
a Mi Lapunk
Kopasz Bence  országos bajnok

2007. december 15-én Lábat-
lanban került megrendezésre a
diák C korcsoportos cselgán-
csozók országos bajnoksága.
Kopasz Bence a 36 kg-os súly-
csoportban 24 induló közül
négy gyõzelmet aratva orszá-
gos bajnoki címet szerzett!

Cikkünk a 10. oldalon

EGYÜTT KÖNNYEBB

SZATYMAZ ÉS ZSOMBÓ

ÖSSZEFOG

A településeken belüli össze-
fogás kulcskérdés lehet egy
község életében: ha mindenki
tolja a közös szekeret még az
akadályok sem tornyosulnak
olyan magasan elõttünk. Ezen
túlmenõen egyre hangsúlyos-
abb a pályázati rendszerben is
a települések összefogása, mint
vezérelv.

Cikkünk a 3. oldalon

A tartalomból:

3. oldal Önkormányzati közlemények
4. oldal Itt a jó idõ...
7. oldal Intézményi hírek
10. oldal Sport
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Keméndy Nándorék

Nevük már rég ott van az elfelejtettek
között,az idõ homályának legmélyebb
bugyrában.Pedig a maguk idejében jelen-
tõs szerepet töltöttek be a város és a
hozzá tartozó Szatymaz életében. Ami-
kor most itt néhány adattal felidézzük
emléküket, hozzá kell tenni, hogy -mint
olyan sokan mások abban az idõben,- a
nyaraikat õk is Szatymazon töltötték el.
De nézzük elõször is, ki volt az a
Keméndy Nándor? Gebhardt Ferdinánd-
ként született Szegeden 1915-ben. Isko-
láit is ott végezte, eredetileg kereskedõ-
nek tanult. Hamarosan Bécsbe ment, és
ott az írók körében forgolódva nagy
ismertségre és népszerûségre tett szert.
1848-ban újra Szegedre került, majd
beállt honvédnak. A fegyverletétel után
hadbíróság ítélte el és ott  "pihent" a pes-
ti Újépületben. 1861-ben és 1867-ben
már palánki csendbiztossá választották
Szegeden. Írói körökben országos is-
mertsége volt. Novellaírással is foglalko-
zott és számos mûve jelent meg a kora-
beli lapokban.
Amikor 1885-ben, "Az arany ember"
szegedi bemutatójára a déli vonattal
Jókai Mór megérkezett, az állomás elõtt
Szeged város díszhintaja várta. Az üd-
vözlõ sokaságtól kísérve egyenesen a
mai Petõfi Sándor utca elején álló
Keméndy-házhoz hajtatott. Keméndy
Nándoréknál díszebédet adott a ház gaz-
dája és kedves jó ismerõse, ahol a meg-
hívottak között ott volt Pálfy Ferenc pol-
gármester és Zsótér Andor is. A hangu-
latos ebéd után (közben sok üdvözlés is
elhangzott) az írófejedelem megtekintette
a házban mûködõ Keméndyné-féle le-
ánynevelõ intézetet, majd a ház urával
kocsiba ült és a város megtekintésére
indult. A városnézésbõl hazaérve Jókai
elhúzódott az egyik szobába, és a színi-
elõadás kezdetéig írt.
Keméndy Nándor már 74 éves, amikor a
Gárdonyi Géza által 1889-ben kiadott
élcelõdõ hetilapban, a "Szögedi Papri-
kában" szerepel. A róla készült, és a het-
ilapban megjelent rajz itt látható.
Keméndy bemutatása a következõkkel
indult:
"Nyugalmazott hadvezér, kinek az
ármádiáját nem egyszer csirkefogók
képezték!.......Érdemekben megkopa-
szodott néhai rendõrbiztos, aki szívesen
átszenvedte a tûzpróbát( amelynek csak a
haja esett teljesen áldozatul)….…Szeged
univerzális bácsija, elsõk között áll a
népszerûség dolgában…… Mert egy
vidéki skriblernek (firkásznak) legalábbis
öklével kell hasogatni az eget, míg a
nagy Jókai figyelemre méltatja. “És ab-
ban nincs egy szikra írói véna, aki meg
nem hajol Keméndy bácsi elõtt"
A rövid írásból a következõt kiemelnénk:
"A becsülettel kiérdemelt nyugalom nap-
jait künn tölti szatymazi villájában. A
bokáig érõ homok marasztalja, az
ózondús levegõ leköti, kavargó szivar-
füstjébe temeti el azokat a szép gondola-
tokat, amelyek rendõrbiztos korában
aranyat értek volna."

Keméndy Nándor a szatymazi szõlejét és
vele egy kisebb nyári lakot az 1860-as
években vásárolta. A család az árvizet itt
vészelte át. Hamarosan a régi helyébe
egy új, téglából épült házat emeltek.
Sokáig ott állt a mai Szatymaz közepén.
Elõtte haladt el a Balástyai utat (ma
Neszürjhegyi út) a Kis Pesti úttal (a 
templom és a labdarúgópálya között ha-
ladt el), és a nagy Posta úttal összekötõ
földes kocsiút.
A ház elõtt elhaladó poros utat késõbb
két sor japánakác kísérte, amibõl 18 még
az egyik oldalon megvan. A vadszõlõvel
befuttatott Keméndy-villa délre nézõ
üveges verandájának nyitott ablakán
esténként, a déli fuvallattal beszûrõdött a
közeli Báló-kocsma zenéje. Volt idõ,
amikor Dankó Pista hegedûje szólt.
Írás van róla, hogy Keméndy Nándor
1886-ban,  a Szatymaz 261. szám alatt
lévõ villához tartozó szõlejében egy
présház építését, udvari melléképület ki-
bõvítését szeretné megoldani (8 méter
hosszú, 5 1/3 méter széles vályogfal,
zsindelytetõ).
Keméndy egyébként kedvelt, vidám em-
ber volt. Gárdonyi így írt róla: " A ke-
dély megifjítja a kort, s a szív megarany-
ozza annak napjait. Innét van, hogy Ke-
méndy bácsinak állandóan derültek per-
cei." A szatymazi nyári lak úgyszólván
minden utazónak, nézelõdõnek, sétáló-
nak útjába esett. Nem is volt ott ven-
dégekben hiány egész nyáron át.
Keméndy Nándor kétszer kötött házassá-
got. Elsõ felesége -Thomas Alojzia -
1859-ben váratlanul elhunyt. Abban az
idõben került Szegedre a polgármesteri
titkár, majd helyettes polgármester
Drucker József (1825-1899) húga -Irma-
tanítani.
Drucker József ügyvédrõl el kell mon-
dani, hogy székesfehérvári, soproni pol-
gármester is volt. 1886-ban kérvényezi a
városnál, hogy a Szatymaz 54. szám
alatti szõlejében lévõ nyári lakház
bõvítését nyílt verandával (5,85 méter
szélességben, 3 méter mélységben) enge-
délyezzék.
Keméndy Nándorné Drucker Irma Mária
Pesten született 1838-ban. Iskoláit hely-
ben végezte el. Az Angolkisasszonyok
tanítóképzõjében kap oklevelet 1858-
ban. Szegedre került, amiben nem kis
része volt testvérének. 1861-ben házassá-
got kötött az elözvegyült Keméndy
Nándorral.
Drucker Irma jó szervezõ volt. Már
1862-ben magán-leánytanító és nõképzõ
intézetet nyit. A tanítóképzõt végzettek
ekkor még Szabadkára járnak vizsgázni.
(állami oktatás még nincs). Intézete nagy
hírre tesz szert; mindenki nála akarja
taníttatni leánygyermekét…ám a nagy víz
(1879.) elsöpri az iskoláját is. A
tanítóképzést ideiglenesen szünetelteti, a
leányiskolát több osztálynyi tanulóval
kibõvíti. 1887-ben a leány-középiskola
mellé leány-ipariiskolát is szervez. 1900-
ban újból megnyitja tanítóképzõjét,
amely még 1912-ben bekövetkezett
halála után is sokáig mûködik. Keméndy
Nándorné Drucker Irma a szegedi

