadék mennyiségében. A
mélypont -amikor a legkevesebbet mértük- a 2000-es
évben következett be a maga 224,5 milliméterével.
Furcsának  tûnik, hogy a legtöbb csapadékot a 34 év
során éppen az elõtte lévõ 1999-es év hozta 740,5 mil-
liméterrel. 

A csapadék évi átlaga az inga mozgását utánozza, azzal
a különbséggel, hogy az átlagtól nem felváltva jobbra és
balra tér el, hanem idõnként egy irányba többször kileng.
Azért "idõjárás"! Az átlagot azonban -ha néha hosszabb
idõ is telik el- nagyjából tartja. 

Csak röviden még a talajvíz évi mozgásáról. A 2007-
es évben a talajvíz legmagasabban március 26-án állt (a
felszíntõl számítva 144 centiméterre). Ez 2006-ban
február 26-án volt 101 centivel, 2005-ben március 14-én
97 cm-rel. A talajvíz legmélyebbre a 2007-es év szeptem-
berében húzódott le, mert 1-jén 275 centiméteren járt. ( a
2006-os évben 230 cm volt a mélypont szeptember 26-án,
ugyanez 2005-ben augusztus 2-án csak 198 cm).

Helytörténet- A csapadékmennyiség alakulása Szatymazon

Szatymaz Község Képviselõtestülete 2007. december 12.
napján tartotta rendes ülését. Dr. Kormányos László pol-
gármester - napirend elõtt - beszámolt a képviselõtestület
tagjai részére a zárt ülésen hozott, illetve a lejárt határide-
jû határozatokról és a két ülés között eltelt idõszakban
végzett munkájáról.

A képviselõtestület elsõ napirendi pont keretében megtár-
gyalta és elfogadta 2008. évi munkatervét. 
Második napirendi pont keretében ármegállapító ren-

deletek kerültek megtárgyalásra, így a hulladékgazdálko-
dásról, a kötelezõ kéményseprõ-ipari közszolgáltatásról, a
lakások és helyiségek bérletérõl, a közterület használatá-
ról, a temetõrõl és a temetkezésrõl szóló rendeletek kerül-
tek módosításra. 
Harmadik napirendi pont keretében megtárgyalásra és el-
fogadásra került Dékányné Dr. Balogh Andrea alpolgár-
mesteri munkájáról szóló beszámoló.

Az elõterjesztések napirend keretében kiegészítésre került

Önkormányzati közlemények
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a már korábban elfogadott 2008. évi költségvetési koncep-
ció, illetve módosításra került a 2007. évi költségvetésrõl
és annak végrehajtásáról szóló rendelet.
A képviselõtestület döntött arról, hogy a Hátrányos Hely-
zetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programra
jelentkezett egy fõ diákot támogat oly módon, hogy a pro-
gramban való részvétele idejére maximum 5 tanévre, havi
6000 Ft-os ösztöndíj támogatást nyújt. 
A képviselõtestület kinyilvánította azon szándékát, hogy a
Mórahalom város 100 %-os Önkormányzati tulajdonában
mûködõ MÓRA-VITÁL KHT által mûködtetett, TB által
finanszírozott járóbeteg-szakellátásokat a mórahalmi

kistérségi önálló járóbeteg-szakrendelõtõl veszik igénybe,
a 63/2007. (III.31.) Korm. sz. r. 1.§.(1) bekezdésében
foglalt lehetõségek figyelembevételével.
Elfogadta a Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi
Társulás módosított Alapító Okiratát és módosított
Társulási Megállapodását, majd utolsó napirend keretében
módosította a Dankó Pista Mûvelõdési Ház Alapító
Okiratát.

A képviselõtestület zárt ülés keretében bérleti jogviszony
felmondásáról, haszonbérleti szerzõdésrõl és a költségel-
vû bérlakások pályázatáról döntött.

Tisztelt lakosság!

Annak érdekében, hogy minél kevesebb fennakadást
és balesetet okozzon az újévvel beköszöntött  téli
idõjárás, a segítségüket kérem. Lehetõségeinkhez
mérten eltakarítottuk a havat az utakról, mind bel- és
külterületen, de a járdák járhatóvá tételére és csú-
szásmentesítésére kérem, fokozottan figyeljenek oda.
Felhívom a külterületi lakosok figyelmét, hogy a-
mennyiben újabb havazás esetén problémájuk van az
utak járhatóságával kapcsolatban, forduljanak a tele-
fonon hívható  "hóeltakarítási ügyelethez". A tele-
fonszámokat az alábbiakban ismét közzétesszük.