tanítóképzés elindításában nagy érde-
meket szerzett.
Keméndyné -férje halála után is- a
nyarakat Szatymazon töltötte. A helyi
nyári rendezvényeket látogatta. Errõl
szól Móricz Pál újságíró 1899. július 9-
ei beszámolója is, amelyben felsorolja a
megjelenteket, akik között ott olvas-
hatjuk "özv. Keméndy úrhölgy " nevét
is.
A Keméndy villa látogatottsága meg-
csappant a házaspár elhunytával. Amikor
Béla fiukat 1916-ban a Budapesti Királyi
Ítélõtáblához helyezték bírónak, a szaty-
mazi szõlõt a nyári lakkal eladta
ügyvédtársának Végman Ferencnek
(1856-1929). Végman ügyvéd felesége
Wertheim Leopoldina volt, aki férje halála
után sokáig itt lakott leányával Vértes
Antalnéval, született Végman Leopoldiná-
val.
Vértes Antalnéra és két gyermekére még
sokan emlékezhetnek Szatymazon. (Antal
nevû fia a második világháború vérzi-
vatarában, egy szibériai fogolytáborban
"hagyta" fél lábát, mert az "lefagyott". 
Szatymaz község arculatának kialakítása
már az 1948-49-es években is sok veszõd-
séggel járt. A fõutca (Kossuth L. u.)
kijelölése, kiszélesítése (villamos
kivezetésre gondoltak), majd az út két
oldalán a házhelyek kiosztása megpe-
csételte a valamikori Keméndy Nándor
által építtetett ház sorsát. A Vértes
családtól a Kossuth utcába "esõ" házat
kisajátították. Elvették a szõlõt is -ház-
helynek- azon épült a tanácsháza. 
Mivel a tanácsháza építése késlekedett, -
csak 1950 derekán lett készen -addig a
közelben lévõ Keméndy-, illetve Vértes
villa volt az új község adminisztrációs
központja.  A községháza felépülése után
a korábban kisajátított villát azonnal
lebontották.
Írásunkkal a már rég elfeledetteket kíván-
tuk szólongatni, elhomályosult emléküket
idézve.

Pálmai József

Helytörténet
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Önkormányzati közlemények

Szatymaz Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
KÖZLEMÉNY

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 10. §. (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel a 2008. március 9.
napján kitûzött népszavazáson az igazolással rendelkezõ választópolgárok, valamint azok a választópolgárok, akiknek a
lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak az adott település megnevezését tartalmazza, az
alábbi szavazókörben szavazhatnak:

1. szavazókör - Simsay Iskola (Szatymaz, Kossuth u. 1. sz.)
Szatymaz, 2008. január 28.

Mákos Istvánné
Helyi Választási Iroda vezetõje

A településeken belüli összefogás
kulcskérdés lehet egy község életé-
ben: ha mindenki tolja a közös szeke-
ret még az akadályok sem tornyosul-
nak olyan magasan elõttünk. Ezen túl-
menõen egyre hangsúlyosabb a pá-
lyázati rendszerben is a települések
összefogása, mint vezérelv. A jövõ-
ben erre kiemelt figyelmet kell fordí-
tanunk. Vannak azonban a szomszé-
dos községek viszonylatában olyan, a
mindennapi élettel kapcsolatos fela-
datok, amelyek vagy nem is számít-
hatnak pályázati forrásra, vagy egyéb
módon is megoldhatók. Az elõbbi te-
endõkre jó példa a Szatymaz- Zsom-
bói határút karbantartása. Az út teljes
hosszában Zsombó tulajdona, mivel
azonban  legalább annyi szatymazi la-
kos is használja, mint zsombói, telje-
sen logikus, hogy az útjavításból
mindkét falu kivegye a részét. Ta-
valy leültünk egymással és megálla-
podtunk róla, hogy az autópálya fe-
lüljárójától Forráskút irányába Zsom-
bó; Dorozsma irányába pedig Szaty-
maz fogja végezni a jövõben ezt a
munkát. 
A pályázati rendszeren kívüli együtt-
mûködés szép példája egy korszerû,
fedett buszváró megépítése a felül-
járó mellett. Ennek a története még

az elõzõ ciklusra vezethetõ vissza. Az
felüljáró építése kapcsán a régi, szaty-
mazi területen lévõ téglából épült váró
funkcióját vesztette és a megálló átk-
erült Zsombó területére. Az akkori
polgármesterek szóbeli ígéretet kaptak
rá az építésben érintett cégektõl, hogy
az új megálló  új várót is kap majd. A
pályán már rég dübörgött a forgalom,
de a váró csak nem akart elkészülni.
Az autópálya építése kapcsán
Szatymaz területén kialakított, és
önkormányzati tulajdonba kerülõ új
dûlõutak és felüljárók használatba-
vételi eljárása során 2007-ben ezt is-
mételten jeleztük a kivitelezõk felé.
Az hogy a korábban tett ígéret pon-
tosan kitõl származott,  kinyomozha-
tatlan volt már ekkor.  A  szatymazi
pályaszakasz fõkivitelezõjével, a Deb-
mut Zrt-vel folytatott egyeztetõ tár-
gyalások során novemberben  abban
egyeztünk meg, hogy a váró kivitele-
zésének a költségét felvállalják abban
az esetben, ha a települések elõké-
szítik és kiépítik a területet. A váró
alá szükséges földtöltést a Maros-
dömper Kft. szatymazi bányájából
kaptuk térítésmentesen. A szállítást
szatymazi vállalkozó, a többi feladatot
pedig a zsombói önkormányzat vé-
gezte el decemberben. Az esztétikus,
fából készült váró januárban került
felállításra. 
Szeretnénk ha  a környékbeliek örö-
mére szolgáló várót sokáig használ-
hatnák a két község lakosai, ezért ké-
rünk mindenkit, vigyázzunk rá közö-
sen! 
Reméljük mindketten, hogy az ilyen -
mindkét falut megmozgató -, együtt-
mûködésre a jövõben sûrûbben kerül
sor, tovább erõsítve a régóta meglévõ
jószomszédi kapcsolatunkat.

Gyuris Zsolt- dr. Kormányos László
polgármesterek

Önkormányzati közlemények

Szatymaz Község Képviselõtestülete
2008. január 23. napján tartotta rendes
ülését. Dr. Kormányos László polgár-
mester - napirend elõtt - beszámolt a
képviselõtestület tagjai részére a zárt
ülésen hozott, illetve a lejárt határidejû
határozatokról és a két ülés között eltelt
idõszakban végzett munkájáról.

Elsõ napirendi pont keretében megtár-
gyalták és elfogadták az önkormányzat
és intézményei 2008. évi rendezvény-
tervét. 
Második napirendi pont keretében mó-
dosították a tavaly év végén elfogadott
2008. évi képviselõtestületi munkater-
vet.