Kis Csaba I. körzet 06-30/219-8694

Zacsok János II. körzet 06-30/271-4199
Kálmán László II. körzet 06-70/235-8886

06-62/283-235

Kopasz László III. körzet 06-20/938-2203
Zsombói határúttól - Forráskúti útig

Balogh Lászlóné III. körzet 06-30/306-8935
Forráskúti úttól - Vasútig
Vasúttól - E5-ös útig

Balogh László IV. körzet 06-30/913-1870
Finn-Magyar úttól - E5-ös útig

Juhász János IV. körzet 06-20/938-2157
Finn-Magyar úttól -  Sfalvi határútig

Köszönöm türelmüket, és segítõ együttmûködésüket.

polgármester

Tájékoztató

Tájékoztatjuk a rendszeres segélyben részesülõ
segélyezetteket, hogy a

rendszeres szociális segély,
ápolási díj,

lakásfenntartási támogatás,
kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás

kifizetése a 2008. évben az alábbi ütemezés
szerint történik:

2008. február hóban: 04-05-én 
2008. március hóban: 04-05-én 
2008. április hóban: 02-03-án 
2008. május hóban: 05-06-án 
2008. június hóban: 03-04-én 
2008. július hóban: 03-04-én
2008. augusztus hóban: 04-05-én
2008. szeptember hóban: 03-04-én
2008. október hóban: 02-03-án
2008. november hóban: 04-05-án
2008. december hóban: 02-03-én
2009. január hóban: 03-04-én

Pénztár nyitva tartása: 10-12 óráig 

A rendszeres segélyek lakossági folyószámlára
való utalása minden hónapban az elsõ
munkanapon kerül indításra. Továbbra is java-
soljuk a segélyezettek részére az átutalás
választását, elõnyeit figyelembe véve.
Kérjük, hogy a rendszeres segélyekben
részesülõk a fenti idõpontokban szíveskedjenek
járandóságukat felvenni, akadályoztatásuk esetén
meghatalmazott megbízásával
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A belterületi hó eltakarításában az Önkormányzat már meglévõ gépei mellett  két újabb munkagépet is "csatasorba"
tudott állítani. A fenti képeken látható gépek közül az MTZ traktort novemberben vásárolta az Önkormányzat és tekin-
tettel a közelgõ télre  beszerzésre került hozzá egy tolólap is. A téli adapterrel is felszerelhetõ fûnyíró kistraktorhoz
pedig a tavalyi évben pályázat útján jutott a falu. Úgy gondolom elmondhatjuk, hogy az eszközök "jól vizsgáztak" és
felkészülten várjuk a további havazást. 

Kálmán János

A - Mi Lapunk - decemberi számában már tá-
jékoztattuk a község illetékességi területén mû-
ködõ mezõgazdasági õstermelõket, hogy 2008.
jan. 31-ig az Önkormányzat adóhatóságához he-
lyi iparûzési adóalanyként be kell jelentkezni. Az
ehhez szükséges nyomtatvány beszerezhetõ a
Polgármesteri Hivatalban, a Teleházban, illetve
letölthetõ a www.szatymaz.hu honlapról.

A bejelentkezésre azért van szükség, mert a
Képviselõtestület korábbi rendelete alapján csak
2007. december 31-ig részesültek mentességben
az õstermelõk. A vonatkozó magasabb szintû
jogszabályok alapján 2008. január 1-jétõl ezen
kedvezmény kötelezõ jelleggel megszûnik.

A mg. õstermelõknek elsõ alkalommal 2009-ben
kell bevallást adni a 2008. évi bevételükrõl.
Az ehhez szükséges bevallási nyomtatványt a

Hivatal a bejelentkezett õstermelõk részére
idõben (2009. febr-márc.) ki fogja postázni, me-
lyeket kitöltve  a tárgyévet követõ május 31-ig
kell visszaküldeni; elsõ alkalommal  2009. má-
jus 31-ig.

Az adó mértéke az adóalap 1,5 %-a.

Példa az adó kiszámítására:

Bevétel: 400.000.- Ft        
Anyagköltség: 300.000.- Ft   (számlával igazolt)
Adóalap: 100.000.- Ft
Fizetendõ adó: 100.000.- x  1,5 %=1.500.- Ft

A fizetendõ adót a bevallás benyújtásával egyide-
jûleg, legkésõbb május 31-ig kell megfizetni.    

jegyzõ

Pályázati felhívás

Szatymaz Község Képviselõ-testülete pályázatot hirdet az alábbi, tulajdonában levõ önkormányzati költ-
ségelvû bérlakásokra.

Lakás címe Alapterület m2 Szobák száma Komfortfokozat Bérleti díjFt/hó

Ady E. u.34/F 58.85 1+2 Összkomfort 19.421,-

Tájékoztató a mezõgazdasági õstermelõk részére!
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1. A pályázaton részt vehetnek:

a. Önálló lakástulajdonnal, lakásbérleti joggal
nem rendelkezõ, keresõ tevékenységet foly-
tató, 35 év alatti fiatal házaspárok, élettársi
kapcsolatban élõ, egyedülálló személyek,
akik vállalják, hogy:

- A lakásbérleti szerzõdés megkötését követõ 6
éven belül a községben saját tulajdonú lakást
szereznek.