Az elõterjesztések napirend keretében
módosításra került a szociális igazga-
tásról és szociális ellátásról szóló ren-
delet. A képviselõtestület elfogadta a
helyi hulladékgazdálkodási terv felül-
vizsgálatára készített elõterjesztést.
Módosította - ágazati azonosítók válto-
zása miatt - a Polgármesteri Hivatal
Alapító Okiratát, illetve elfogadta a
Homokháti Önkormányzat Kistérség-
fejlesztési Társulása Alapító Okiratá-
nak módosítására tett elõterjesztést. 
Hatályon kívüli helyezte az állatmérle-
gelési díjak megállapításáról szóló ren-
deletet. 
Az önkormányzat 2008. január 1-jével
csatlakozott a Szegedi Kistérség Több-
célú Társulása Humán Szolgáltató Köz-
ponthoz, így hatályon kívül helyezte a
Kapcsolat Integrált Szociális Alapszol-
gáltatási Központ Alapító Okiratát, és
megszüntette Makra Sándorné vezetõi
megbízatását. 
Megtárgyalták és elfogadták az iskolai
étkezési térítési díjak megállapításáról
szóló elõterjesztést. 
Döntöttek arról, hogy ismét benyújtják
a Gyermekétkezési Alapítványhoz a
"Mindenki Ebédel" programra a pályá-
zatot és az ehhez szükséges önrészt biz-
tosítják.
A képviselõtestület zárt ülés keretében
telekügyekkel kapcsolatos döntéseket
hozott.

EGYÜTT KÖNNYEBB - SZATYMAZ ÉS ZSOMBÓ
ÖSSZEFOG

A közösen kiharcolt
buszváró
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Önök ebben az évben is dönthetnek személyi jö-
vedelemadójuk egy százalékának közhasznú fela-
jánlásáról. 

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy ebben az évben
is segítsék támogatásukkal az alapítványok mû-
ködését. 

Mindazokhoz fordulunk támogatásért, akiknek
fontos a falu fejlõdése, az idõs emberek megfe-
lelõ környezetben történõ gondozása és a gyer-
mekek megfelelõ nevelési környezetének bizto-
sítása.

Önkormányzatunkat és intézményeinket érintõen
három alapítvány részére ajánlhatják fel adójuk
egy százalékát.

" SZATYMAZÉRT ALAPITVÁNY "

A község további lendületes fejlõdésének elõse-
gítése, az önkormányzati feladatok ellátásához
szükséges eszközök kiegészítése.
Olyan közösségi tevékenységek szervezése,- tá-
mogatása, melyek a község fejlõdését, gazdago-
dását, közbiztonságának megszilárdítását, a szo-
ciális, egészségügyi, kulturális, mûvelõdési,-
gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységek ki-
szélesítését szolgálják.

Kiemelten támogatott programok:
"Szatymaz biztonságáért:" közbiztonság, köz-

rend, tûzvédelem.
"Szatymaz kultúrájáért:" oktatás, közmûve-

lõdés, szabadidõ hasznos eltöltése.
"Az egészséges életmódért:" megelõzés, szû-

rés, sport.

2007-ben a Szatymazért Alapítvány bevétele a
felajánlott 1%-okból 290560 Ft volt.

Köszönjük támogatóinknak!

AZ ALAPITVÁNY ADÓSZÁMA:  
18456420-l-06

*****

"SZATYMAZ KÖZSÉG TERÜLETÉN
ÉLÕ IDÕS EMBEREK
GONDOZÁSÁÉRT "

Szatymaz községben élõ- gondozásra szoruló-

idõs emberek segítése. A községi önkormányzat
által fenntartott Kapcsolat Integrált Szociális
Alapszolgáltatási Központ épületének korsz-
erûsítése, felújítása, tárgyi felszereltségének
bõvítése, javítása. Házi gondozó-, és tanyagond-
noki szolgálat mûködési feltételeinek javítása,
bõvítése.

AZ ALAPITVÁNY ADÓSZÁMA: 
18452213-l-06

*****

A MI OVODÁNKÉRT ALAPÍTVÁNY

Szatymaz Községi Önkormányzat fenntartásában
lévõ Napköziotthonos Óvodába járó gyermekek
nevelési feltételeinek javítása, tárgyi felszerelt-
ségének bõvítése, javítása. 

AZ ALAPITVÁNY ADÓSZÁMA: 
18465789-1-06

*****

Ez úton szeretnénk megköszönni mindenkinek a
segítségét, akik tavalyi adóbevallásuk 1 %-ával
támogatták az alapítványok mûködését.

Közhasznú  egyesületeknek pedig a
következõ adószámokon:

SZATYMAZI NYUGDÍJASOK
EGYESÜLETE: 

adószáma: 18464812-1-06

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SZATY-
MAZI EGYESÜLETE: 

adószáma: 18463718-1-06

SZATYMAZI FATALOK TÁRSASÁGA
EGYESÜLET: 

adószáma: 18472606-1-06

SZATYMAZI POLGÁRÕR EGYESÜLET: 
adószáma: 18462580-1-06

KÖZMÛVELÕDÉSI ÉS CSALÁDSEGÍTÕ
EGYEÜLET:

adószáma: 18472754-1-06

SZATYMAZ KÖZSÉBEN MÛKÖDÕ ALAPÍTVÁNYOK KÖZLEMÉNYE
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Itt a jó idõ - kezdõdnek az
útjavítások

A szerencsére rövid év végi-januári tél
után, a beköszöntõ tavaszias idõvel jo-
gosan kérdezhetik a szatymazi lakosok,
hogy mi fog történni az elmúlt idõszak-
ban rendesen kikátyúsodott útjainkkal.
Errõl kérdeztük a polgármester urat: 

- A napokban jártam a IV. körzetben, és
azt tapasztaltam, hogy elég rossz álla-
potban vannak a külterületi dûlõutak.
Mit szándékozik tenni az önkormányzat
ez ügyben?

- Természetesen én magam is nap mint
nap tapasztalom a problémát, illetve a
lakosság is jelzi irányomba. Nem is le-
het kérdés, hogy mi a teendõ, csak az,
hogy mikor tudjuk elkezdeni a mun-kát.
Egyértelmû, hogy a dûlõutak gré-
derezése csak akkor hatékony, ha a ta-
laj nedvesség tartalma  erre ideális.
Most pedig  kedvez az idõjárás, ezért
már el is kezdtük a munkákat. Elsõ lé-
pésként az elmúlt hetekben azoknál a
külterületi kövesútjainknál, ahol szük-
ségesnek mutatkozott, elvégeztük a pad-
kázást, és az onnan felszabaduló
nyesedék földet pedig már a környezõ
földes utak töltésére, javítására hasz-
náltuk fel. Ezután  tudunk majd kon-
centrálni teljes erõvel a dûlõutak kar-
bantartására. Azt tervezzük, hogy az
eddigieknél jóval komolyabb beavat-
kozást végzünk ezen a téren. 

- Mit fog ez jelenteni a gyakorlatban?

- Azokon az útszakaszokon, ahol egyér-
telmûen látszik, hogy "odébbment" a
nyom, ott megszüntetve az akadályt,
visszaállítjuk az eredeti utat. Annak,
hogy ez az idõk folyamán így alakult,
többféle oka lehet: az útszél, kihajló
fák, sumarak miatt; a szomszédos föl-
dek mûvelése során elszántották a köz-
területet; az útra kinyúló trágyarakások
és egyéb depók miatt; stb.. Ezeket az
akadályozó tényezõket - felszólítva az
érintett földtulajdonosokat, illetve az
önkormányzat dolgozóinak segítségével
-, mint már említettem, meg fogjuk
szüntetni. A gréderezés során megpró-
báljuk az útjaink eredeti szélességét 
visszaállítani, olyan bakhátas útprofilt

kialakítva, hogy a víz az utak szélén
tudjon összegyûlni. 

- Ez óriási munkának tûnik elsõ hallásra.
Van ehhez elegendõ kapacitása az ön-
kormányzatnak?