- lakás-elõtakarékossági szerzõdést kötnek
valamely pénzintézetnél. 

b. Az önkormányzat, vagy intézményeinél al-
kalmazásban, vagy azokkal szerzõdéses jog-
viszonyban állók, akik önálló lakástulajdonnal
nem rendelkeznek és vállalják bérleti jogvi-
szonyuk határozott idõre, vagy munkavi-
szonyuk fennállásáig történõ létrejöttét. 

2. A pályázatok során elõnyben részesülnek
azok, akik:

a. 6 havi bérleti díj egy összegben történõ meg-
fizetését vállalják,

b. lakásbérleti szerzõdés meghatározott idõtarta-
mának lejárta elõtt saját tulajdonú lakást sze-
reznek, vagy lakásproblémájukat más módon
megoldják,

c. minimum egy 4 éves futamidejû, legalább
10.000 Ft/hó lakás-elõtakarékossági
szerzõdéssel rendelkeznek,

d. állandó lakóhellyel, vagy ideiglenes tartózko-
dási hellyel rendelkeznek a községben, vagy
életvitelszerûen itt tartózkodnak,

e. minimum 6 hónap folyamatos munkaviszonyt
igazolnak,

f. építési telektulajdonnal rendelkeznek a köz-
ségben,

g. pénzintézeti igazolás önerõ meglétérõl,
h. gyermeket nevelnek.

3. Pályázni csak a Polgármesteri Hivatalban
beszerezhetõ pályázati adatlap kitöltésével
lehet.

4. A pályázat benyújtásának határideje:

A közzétételtõl számított 15 nap

5. A pályázat benyújtásának helye:

Szatymaz Község Polgármesteri Hivatala
(6763 Szatymaz, Kossuth u. 30.) - dr.
Kormányos László polgármester
A polgármester gondoskodik a Polgármesteri
Hivatal útján a pályázatok nyilvántartásba
vételérõl.

6. A pályázat elbírálásának határideje:

2008. február 29.

A pályázókat a pályáztatás eredményérõl a
polgármester írásban értesíti.
A nyertes pályázóval, a lakásbérleti szerzõdés
megkötése az értesítés kézhezvételétõl számí-
tott 15 napon belül történik meg.
Amennyiben a szerzõdéskötésre a pályázó hi-
bájából nem került sor, a bérlõkijelölés hatá-
lyát veszti. 

Farsangoljunk!

A vízkereszttõl hamvazószerdáig tartó idõszak a
vigadozás, mulatozás, evés-ivás, bálozás, karne-
válozás ideje, amit viszont majd böjt követ. Alig
léptünk át az új esztendõbe, január 6-án (azaz
vízkereszt vagy háromkirályok napján) máris
kezdetét veszi a lakomázás, szórakozás másfél-
kéthónapos idõszaka: egymást érik a különféle
bálok, mulatságok; a farsangi mulatságoknak
majd csak a húsvét elõtti negyvenedik napot,
vagyis a húshagyókeddet követõ hamvazószerda
vet véget.

Farsangi részeges csirke
hozzávalók: egy csirke, 8 dkg vaj, 3 dl fehérbor,
12 dkg füstölt szalonna, majoránna, õrölt bors és
só. A megmosott csirkét kívül-belül megsózzuk,
belsejét majoránnával, külsõ felületét borssal
fûszerezzük. Az így elõkészített csirkét magas
falú tepsibe helyezzük, leöntjük olvasztott vajjal,
továbbá aláöntjük a fehérbort. Sütõben, letakar-
va pároljuk, szükség szerint pótoljuk az elpárol-
gott bort. Amikor megpuhult, hajszálvékony sza-
lonnaszeleteket borítunk rá, és ropogósra sütjük.
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Intézményi hírek
Mûvelõdési Ház és Könyvtár

Képes beszámoló decemberrõl

Programokban gazdag volt 2007. december hónapja a
Mûvelõdési Házban, melyeket kiegészített a hónap elején
megnyitott karácsonyi kiállítás és vásár.
7-én a Bibuczi Mikulás-színház zenés mesejátékának örül-
hettek az "apróságok". Az "Idõsek karácsonya" -ha-
gyományainkhoz híven-15-én került megrendezésre, ahol
az általános iskola alsó tagozatos tanulói kedveskedtek
mûsorral a vendégeknek.Színvonalas elõadásukkal meg-
hitt hangulatot varázsoltak.Másnap a Mozgáskorlátozottak
Egyesülete ünnepelte a karácsonyt, ahol az iskola felsõsei
csaltak könnyet a közönség szemébe szívhez szóló
mûsorukkal. Köszönet a gyerekeknek és felkészítõ neve-
lõiknek a kedves mûsorokért! 17-én a Peter&Pan gitárduó
adott fergeteges koncertet a közelgõ téli szünet örömére.