- Ha a kérdés az anyagiakra vonatkozik,
akkor azt kell mondanom, hogy szûkös
lehetõségeink ellenére is egyszerûen
muszáj beépítenünk a szükséges össze-
get a 2008-as költségvetésünkbe. Leg-
fõképp azért, mert igazán nagyléptékû
útjavítás az elmúlt években nem tör-
tént. Az a véleményem, ha egyszer
ebbe nagyobb energiát fektetünk, ak-
kor utána akár több évig is elég lehet
kisebb mértékû karbantartás. Erre a
munkára szánjuk - megint csak hivat-
kozva a kedvezõ idõjárásra -, az egész
tavaszt. Próbáljuk a gépi munkákat mi-
nél kevesebb külsõ vállalkozó bevoná-
sával megoldani. A tervezett munkála-
tok jellege miatt azonban kulcskérdés az
is, hogy áll-e rendelkezésre elegendõ
munkaerõ. Ebben a helyzetben nagyon
jól jött az a "Téli-tavaszi közmunka-
program" címmel kiírt pályázat, mely-
hez Szatymaz is csatlakozott. E pályázat
keretében január 15-tõl három hónapig
nyolc közmunkást tudunk foglalkoztat-
ni. A legfrissebb hírek szerint további
másfél hónap hosszabbításra is mód
nyílik majd. Az õ foglalkoztatásuk nem
igényel önkormányzati forrást. Ezt a
létszámot növelik még az alkalmi  mun-
kavállalói "kiskönyves" dolgozóink is.
Összességében úgy gondolom, vagyunk
ehhez a munkához most elegen.

- Mi történt még a télen Szatymazon?
Kisebb beruházásokra, elmaradt
munkákra gondolok?

- Az elmult idõszakban a  jánosszállási
iskola környékét raktuk rendbe, vala-
mint a  bel- és külterületi hirdetõtáblá-
inkat újítottuk fel. Mindkét munkára
nagy szükség volt már. Fontos beruhá-
zás volt a forráskúti kövessút melletti
lakosok vezetékes vízzel való ellátása.
Ez lakossági önerõs beruházásként va-
lósult meg és 13 ingatlant érintett. Az
önkormányzat a csövek lefektetésében 
- a gépi és kézi munka vonatkozásá-
ban -, nyújtott segítséget az érintet-
teknek. A több éves elõkészítés, majd a
decemberi kivitelezés után a mûszaki
átadás január közepén történt meg. Év
végére volt beütemezve a teljesen
tönkrement köztéri hulladékgyûjtõink
cseréje is. Ez a feladat kapacitás
hiányában átcsúszott erre az évre és a
közeljövõben fogunk rá sort keríteni.

K.J.

Tájékoztató az egészségügyi
szolgáltatásra való jogosult-

ságról, a járulékfizetési
kötelezettségrõl

2008. január 1-jétõl valamennyi egész-
ségügyi szolgáltató ellenõrzi a betegek
jogviszonyát. Amennyiben Önnek nincs
jogviszonya, akkor annak érdekében,
hogy jogosult legyen az egészségbiztosí-
tás természetbeni ellátásaira, köteles jo-
gosultságát rendezni. Amennyiben ezt
nem teszi meg az APEH felé járulék fel-
halmozása lehet.  
A jogosultság rendezésének lehetõségei
2008. január 1-jétõl az egészségügyi
szolgáltatási járulék összege havi 4.350
Ft (napi 145 Ft). A járulékfizetést a kö-
telezett helyett (pl. nagykorú állásnélkü-
li gyermek helyett a szülõ) más sze-
mély, szerv is teljesítheti. 
Amennyiben rendezni szeretné jogviszo-
nyát, akkor a lakóhely szerinti illetékes
APEH-nél lehet bejelentkezni járulékfi-
zetésre.
Amennyiben ön szociálisan rászorult a
jegyzõ az egészségügyi szolgáltatás i-
génybevétele céljából hatósági bizonyít-
ványt állít ki.
A szociális rászorultságot igazolni kell.
Jogosult az, akinek családjában az egy
fõre jutó havi jövedelem az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegé-
nek 120%-át, (34.200 Ft), egyedül élõ
esetén az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-át (42.750
Ft) nem haladja meg, és családjának va-
gyona nincs.
A hatósági bizonyítvány érvényességi
ideje 1 év. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az, aki
alkalmi munkavállalói kiskönyvvel fog-
lalkoztatott, nem jogosult az egészségü-
gyi szolgáltatás igénybevételére.

Õstermelõk figyelmébe!
Elõzõ két lapszámunkban már tájékoztattuk
a helyi õstermelõket arról,hogy a vo-
natkozó magasabb szintû jogszabályok ér-
telmében csak 2007. december 31-ig ré-
szesülhettek mentességben a helyi adó meg-
fizetése alól. Természetesen ez nem csak a
szatymazi termelõkre vonatkozik, hanem
minden õstermelõre. Arról is tájékoztattuk
az érintetteket, hogy elsõ alkalommal 2009-
ben kell bevallást adni a 2008. évi
bevételükrõl. Ehhez induló lépésként min-
denkinek be kellett jelentkezni 2008. január
31-ig az Önkormányzat adóhatóságához he-
lyi iparûzési adóalanyként. Fontos tisztáz-
ni, hogy ez egyaránt vonatkozik azokra a
gazdálkodókra is, akik szatymazi bejelen-
tett lakcímmel  rendelkeznek, de tevékeny-
ségüket más településen végzik, illetve a-
zokra is, akik nem szatymazi lakcímmel
nálunk gazdálkonak. Mivel az õstermelõket
érintõ adószám igénylési kötelezettség tel-
jesítése kapcsán az APEH jelentõs le-
maradásban van az adószámok kipostázásá-
nak folyamatában, ezért felhívjuk az õster-
melõk figyelmét, hogy a bejelentési kö-
telezettség tejesítésének végsõ határidejét

2008. február 29-ig (péntek) 
meghosszabbítjuk.

A fenti idõpontig a bejelentés elmulasztása
miatt senkit nem fog megbírságolni adóha-
tóságunk. Azt követõen viszont nyilván-
tartásunkat egyeztetjük a Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal adatbázisával, és a
bejelentést elmulasztókkal szemben kése-
delmi, illetve mulasztási bírságot fogunk
kiszabni.

jegyzõ

Padkázás a pálinkafõzde
közelében

A közmunka programban
közterületeink karbantartására

pályáztunk
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A Domaszék és Szatymaz települések
jövõképe projekt a végéhez közeledik, ami
azt jelenti, hogy hamarosan elkészül
Szatymaz jövõképe. 
A két éves projekt munkálatai két fõ sza-
kaszból álltak .Az elsõ 2006. tavaszán
kezdõ-dött. Ebben az idõszakban találkoz-
tak a szatymazi lakosok a településre
érkezõ és a kérdõíves felmérést elvégzõ
egyetemistákkal. A kutatás ezen fázisában
igyekeztük megkeresni kérdéseinkkel a
kül- és belterületen élõket egyaránt. A
beérkezõ válaszok feldolgozásával
párhuzamosan zajlott egy kevésbé
látványos, de jelentõségét tekintve hangsú-
lyos kutató munka a helyi intézményekben
és a szatymazi civil szervezeteknél. Ennek
eredményeképpen 2007. tavaszára elké-
szült Szatymaz település helyzetképe,
melyet azóta is olvashatnak a www.szaty-

maz.hu weboldalon. 
A második szakasz feladata a település
helyzetképére épülõ jövõkép elkészítése
volt. A jövõkép kialakításához szükséges
volt mélyinterjút készíteni a település kö-
zéleti szereplõível, vezetõivel a témával
kapcsolatban. Felhasználva minden be-
érkezõ információt elkészült Szatymaz és
Domaszék települések jövõképe. Érdekes-
ség, hogy témánkból több egyetemi szak-
dolgozat és publikáció is született.
A jövõkép bemutatása egy fórum keretén
belül fog történni, (idõpontját márciusra
tervezzük) melyre szeretettel várunk min-
den érdeklõdõt. (a pontos idõpontról ter-
mészetesen tájékoztatjuk a lakosságot a Mi
Lapunkban)

Kálmán János
települési megvalósító

Nagyívû uniós program a klímavál-
tozás ellen
Mindannyiunkat érint  a globális fel-
melegedés problémája, tudjuk, hogy
a helyzet adott, esetleg beszélgetünk
is róla, de nem biztos, hogy tisztában
vagyunk azzal, hogy miképpen is
tehetnénk ellene. Egyes emberként is
fontos odafigyelnünk arra, hogy ne
szennyezzük környezetünket, hiszen
óriási a felelõsségünk abban a tekin-
tetben, hogy milyen természeti örök-
séget hagyunk unokáinkra, de igazán
hatékonyak akkor lehetünk, ha ki-
sebb-nagyobb közösségi szinten ösz-
szefogunk. A nagyobb szintû össze-
fogás tulajdonképpeni "vázát" az
Európai Bizottság klímavédelmi és
zöldenergia-csomagja adja. Uniós
állampolgárokként jó tudnunk, hogy
az EU hogyan képzeli el felvenni a
harcot a globális felmelegedéssel.
Nézzük, hogyan is gondolja az Eu-
rópai Bizottság annak a klímavédelmi
és zöldenergia-csomagnak a végreha-
jtását, amelyet január 23-án fogadtak
el. Ez egy 2020-ig szóló átfogó prog-
ram. Magyarországra vonatkozó ja-
vaslatai szerint 2005-höz képest a
megújuló energiaforrások arányát 13
százalékra kellene "felküzdenünk". 
Emlékeztetõül: az állam- és kor-
mányfõk tavaly márciusban mege-
gyeztek, hogy EU-szinten jogilag kö-
telezõ célokat szabnak meg a tagál-
lamoknak az üvegházhatást okozó gá-
zok kibocsátásának további csökken-

tésére, a megújuló energiaforrások és
külön is a bioüzemanyagok haszná-
latának növelésére és az energiaha-
tékonyság javítására. Az akkor elfo-
gadott politikai megállapodás értel-
mében az EU-nak 2020-ig legalább
20 százalékkal kell csökkentenie az
üvegházhatást okozó gázok kibocsátá-
sát az 1990-es szinthez képest;
ugyanerre a határidõre uniós szinten
20 százalékra kell növelnie a megú-
juló energiaforrások teljes energia-
mérlegen belüli részarányát; a teljes
üzemanyag-felhasználáson belül 10
százalékra kell felvinnie a bioüzema-
nyagok arányát, és végül 20 száza-
lékos javulást kell elérnie az energia-
hatékonyságban. Az EU egyúttal je-
lezte, hogy amennyiben a fejlett or-
szágok és a feltörekvõ országok is
követik a példáját, kész akár 30 szá-
zalékkal is csökkenteni a széndioxid-
kibocsátást. 

Európai környezetvédõk szerint a 20
százalékos csökkentés még kevés is
lenne annak az általánosan elfogadott
célnak az eléréséhez, hogy a bolygó
hõmérséklete az évszázad végéig ne
legyen 2 fokkal magasabb az ipa-
rosodás elõtti idõkhöz képest. A zöld-
csomag másfelõl a megújuló ener-
giaforrások elterjesztésével növelné
az EU energiaellátásának biztonságát
attól a veszélytõl, amelyet különösen
a fosszilis energiahordozók folyama-
tosan emelkedõ árai jelentenek. Az

Európai Unió az új intézkedésektõl
azt reméli, hogy azok megvetik egy
világméretekben egyedülálló, ala-
csony széndioxid-kibocsátású gaz-
daság alapjait.

Az üvegházgázok csökkentésének
terve.

Ha lehet sorrendiséget felállítani a
jogszabály-tervezetek között, akkor a
széndioxid-kibocsátás uniós szintû
csökkentése az a cél, amelynek lé-
nyegében minden más alárendelõdik.
Az üvegházhatást okozó gázok kibo-
csátása az EU-ban nagyjából fele-fele
arányban a 2005-ben elindult európai
kibocsátás
-kereskedelmi rendszer (ETS) hatálya
alá tartozó ipari létesítmények és az
azon kívüli gazdasági ágazatok
(közlekedés, mezõgazdaság, szolgál-
tatások, hulladékgazdaság, épületek)
között oszlik meg. Az Európai Bizott-
ság ezért a 2020-ra elõirányzott 20
százalékos általános kibocsátás-csök-
kentési célt szem elõtt tartva mindkét
kategóriára kidolgozta a forgatóköny-
vet. 

Mivel az EU 25-ök 2005-ben (Bul-
gária és Románia nem volt még tag)
együttesen 6 százalékkal csökkentet-
ték a kibocsátást az 1990-es évhez ké-
pest, ezért a 2020-ig hátralevõ idõben
már "csak" 14 százalékos lefaragásra
van szükség a 20 százalékos cél elé-

Rólunk szólunk-EU-vonal

Közgyógyellátottak figyelmébe
Azoknak az ügyfeleknek, akiknek 2007. január 1-jét kö-
vetõen benyújtott kérelmére alanyi jogon (I. II. csoport-
beli rokkant, emelt szintû családi pótlékban részesülõ
gyermekek) állapítottak meg közgyógyellátásra való jo-
gosultságot, a jegyzõ a jogosultság lejártát legalább
harminc nappal megelõzõen hivatalból megvizsgálja,
hogy a törvényben megfogalmazott feltételek változat-
lanul fennállnak-e. 
Amennyiben a feltételek továbbra is fennállnak, a jegy-
zõ a közgyógyellátásra való jogosultságot - a gyógy-
szerkeret változatlanul hagyásával - egy évvel meg-

hosszabbítja. A meghosszabbításról rendelkezõ határo-
zat alapján az illetékes egészségbiztosítási pénztár új iga-
zolványt állít ki. 
Az a jogosult, aki az egyéni gyógyszerkeretét felülvizs-
gáltatni kívánja, az a háziorvosától zárt borítékban kér-
jen szakvéleményt. 

Az a jogosult, aki normatív és méltányossági jogcímen
részesül közgyógyellátásban, és 18 hónapnál nem régeb-
ben kiadott szakhatósági állásfoglalással rendelkezik,
csak abban az esetben kell kérnie a háziorvos igazo-
lását, ha a gyógyszerkeret felülvizsgálatára igényt
tart. 
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réséhez. 
A tagállamok helyett 2013-tól a Bi-
zottság osztaná el az ipari létesítmé-
nyek között a kibocsátási egységeket,
vagyis azt a tonnamennyiséget, amed-
dig egy adott évben széndioxidot bo-
csáthatnak a levegõbe. Mindez egyút-
tal azt jelenti, hogy a teljes kibocsátás
nagyjából 50 százalékát érintõ tarto-
mányban nem szükséges külön tagál-
lami célok kitûzése, miután a csök-
kentést nemzeti színektõl függetlenül
a cégeknek kell majd elérniük. 

Más a helyzet például a közlekedés-
nél, ahol a 2005-ös kibocsátáshoz ké-
pest 10 százalékos csökkentést java-
sol a Bizottság 2020-ig uniós szinten.
Miért csak 10 százalékosat?
Bizottsági források szerint azért, mert
ezekben a szektorokban drágáb a ki-
bocsátás-csökkentés. Mivel utóbbinál
nem cégek, hanem tagállamok erõ-
feszítésén múlik a cél elérése, ezért
Brüsszel az adott koordináták között
minden egyes tagállam számára
megszabta, hogy mekkora kibocsátás-
csökkentést kell elérnie. 