Mûvelõdési Ház és KönyvtárRácz Laci amatõr királyi szakács halászléfõzés közben

Karácsonyi kiállítás és vásár

Alsósok mûsora az idõsek karácsonyán Felsõsök ünnepi mûsora

Péter&Pán gitárduó
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Nyugdíjas Klub
Minden hó utolsó szerda
1700 óra

Sakk foglalkozás
Minden vasárnap
900-1300 óra
Helye: Mûvelõdési Ház

Kerámia foglalkozás- korongolás
Minden csütörtök 1500-1800 óráig
Helye: Mûvelõdési Ház
Vezeti: Veréb Judit

Kórus próba
Minden hétfõ, csütörtök
Helye: Mûvelõdési Ház

Pilates torna
Hétfõ, péntek
Helye: Mûvelõdési Ház
Vezeti: Kovácsné Bán Krisztina
Szerdánként az Általános Iskola tornatermében
1830-tól 

Társastánc
Minden csütörtök 1700-1900 óráig
Helye : Mûvelõdési Ház
Vezeti : Zsilák Zsuzsanna

Jóga
Márciusig keddenként 1730-1900

Helye :  Mûvelõdési Ház
Vezeti : Molnár István

Kondi terem
Hétfõtõl péntekig 0730-1900

Könyvajánló
Nagy Bandó András meséje versekkel: A táltossá lett
kiscsikó

Akár tanmesének, mai példabeszédnek is mondhatjuk ezt
a cseppet sem szokványos, hatéves kortól ajánlott mese-
könyvet. Fõhõseit, a csikót és kis gazdáját talán ma is
meglelhetjük egy vidéki lovas tanyán. A csikó növekedé-
se, versenylóvá válása, mesés élete során szülõk és nagy-
szülõk is visszaidézhetik gyermekkori élményeiket. Csi-
kónk hátán eljutunk az Üveghegyre, közben pedig a lovak
hetvenmillió éves történetét és a lófajtákat is megismer-
hetjük. A kötet derûs versei szerves  részei a történetnek,
és játékosságukon túl tanításaikkal is hozzátehetnek a
gyermekek egyéniségéhez.

Hatékony tanulás kineziológiával (Hogyan fejlesszük
gyermekünk képességeit)
Helga Baureis kineziológus és Claudia Wagenmann
pedagógus -kineziológus könyve

A kineziológia egyszerû eszközöket alkalmazva oldja a
stresszt, és nagyobb szabadságot biztosít a gyereknek (és
a szülõnek) azáltal, hogy aktivizál, nem pedig visszafog.

Ezek a feladatok felélesztik a gyerekben rejlõ képessége-
ket, oldják a görcsös feszültséget, megszüntetik a stresszt
és energiát szabadítanak fel. Az elsõ, szülõknek, tanárok-
nak és gyerekeknek szóló kineziológiai útmutató új kapu-
kat nyit meg: a gyerekek gyakorolják a mozgáskoordiná-
ció, motiváció és biztonság kiépítését önmagukban,
valamint reakció- és emlékezõképességük serkentését.

Szalay Petra : A kíváncsi

Könyvismertetõ gyanánt álljon itt néhány sor a mû írójá-
nak tollából, aki mindössze 14 éves volt, amikor papírra
vetette könyvének sorait: "….ki kell jelentenem, hogy én
eme történetet nem ifjúsági regénynek szántam, s talán
nem is való tizenkét évesek kezébe. Ez a könyv egy fel-
vetés, egy gondolat, és mielõtt bárki érzéseit megsérte-
ném, bármilyen hitet galádul zaklatnék bizonyos kijelen-
téseimmel és elképzeléseimmel, biztosíthatom könyvem
olvasóját afelõl, hogy az itt szereplõ elmélet valóban csak
egy elmélet, s én nem hiszem, nem gondolom, hogy így
van, csak eltöprengek ennek lehetõségén…."

Feketéné Bárkányi Ilona
könyvtáros

Óvodánk hírei
Káldi János
Újévi dal
(részlet)
Cseng a világ,
mint a csengõ,
itt van már az
újesztendõ.

Éljenzik
fiúk, lányok:
kérik: hozzon 
boldogságot.

Hozzon eget,
napost, kéket,
a világnak
békességet!

A Mi Óvodánk Alapítvány ezúton értesít minden kedves
érdeklõdõt, hogy az Óvodás Szülõk Bálja 

2008. 02. 16-án kerül megrendezésre a szatymazi Mûve-
lõdési Házban.
A részvételi szándékot az óvodában lehet jelezni, legké-
sõbb 2008. 02. 04-ig.

Szeretnénk megköszönni minden régi és leendõ támoga-
tónknak a megtisztelõ bizalmat.
Köszönjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-ával tá-
mogatták, támogatják alapítványunkat, és ezzel hozzájá-
rulnak az óvodás gyermekek életfeltételeinek
javításához, testi-lelki fejlõdéséhez. 

MI ÓVODÁNK ALAPÍTVÁNY SZATYMAZ
ADÓSZÁM:  1 8465789-1-06

Békés, boldog új évet kívánunk!