A zöldcsomag költségei és vélt hasz-
na

A Bizottság hatástanulmányában azt
állítja, hogy a megújuló energiaforrá-
sok növekvõ használata évente 50
milliárd euróval kevesebb olaj és gáz
behozatalát tenné szükségessé, javul-
na tehát ezáltal az energiaellátás biz-
tonsága. Rengeteg megtakarítást re-
mélne az EU az egészségügyi kiadá-
sokon is, ahogy a tisztább levegõvel
csökkenne a megbetegedések száma.
És a Bizottság arra is számít, hogy a
megújuló energiák elterjedésével a
következõ években 3 millió új
munkahely jöhet létre. Brüsszelben
ugyanakkor azt is elismerik, hogy a
villamos áram árának 10-15 száza-
lékos emelkedésére lehet számítani
2020-ig a csomag eredményeként. 

Az irányelv-tervezet az egyes tagál-
lamokra bízza, hogyan, a különbözõ
megújuló források milyen kombiná-
ciójával kívánják elérni a kitûzött és
kötelezõen teljesítendõ célokat. A
jogszabály tervezete nem szabja meg,
hogy a villamos áram vagy a hûtés és
a fûtés hány százalékát kell zölden-
ergiából elõállítani. Az egyetlen kivé-
tel a bioüzemanyag, ahol mindenki

számára egységesen 10 százalék lesz
a cél. Ugyanakkor az sem lesz mind-
egy, hogy milyen alapanyagból ál-
lítják elõ majd a bioüzemanyagokat.
Hogy a természetvédelmi területeket
és értékes erdõket megóvja, illetve,
hogy ne a széndioxid-kibocsátást nö-
velõ alapanyagok termelését ösztö-
nözze.
Mivel a tagállamok eltérõ lehetõsé-
gekkel rendelkeznek a megújuló ener-
giaforrások terén, az Európai Bizott-
ság önkéntes alapon lehetõvé tenné a
megújuló energiák uniós kereskedel-
mét. Ez egyrészt lehetõvé tenné az
ilyen energiaforrásokban szegény
országoknak, hogy olyan más tagál-
lamokban finanszírozzanak beruházá-
sokat, ahol a zöldenergia elõállításá-
nak a költségei a legalacsonyabbak.
Cserébe saját teljesítésükbe számít-
hatnák bele az így elõállított zölden-
ergiát. A kereskedelem egy másik
formája lenne az, ha a cégek egy má-
sik országban vásárolhatnának zöldi-
gazolványokat (úgynevezett eredetga-
ranciát), feltéve, hogy a piaci kínála-
tot nyújtó ország már elérte vagy túl-
lépte a számára elõírt célt. 

(A BruxInfo cikke nyomán)

Mûvelõdési Ház és Könyvtár

Nyugdíjas Klub
Minden hó utolsó szerda
1700 óra

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

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

Kórus próba
Minden hétfõ, csütörtök
Helye: Mûvelõdési Ház

Pilates torna
Hétfõ, péntek:1800

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 óráig
Helye :  Mûvelõdési Ház
Vezeti : Molnár István

Kondi terem
Hétfõtõl péntekig 
0730-1900 óráig

08.(péntek): Felsõs farsang
14.(csütörtök):Gazdaköri esték
16.(szombat): Óvodás szülõk bálja
17.(vasárnap): Megye II. sakkverseny

20.(szerda): Testületi ülés
21.(csütörtök):Gazdaköri esték
22.(péntek):Alsós farsang
27.(szerda): Nyugdíjas Egyesület összejövetele

Februári rendezvények a Mûvelõdési Házban

Tájékoztatjuk a kedves lakosságot , hogy 2008-ban tüdõszûrésre az
Egészséghéten  (október 13-17.) lesz lehetõség.
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Óvodánkból

Eljött a vigasság, a bolon-
dozás ideje

Az elkövetkezõ idõszakban óvodánk
hangulatára a farsangi készülõdés lesz
a jellemzõ.
Minden csoportban lázasan készülõd-
nek a közelgõ ünnepre.Vidám, kaca-
gástól hangos gyermekek mosolygó
arca ragyogja be a hétköznapjaink
ünnepnapjait.
Mint minden évben, az idén is fontos
feladatunknak tartjuk, hogy ezt a bo-
londozásokkal, vidámságokkal teli
idõszakot ne csak megismerjék, ha-
nem átéljék az óvodánkba járó gyer-
mekek. Pedagógusaink minden esz-
közt megragadnak arra, hogy megte-
remtsék, idevarázsolják ezt a nem
mindennapi, fergeteges hangulatot,
mely mosolyt csalogat a kicsik, és fel-
nõttek arcára egyaránt.
Farsang
A farsang évente ismétlõdõ, rövi-
debb- hosszabb ideig tartó idõszak,
melyet évszázadok óta az evés, ivás,
jelmezes felvonulások jellemeznek.
A farsang vízkereszttõl (január 6 ) a
húsvét vasárnapot megelõzõ 40 napos
böjt kezdetéig, azaz "húshagyóked-
dig", hamvazószerdáig tart.
A farsang a tavaszvárás õsi ünnepe.
A farsang a "vaschang" bajor-osztrák
jövevényszóból származik. Magyar
elnevezésként a 15. században tûnt
fel.
A farsang zajos mulatságait egy õsi
hiedelem hívta életre. A középkorban
azt hitték az emberek, hogy a tél u-
tolsó napjaiban - amikor rövidek a
nappalok és hosszúak az éjszakák - a
nap elgyengül, és a gonoszok életre
kelnek. Vigalommal, jelmezes kar-
neváli felvonulással, boszorkánybábu
elégetésével akarták elûzni ezeket. 
Egyes helyeken tüzes kerekeket gör-
gettek, mert azt remélték, hogy a föl-
di tûz segíti a napot, hogy újra erõre
kapjon.
Eleinte azért öltöztek ijesztõ jelme-
zekbe, hogy elûzzék a halált, a rosz-
szat, a hideget.
Az elsõ maskarások halottas menetet
utánozva masíroztak. A karnevál el-
nevezés is összefügésben áll ezzel,
ugyanis a "carnavalet" a felvonulás

központi alakja nem más, mint a ha-
lottasház szolgája, vagyis a sírásó. 
A megjátszott temetés után nagy dá-
ridót csaptak, hiszen a tél eltemetésé-
nek mindenki örült.
A régi babonákat elfelejtették az em-
berek, de a jelmezes, álarcos karne-
vál és a bálok, táncos mulatságok
szokása máig megmaradt.
A szokások és hiedelmek többsége, és
így a maskarás alakoskodás is a
vigasság utolsó napjaira, "farsang-
vasárnapra", "farsanghétfõre", "hús-
hagyókeddre", az ún. "farsangfar-
kára" összpontosulnak. Ebben az
idõszakban volt a szórakozás legfõbb
ideje. A hamvazószerdát követõ na-
pon, az egynapos böjt után a böjtöt
felfüggesztik, hogy a farsangi mara-
dékot elfogyaszthassák. Ennek a nap-
nak a" zabáló-, torkos vagy tobzódó-
csütörtök" a neve .Ezekhez a napok-
hoz, a karácsonyi ünnepkör után a
leggazdagabb jeles napi szokáshagyo-
mány kapcsolódik. Legjellemzõbbek a
vénlány- és vénlegény csúfolás,
maszkos alakoskodások, dramatikus
játékok, busójárás, halottas, lakodal-
mas, betyár -játékok.
A mulatozások "húshagyókeddig tar-
tottak. "Farsangtemetéssel" vagy "tél-
temetéssel" búcsúztatták az elmúlt vi-
dám heteket.
Szeretnénk az idén is részt venni "
Kiszebáb" égetésen., Közösen elûz-
hetnénk a telet, mert már nagyon vá-
gyunk a tavasz éltetõ napsugaraira,
szirombontogató virágaira, csicsergõ
madaraira és a mézillatú tavaszi lágy
szellõre!

Az elmúlt idõszakban felmért gyer-
mekek értékelését megtekinthetik a
szülõk az óvónõvel egyeztetett idõ-
pontban, a fogadóórákon.
Ha kérdésük, kérésük van, kérjük
forduljanak bizalommal a csoport-
vezetõ óvónõkhöz, illetve az óvoda
vezetõhöz.