Mi Óvodánk Alapítvány és a Szatymazi Óvoda
minden dolgozója 
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Iskolánk hírei

2008. január 10-én a szomorúság hozott össze Bennünket.
Halász Károlyné, Posztós Zsuzsanna tanítónõtõl vettünk

végsõ búcsút. Sokan elkísérték a havas temetõben utolsó
útjára, a család mellett, egykori diákok, pályatársak,
munkatársak.

Halász Károlyné 1938. november 1-jén Hódmezõvásár-
helyen született. Egyszerû, dolgos családból származott.
1957-ben végezte el a Tanítóképzõt. Hivatásának a na-
gyon szép, de olykor buktatókkal teli pedagógus pályát

választotta.
Csengelén kezdett, tanítani majd 1963-ban került
Szatymazra, ahol családjával együtt letelepült. 3 évtizeden
keresztül oktatta-nevelte a szatymazi gyerekeket. 1993-ban
vonult nyugdíjba. Nyugdíjazása után otthon tanította a kis-
diákokat. Számára a munka  hivatást, szolgálatot jelentett.
A legnehezebben kezelhetõ, legmakacsabb diákokat is
megszelídítette. Szigora mögött azonban ott volt szeretete,
megértése.
Egész életében a derekasan elvégzett munka tiszteletére
tanította tanítványait. Legszebb jutalma mindig azok há-
lája volt, akiket a tudás és az emberséges élet útjára ve-
zetett.
Amikor most, életének állomásait felelevenítettük el kell
mondani, hogy azok közé tartozott, akik tehetségükkel,
tudásukkal, szorgalmukkal és kitartó munkájukkal megbe-
csülést szereztek maguknak és a szatymazi oktatásnak.

" Ha valaki a jóságnak és szeretetnek egy morzsáját, az
igazságnak és a fénynek csak egy sugarát hozta e világra,
már nem élt hiába: életének megvolt az értelme.
(P. Alfréd Delp)

Búcsúzunk Tõle, nyugodjék békében, emlékét kegyelettel
megõrizzük. 

Szatymaz Község Önkormányzata,
aszatymazi nevelõtestület,
valamint hálás tanítványai.

Gyerekszáj

Iskolai feladatként verset  írtak a 3. b osztály tanulói.
A 3 legjobban sikerült verset szeretnénk, ha megismernék.

(Osztályfõnök: Nikolényi Miklósné)

Kónya Nikolett
3. b

Téli kirándulás

Hajtûkanyar, kaptató,
jaj, de jó, hogy hull a hó!
Indulunk szánkózni,
tépet fel a Suzuki.

Havas most az erdõ,
eltûnt a sok felhõ.
Elõbújt a napocska,
csillog már a zúzmara.

Papp Gréta
3. b

A karácsony ünnepe

Karácsonykor fák ragyognak,
ágaikon díszek lógnak.
Csillagszóró fénye repül,
a sok gyerek táncra perdül.

Együtt a család, ünnepel,
mindenki vígan énekel.
Örül a sok ajándéknak,
megköszöni Jézuskának.

Kordás Réka
3. b 

Békés karácsony

Szép karácsony estéjén,
csillogó gyertyafénynél,
összegyûlik kicsi, nagy,
csendes, békés áhítat.
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Falugazdász közlendõi
Tájékoztató

Õstermelõi igazolvány kiváltásához a következõ
okmányok szükségesek:

-Személyi igazolvány a lakcímkártyával,
-Adóazonosító jel,
-30 napnál nem régebbi Földhasználati lap-szemle,
-Adószám(ha rendelkezik adószámmal),
-Adatlap kitöltése és 1000Ft-os csekk befizetése

(Hivatalunknál kérhetõ)

Közös õstermelõi igazolvány esetén:

-A tag(ok) Adóazonosító jele(i),
-Személyi igazolvány lakcímkártyával.

Õstermelõi igazolvány leadásához kérjük:

-Az õstermelõi igazolványt,
-Adóazonosító jelet,
-Személyi igazolványt.

Leadáshoz kérjük,hogy az igazolványon szereplõ szemé-
lyek írják alá a nyilatkozatot.

Õstermelõi igazolvány érvényesítéséhez a következõ
okmányok szükségesek:

-Adóazonosító jel,
-Adószám(ha rendelkezik adószámmal),
-Személyi igazolvány 

Halászné Ács Éva
falugazdász

Mozgáskorlátozottak Szatymazi Egyesületének közlendõi:
Egyesületünk decemberben megrendezte hagyományos
karácsonyi ünnepségét, melyet megtisztelt jelenlétével Dr.
Kormányos László polgármester és Dékányné Dr. Balogh
Andrea alpolgármester. Egyesületünk tagjai is szép szám-
mal megjelentek. Akiket a csúszós út akadályozott a
közlekedésben, azokat egyesületünk autójával Rácz Ist-
ván, illetve az Önkormányzatéval Tóth István beszállítot-
ták a Mûvelõdési Házba. Az év legszebb ünnepén a szaty-
mazi általános iskola 5. osztályos tanulói csodálatos,
meghitt elõadásukkal nagy örömet szereztek a jelenlé-
võknek. Ezúton mondunk köszönetet a gyerekeknek és
felkészítõ tanáraiknak a szép elõadásért. A Szegedi Pia-
rista Gimnázium tanári kara  bensõséges elõadással, édes-
ségekkel és déligyümölccsel leptek meg minket. Ezúton
mondunk hálás köszönetet az immáron 10 éve együtt töl-
tött karácsonyi ünnepségekért, és meleg szeretetükért,
mellyel elhalmoznak mindannyiunkat.
Köszönet Nagy Vilmának a szép versért.
Köszönjük a segítséget támogatóinknak: a Polgármesteri
Hivatalnak, a J. Nagy Impex Kft-bõl Nagy Jánosnak és
feleségének Reginának, Lapis András szobrászmûvész-
nek, a B&H Kft. vezetõjének, a Szeged Fisch Kft. igaz-
gatójának, Ocskó Miklósnak, a zsombói Maróti Sándor
cukrászmesternek, Király Mihályné lányának a szép dí-
szekért, és mindazon asszonyoknak, akik finom sütemé-
nyekkel kedveskedtek.
Köszönet a kedves szülõknek, akik a rossz útviszonyok
ellenére is elhozták gyermekeiket.

Egyesületünk az óévet is együtt búcsúztatta, és köszöntöt-
tük az újat. Nagy örömünkre szolgált, hogy a szilveszteri
rendezvényünkre is nagyon sokan eljöttek. A végtelenül jó
hangulatról Õze Imre tagtársunk gondoskodott fáradhatat-
lanul hajnalig. Mindenki nagyon jól érezte magát. 
Köszönjük a Postakocsi Csárdának a finom ételeket és a
kiszolgálást!

Mozgáskorlátozottak figyelem!
Egyesületünk januárban téli szünetet tart! Februárban
kezdjük a fogadóórák tartását a megszokott rend szerint,
de csak abban az esetben, ha az útviszonyok engedik, a
szokott idõpontokban. Ekkor kezdjük a tagdíjak szedését,
és az ügyintézéseket. A tagdíjak összege nem  válátozott.
Március 8-án lesz a 10. alkalommal megrendezésre kerü-
lõ Nõnapi Jótékonysági Bálunk, melyre mindenkit szere-
tettel várunk.
A Mozgáskorlátozottak Szatymazi Egyesülete ebben az
évben is kéri a tagok hozzátartozóinak és a lakosság segít-
ségét, hogy munkánkat minél színvonalasabban tudjuk
végezni.
Rendkívül nagy segítséget jelentene, ha adójuk 1%-át fela-
jánlanák Egyesületünk részére.

Adószámuk: 18463718-1-06

Gera Anna
elnök

Mesevár hírek
Elsõsorban engedjék meg, hogy ered-
ményekben gazdag békés új esztendõt
kívánjak mindenkinek. Az elmúlt hó-
nap rengeteg meglepetéssel szolgált a
Mesevár minden lakójának és szü-
leiknek. A gyerekek közös énekléssel
köszöntötték a Télapót, aki ajándék-
kal kedveskedett nekik. A hagyomá-
nyoknak megfelelõen december 13-án
Luca napján Petra pogácsával lepte

meg a többieket. A szokásoknak megfelelõen búzát vetet-
tünk amit a felállított karácsonyfa alá tettünk. Az utolsó

nap délutánján, a szülõkkel együtt ünnepeltünk. A gye-
rekeknek nagy meglepetést okozott a feldíszített fenyõfa,
de sokkal inkább örültek az alatta lévõ ajándékoknak. A
szülõk számára is nagy meglepetés volt a gyerekekkel
közösen készített narancs dísz, képeslap és diógyertya. A
délután kellemes csemegézgetés és felhõtlen játék mellet
telt el. Az év utolsó napján hangos volt a Mesevár. Az
évbúcsúztatóra pizsama partyt rendeztünk. A gyerekek
nagyon élvezték a változatos programokat, mégis a legna-
gyobb sikert  az est fénypontja, a tûzijáték hozta. 

A Mesevár ezúton szeretné megköszönni a Szülõknek,
Dr. Kormányos László polgármesternek, a Szatymazi
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Képviselõtestületnek, a Polgármesteri Hivatal minden dol-
gozójának, az SzKKT Szatymazi Ált. Iskola, és Óvoda
vezetõinek, az élelmezés vezetõnek, a konyhai személy-
zetnek, és a Mesevár dolgozóinak az egész éves segítsé-

güket. Köszönjük.

Csúri Gábor
üzemeltetõ

Sport
Foci szívbõl!