A Mi Óvodánk Alapítvány Szatymaz
2006-ban 186.300 Ft-ot, 2007-ben
230.449 Ft-ot kapott az 1%-os felaján-
lásokból. Ezt az összeget udvari
játékokra fordítja az alapítvány.

Könyvajánló
Kicsiknek
Mikes Lajos: Sanyi Manó:
A XX. század egyik legnagyobb
mûfordítójának közel száz éve
nagysikerû könyve most elõször ké-
peskönyv formájában kerül a nagy-
közönség elé. Sanyi Manó könyve a
Harry Potter- i világ elõdjének is
tekinthetõ. A manó alakjával a paj-
kos kisgyermekek ma is azonosul-
hatnak. A tanulságos történeteket
varázslatos báj és fanyar humor
hatja át. 

Kicsit nagyobbaknak
Emily Rodda: Deltora-küldetés:
Az írónõ nyolc részbõl álló sorozata
méltán foglalja el helyét a klasz-
szikus fantasy leghíresebb alkotá-
sainak sorában. Izgalmas, értékek-
ben gazdag olvasmány a mûfaj ra-
jongóinak, és a mesés történetre
vágyó gyerekeknek.
Deltora a varázslat birodalma.
Valamikor régen Deltora varázsla-
tos övének hét drágaköve oltalmazta
a csodálatos, békés birodalmat. Az
Árnyak Ura megirigyelte az
emberek boldogságát, és elraboltatta
az ékköveket. Ahogy eltûnt a vé-
delmezõ erõ, úgy omlott össze a
királyság. A sok évig tartó sötét
korszakban csupán néhány elszánt,
tiszta ember õrizte meg a remé-
nyét.Közülük hárman veszedelmes
küldetésre vállalkoznak:meg akarják
találni a hét drágakövet, hogy az
Árnyak Urának hatalmát megtör-
jék….

Mindenkinek
Motiváció minden reggel:
"Mi van akkor, ha az elõtted tor-
nyosuló akadályok csak a képzele-
ted szüleményei? Mi van akkor, ha
nem a körülmények, hanem a saját
gondolataid állják utadat? Mások
"érzéki csalódását" könnyû felis-
merni, a saját érzékeink azonban
gyakran becsapnak bennünket….."A
könyv szerzõjének célja érdekes
módon nem az, hogy mû-vét olvas-
va elfeledkezzünk a külvilágról, és
képtelenek legyünk letenni a köny-
vet. Az õ célja pontosan ennek az
ellenkezõje: válasszunk ki egy ked-
vünkre való üzenetet…olvassuk el…
tegyük le a könyvet és cselekedjünk.

Kiszebaba készítés
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Iskolánkból

Gyerekszáj

Azért szeretem a karácsonyt, mert...

Karácsony - ennek a szónak a hal-
latán a legtöbb embernek az jut
eszébe: a szeretet és a béke ünnepe.
Kíváncsi voltam, mi lehet a véle-
ménye errõl a gyerekeknek, hogyan
tudja egy 8-9 éves kisgyermek ezt a
mondatot folytatni. Be kell valla-
nom, hogy az osztályomba járó gye-
rekek felének csak az ajándékozás
volt a lényeg. De ennek ellentéte-
lezésére következzen néhány felnõt-
teket is meghazudtolóan magvas
gondolat:

H. L.: Összegyûlik a család és nem
az a lényeg, hogy ajándékot kapjak,
hanem az, hogy együtt vagyunk.
Ezért nem várom el azt, hogy aján-
dékot kapjak, nem is baj ha nem ka-
pok egyáltalán, hanem csak gyûljön
össze a család.

M. Z.: Békesség és szeretet ünnepe
a karácsony. Öröm kedves Anyu-
kánktól, Apukánktól az ajándékot
megkapni jó.

P. B.: Azért mert szép és boldog.
Mert szépek az ajándékok. Gyö-
nyörû a karácsonyfa. Mert sok a bol-
dogság.

G. F.: Azért mert az a szeretet ün-
nepe és mert mindenki boldog és ez

az élet ünnepe.

H. Á.: Mert együtt lehet a család.
Mert akkor van a névnapom.

K. V.: Együtt van a család és mert
szent este van, mert a kis Jézus ak-
kor születik, karácsonyfát díszítünk
és összegyûlünk és szent nap.

F. J.: A karácsonyt azért szeretem
mert jó.

B.B.: Mert jön a Jézuska, mert ka-
pok ajándékot, szeretem a zenét.

Cs. M.: Sok ajándékot kapunk és a
család összegyûl és nagyon szép a
fenyõfa és hóembert építeni és lehet
szánkózni.

N.K.K.: A díszek a fán ragyognak.

K.K.: Sok ajándékot kapok és já-
tékot kapok. Szeretem anyát, apát,
Gergõt, mamát, tatát.

D.A.: Mert akkor születik a Jézus-
ka.

Sz.Á.: Az a szeretet ünnepe és az a
családról szól és az ajándékozásról
és jobb adni, mint kapni.

B.S.: Összegyûl a család és még
azért mert szeretettel ajándékot
adunk egymásnak.

Veres Tiborné

2. osztályos tanítónõ

Mozgáskorlátozottak
Szatymazi

Egyesületének
közlendõi:

Egyesületünk februártól megkezdi a
fogadóórák tartását a régi rend sze-
rint: elnöki fogadóóra minden csütör-
tökön 10.00-tõl 12.00-ig a Mûvelõdési
Házban (irodánkban). Megkezdjük az
ügyintézéseket (fogyatékossági támo-
gatások, lakásátalakítási támogatá-
sok), segítünk közlekedési támogatási,
és egyéb kérelmek megírásában,
nyomtatványok kitöltésében. Meg-
kezdjük a tagdíjak szedését is. Kérjük
az Egyesület tagjait, hogy április 1-ig
szíveskedjenek befizetni; akinek elma-
radása van, minél elõbb rendezni. A
tagdíj összege nem változott :1200
Ft/év/fõ. (A tagkönyvet mindenki
hozza magával!)
Felhívjuk a tagok figyelmét, hogy aki-
nek gyógyászati segédeszközre, vagy
gyógycipõre van szüksége, szívesked-
jék az igényét telefonon jelezni a 06-
20-935-896-os telefonszámon. Kellõ
számú jelentkezõ esetén helybeni sza-
korvosi rendelés lesz.
Külön kérjük egyesületünk tagjait,
hogy minél többen  vegyenek részt
hagyományos jótékonysági nõnapi
bálunkon!

Gera Anna
elnök

Mesevár hírek

Január már elszállt, még is mesz-
sze még a nyár. Sokan várjuk
már a meleget, akár csak a gye-
rekek. A sok ruha, a kabát, a
sapka, a sál az egész nap csak
öltözködésbõl áll. Bezzeg a nyá-
ron, sütött a nap száz ágon. Ne-
héz elûzni a hideget, de legalább
a szívünkbe hozzunk egy kis me-

leget. A napokban nézegettem  a
fényképeinket és kezembe akad-
tak a nyáron készült képek. Jól
esett felidézni, a vicces pillana-
tokat amikor a gyerekek a pan-
csolóban játszottak. Enéh és La-
ura kívülrõl szemlélte, hogyan
játszik az ugrálóban, Petra,Bence,
Benedek, Edvin, Krisztián és
Marci. 

Donászy Magda: Hóvirág

Hóvirágom, virágom
mi újság a világon?

Véget ért a hosszú tél,
simogat az enyhe szél,
melegebben süt a nap
újra szalad a patak.
Hallottam a cinegék

kikeleti énekét,
tavasz jár a határon

Ó, be szép ez virágom!

Csúri Gábor
üzemeltetõ

További képek a honlapunkon:
www.mesevar.szatymaz.hu   
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Sport
KOPASZ BENCE ORSZÁGOS
BAJNOK!

2007. december 15-én Lábatlanban
került megrendezésre a diák C kor-
csoportos cselgáncsozók országos
bajnoksága. A Szatymazi Sporte-
gyesület cselgáncs szakosztálya há-
rom versenyzõvel képviseltette ma-
gát a viadalon. Kopasz Bence a 36
kg-os súlycsoportban 24 induló kö-
zül négy gyõzelmet aratva országos

bajnoki címet szerzett! A 33 kg-os
súlycsoportban induló Gábor Ádám
ippon gyõzelmekkel menetelt egé-
szen az elõdöntõig, ahol biztos ve-
zetés birtokában egy pillanatnyi ki-
hagyás elég volt a vereséghez, így
végül a dobogó harmadik fokára áll-
hatott. Ugyanebben a súlycsoportban
Török Tamás az erõs mezõnyben a
hetedik helyen végzett. Kopasz
Bence aranyérme nem volt véletlen.
Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint
az, hogy az év folyamán az országos
diákolimpiai döntõn a hetedik helyen
végzett, egy hónappal ezelõtt pedig a
Magyar Köztársaság Kupán állhatott
a dobogó harmadik fokára.
Gratulálunk!!

2008. január 27-én Budapesten a
Honvéd Tüzér utcai csarnokában
rendezték meg az ifjúsági korú ju-
dosok Magyar Köztársaság Kupá-
jának küzdelmeit, amely egyben vá-
logató verseny is volt a júniusi ifjú-
sági Európa-bajnokságra. A Szaty-
mazi SE sportolói közül a lányoknál
Kónya Viktória megnyerte a 48 kg-
os súlycsoport küzdelmeit, Guba
Henrietta pedig az 52 kg-ban az
ötödik helyen végzett.

A Szatymazi SE cselgáncs szakosz-
tálya szeretettel vár minden judo
iránt érdeklõdõ 6 és 12 év közötti
lányt és fiút az általános iskola tor-
natermében tartott edzéseire.
Edzés idõpontok: hétfõ 1700-1800,
péntek 1630-1730.

Érdeklõdni: Kovács Szabolcs 
/20-555-0629/ edzõnél.

HAJRÁ SZATYMAZ

Sakkozóink a még 2007. decemberé-
ben megkezdõdött megye II. (ama-
tõr) csapatbajnokságon eddig az
alábbi eredményeket érték el:
Üllés-Szatymaz: 0,5-4,5
Szatymaz-Mórahalom: 2,5-2,5
Algyõ-Szatymaz: 4-1.

Gyermekek egyéni felzárkóztatását,
egyéni fejlesztését és gyermekfelü-

gyeletet vállalok.  Igény esetén házhoz
megyek. 

Érdeklödi lehet: 15 óra után a 
06-30-62 77-509-es , vagy esti órákban a

283-443-as telefonszámon 
Szemenyeiné Sz.-Tóth Katalin tanítónál

Üvegezés
Szilágyi László

Szatymaz, Dózsa Gy. u. 13.

Biztosító felé számlát adok!

Egyéni és csoportos angol, illetve szerb-
horvát nyelvoktatást vállalok-alaptól a legfel-
sõbb szintig_!Felkészítek felvételi- és állami-

lag elismert, nemzetközi vizsgákra .
Szeretnén sokéves belföldi-külföldi tapaszta-
lataimat átadni. Szeretettel várom az érdek-

lõdõket! 
Telefonszámom: 

06-30-535-9063, (62)283-295.

Gazdálkodók figyelem!
Nagyszerû, kedvezményes Termelési

lehetõség!
A GABONA-KOMPLEX Kft. által
integrált kukorica-napraforgó ter-
melése 70 000 Ft/ha támogatás

(mûtrágya, vetõmag, gyomirtó-szer,
biztosítás)

Garantált õszi magas felvásárlási
árak.

Keresse Területi Menedzserünket!
Magyari László 

tel.:06-20-531-0010

Kopasz Bence az országos bajnoki
dobogó tetején

Gábor Ádám átveszi a bronzérmet

Kónya Viktória és Guba
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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-
930. Tel: 06-20/538-9095
Igazné Herkó Mária hétköz-
nap 830-930 Egészségház,
Szatymaz, Ady u. 32. tel:
283-101
Csecsemõ- és gyermek tanács-
adás: Szerdánként: 1200-1400.
Terhes tanácsadás: Csütörtö-
könként: 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:
Február
9-án
Dr. Sipos Attila
(06-30-487-3838)
16-17-én
Dr. Huszár Péter
(06-30-487-4030)
23-24-én
Dr.Szigeti Gábor
(06-30-2974-435)

Március
1-2-án
Dr.Martinek Vilmos
(06-30-9451-386)

8-9-én
Dr.Kunstár Pál
(06-30-488-0267)

15-16-án
Dr.Sikter András
(06-20-936-4208)

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

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, Kossuth u. 30.
Andódi Tamás: 06-20-2095-
307
Csóti József: 06-20/209-
5302

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

Kapcsolat Integrált Szociá-
lis Alapszolgáltatási
Központ
Tel.: 283-169
Makra Sándorné
Tel.: 06-30- 3034-487

Ezúton értesítjük tisztelt
ügyfeleinket, hogy a Csa-
ládsegítõ- és Gyermekjóléti
szolgáltatás ügyfélfogadási
ideje 2008. február 1-tõl a
következõképpen módo-
sult:

Családsegítõ Szolgálat
Tel.: 06-30-403-19-11
Radeczkiné Draskovics
Márta 

Ügyfélfogadási idõ
Hétfõ: 9.00-13.00
Kedd: 13.00-16.00
Szerda: 13.00-16.00
Csütörtök: 9.00-13.00
Péntek: szünnap
Ügyeleti idõ  kedd: 1600-1800

Gyermekjóléti Szolgáltatás
Tel. 06-62/283-169
Szüts Gabriella

Ügyfélfogadási idõ
Hétfõ: 12.00-16.00
Kedd: 9.00-13.00
Szerda: 9.00-13.00
Csütörtök: 12.00-16.00
Péntek: szünnap

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/lakásra hívás: 104-es ingyenes
telefonszámon
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/.

Közérdekû információk



Bán Dávid 2008.01.12.
Szülei: Szabó Mariann és Bán Sándor

Juhász-Dóra Bettina 2008.01.11.
Szülei: Frank Izabella Tímea és Juhász-
Dóra Attila

Nagygyörgy Levente 2007.12.27.
Szülei: Bartók Adrienn és Nagygyörgy József

A Tanyavilág újság rajzpályázatán a következõ diákok
értek el kiemelkedõ eredményt: 

Fehér Hunor 1/a osztályfõnök: Csillagvári Gusztávné
Görgényi Fanni 2/a of.: Veres Tiborné

Bozsics Bettina 3/a rajztanár: Nikolényi Miklósné
Papp Nikolett 3/a  ua.
Kordás Réka 3/b ua.

Jól megérdemelt süteményüket megkapták jan.25-én a az
iskolában.Gratula!

Pillanatképek a Nyugdíjas Egyesület farsangi mulatságáról

A sándorfalvi Kalamajka tánccsoport
vendégszereplése “A szatymazi Kóbor apácák”

Gólyahírek

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a

Csocsó sörözõ & koktélbár
megnyitotta kapuit. 

Alacsony árakkal, bulikkal, koktélokkal,
kávékülönlegességekkel várjuk kedves

vendégeinket.
Cím: Szatymaz, Ady E. u. 19.

info:06-62/274-232
Ha ezt a hirdetést kivágja és behozza, a kok-
télokból egyszeri 20%-os kedvezményt kap