A szatymazi  sportolók folyamatosan jól szerepelnek a
különbözõ neves  megmérettetéseken, országos bajnok-
ságokon. A csúcsra vezetõ út nagyon nehéz és apró, de
cseppet sem jelentéktelen akadályokkal van teli. A sport-
ban, ha nem is a legnagyobb elismerést, de a legnagy-
obb büszkeséget mindig saját magunk leküzdése jelenti.
Így van ezzel Szatymazon egy pár gyerek is, akik nem
törõdve a nehézségekkel,  szívbõl fociznak. Nem mindig
Õk viszik el a legjobb helyezésért járó érmet, de a 2007-

es év elején, Pölös Gábor edzõ vezetésével sikerült
Sándorfalváról elhozni az elsõ díjat. Pölös Gábor egyéb
elfoglaltságai miatt, 2007. szeptemberétõl, Pigniczki
Zoltán edzõ vezetésével készülnek a megmérettetésekre.
A 2007 decemberében, a Kistérségi Iskolák közt
megrendezésre kerülõ Mikulás kupán, a szatymazi
iskolánkat képviselve, hat csapat közül a dobogó
második fokán, ezüstéremmel büszkélkedhettek. Sok si-
kert és kitartást kívánok nekik, a szülök nevében! 

Csúri Gábor

A gyõztes csapat (2007 tavasz)
Edzõ: Pölös Gábor
Játékosok: Csúri Milán, Szanka Ákos, Náczi András,

Kovács Kornél

A Mikulás kupa résztvevõi (2007 december)
Edzõ: Pigniczki Zoltán
Játékosok: Szanka Ákos, Kovács Kornél, Gyuris

Norbert, Csúri Milán

Üvegezés
Szilágyi László

Szatymaz, Dózsa Gy. u. 13.

Biztosító felé számlát adok!

Vállalunk:
- szobafestést
- mázolást
- tapétázást
- lakásfelújítást
- homlokzatfestést

Sári János szobafestõ, mázoló
Tel.: 06-20-595-5903
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Közérdekû információk

Orvosok rendelése:
Dr. Lengyel Andrea (tel: 283-
101) Hétköznap: 800-1100.
Egészségház, Szatmaz, Ady u.
32.
Dr. Lengyel Dezsõ (tel: 283-
130) Hétköznap: 800-1100.
Szatymaz, Kossuth u. 6.

Gyermekorvos rendelése:
Dr. Szilágyi Katalin (tel. ren-
delési idõ alatt: 283-101)
H,K,Cs,P: 800-1100, Szerda:800-
1000. Mobil: 06-30/905-3546.
Egészségház, Szatymaz, Ady
u. 32.

Csecsemõ tanácsadás:
Szerda 1200-1400. Egészség-
ház, Szatymaz, Ady u. 32.

Védõnõk fogadóideje:
Bérczi Sarolta fogadó óra: 800-
900. Tel: 06-30/536-7622
Igazné Herkó Mária hétköz-
nap 830-930 Egészségház,
Szatymaz, Ady u. 32. tel:
283-101
Csecsemõ- és gyermek tanác-
sadás: Szerdánként: 1200-1400.
Terhes tanácsadás:
Csütörtökönként: 1200-1400.
Általános iskola
Szatmaz, Petõfi S. u. 6.
(tel:283-149)

Fogorvosi rendelés
Dr. Brandl Erzsébet (tel.:283-
101) Egészségház, Szatymaz,
Ady u. 32. Hétfõ, szerda:
1400-1900, kedd (iskola
fogászat) csütörtök: 830-1400,
péntek: 830-1230.

Gyógyszertár:
Szatymaz, Ady u. 32. (tel.:
283-110) Hétköznap: 730-1530.

Állatorvosi ügyelet:
Január
19-20-án
Dr. Martinek Vilmos
(Szatymaz, 06-30/9451-386)

26-27-én
Dr. Szántó Vince
(Sándorfalva, tel.:251-260)

Február
02-03-án
Dr. Szigeti Gábor
(Sándorfalva, tel.: 30/2974-
435 )

09-10-én
Dr. Gombos László 
(Balástya, tel.:278-502 )

16-17-én
Dr. Martinek Vilmos
(Szatymaz, 06-30/ 9451-386)

Állatorvosi rendelés:
Dr. Martinek Vilmos (tel.:
06-30-9451-386) Szatymaz,
Rákóczi u. 50. Hétköznap:
730- 830, 

Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadása és az
elsõfokú építési hatóság
ügyfélfogadása:
Szatymaz, Kossuth u. 30.
(tel: 583-560) Hétfõ, péntek:
800-1200, szerda: 800-1600.
Elsõfokú építési hatóság:
szerda: 800-1600, péntek: 800-
1200

Polgármester: Dr.
Kormányos László telefon-
szám: 06/20-9571-128
Jegyzõnõ: Mákos Istvánné
telefonszám: 06-30-9670-850

Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat
Szatymaz, Kossuth u. 11.
(tel.: 06-30-403-19-11)

Mûvelõdési Ház
Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.
(tel.: 583-520)
Nyitva tartás:
Hétfõ-péntek: 730-1900

Szombat: rendezvénytõl füg-
gõen

Könyvtár nyitva tartása:
Kedd, csütörtök: 900-1730

Szerda, péntek: 1300-1730

Szombat: 900-1300

(Hétfõ: szünnap)

Rendõrség:
Szatymaz, Kis u. 2.
Andódi Tamás: 06-20-2095-
307

Polgárõrség:
Telefonszáma: 06-30-6234-
262

Falugazdász fogadóideje:
Halászné Ács Éva (tel.: 583-
520, 06-30-6189-788) 
Szatymazi Mûvelõdési Ház,

Dózsa u. 42. Szerda: 730-
1600, péntek: 730-1330

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

Sertésfelvásárlás
fogadóideje:
Kiss István (tel.: 583-520)
Szatymazi Mûvelõdési Ház,
Dózsa u. 42.
Csütörtökönként: 1330-tól.

Mozgáskorlátozottak
egyesülete.
Fogadóóra: kedd, csütörtök,
péntek: 800-1200

Tel.: 06-20-9352-896

Tanya gondnokok:
Rózsa Zoltán tel.: 06-20-
260-0750
Tóth István tel.: 06-20-539-
4292
Gubáné Kovács Szilvia
tel.:06-20-533-5488

Gondozási Központ
Tel.: 283-169
Vezetõ: Makra Sándorné
tel.: 06-30- 3034-487

Mezõõr
Király János 06-20-539-4377

Vízmû hibabejelentés
Csúri István: 06-70-270-
0552

Temetéssel kapcsolatos
teljes körû ügyintézés,
koporsó árusítással is!
Érdeklõdni. Patak János
sírásónál
Tel.: 06-30-278-0017

Teleház
Nyitva tartás
Hétfõtõl péntekig  1320-1900

Szombat 900-1530

Vasárnap zárva
Tel.: 283-115

Felelõs kiadó: Mûvelõdés Ház és Könyvtár. Fõszerkesztõ: Kálmán János. Szerkesztõbizottság tagjai: Barna Károlyné, Kasza
Ágnes, Kordásné Petrács Ágnes, Bácsi Antalné, Mákos Istvánné, Pálmai József. A szerkesztõség címe: Mûvelõdési Ház és
Könyvtár Szatymaz, Dózsa György utca 42. 
Nyomdai elõkészítés: RRD Kereskedelmi és Marketing Vállalkozás. Nyomtatás: Tiszapress nyomda

SÜRGÕSSÉGI ORVOSI ÜGYELET
FELNÕTT:

Hétköznap: 1100-1600 helyi háziorvosok közremûködésével a
06-30-383-0237 telefonszámon
1600-730 a 104-es telefonszámon
Szombaton, vasárnap, valamint munkaszüneti napokon: 
0730-0730

Elérhetõségi telefonszám/lakásrahívás: 104-es ingyenes tele-
fonszámon
Rendelõ helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. szám alatti fel-
nõtt ügyeleti rendelõben /bejárat a Szilágyi utca felõl/.

GYERMEK:
Hétköznap: 1100-1600 helyi gyermekorvos közremûködésével
sürgõsségi ügyelet a 06-30/905-3546-os telefonszámon 
1600-730 mentõállomáson.
Szombaton, vasárnap, valamint munkaszüneti napokon: 
0730-0730

Elérhetõségi telefonszám /lakásra hívás: 104 ingyenes telefon-
számon
Rendelõ helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. szám alatti
felnõtt ügyeleti rendelõben /bejárat a Szilágyi utca felõl/.



a Mi Lapunk12 2008/1.

Családi események
Gólyahírek

Gyuris Fruzsina Tímea 
Született: 2007.11.25. 

Szülõk: Szabó Zsuzsanna és Gyuris József

Búcsúzunk tõlük

Auer István (Juhász Gy. u. 20.)

Tari Ferencné (Rákóczi u. 16.)

Tanács Ferencné (Dózsa Gy. u. 2.)

Paragi Istvánné (IV. körzet 192.)

Lippai Józsefné (Kossuth u. 65.)

Ördögh János (Ady u. 40.)

Tót András (II. körzet 107.)

Kedves szülõk
Amennyiben szeretnék, hogy újszülöttjük belekerüljön a "Mi Lapunkba" kérjük értesítsék 

telefonon Bérczy Sarolta védõnõt. Tel.: 06/30-536-7622.

Újra megnyitott a
kondi terem a
Mûvelõdési

Házban!!

Várunk minden kedves sportolni vágyót

(újévi fogadalmat tevõt…)

Nyitva tartás: 

Hétköznaponként 730-1900-óráig.

M E G H Í V Ó

A Nyugdíjas Egyesület szeretettel vár minden
kedves érdeklõdõt 

2008. február. 02 -án
16 órakor kezdõdõ

FARSANGI MULATSÁGRA

Menü: Bécsi szelet körettel, savanyúsággal, kávé,
sütemény

Italról a Koccintó Ivó gondoskodik
A zenét Kiss Szilárd szolgáltatja
Az est folyamán tombolasorsolást tartunk
Helyszín: Mûvelõdési Ház
Belépõdíj: 1200Ft/fõ

Jelentkezni január 25-ig lehet a Mûvelõdési Házban,
vagy Rácz Istvánnál az Egyesület elnökénél


