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Önök ez évben is dönthetnek
személyi jövedelemadójuk egy
százalékának közhasznú felaján-
lásáról. 
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy
ebben az évben is segítsék támo-
gatásukkal az alapítványok mû-
ködését. 
Mindazokhoz fordulunk támoga-
tásért, akiknek fontos a falu fej-
lõdése, az idõs emberek megfe-
lelõ környezetben történõ gondo-
zása és a gyermekek megfelelõ
nevelési környezetének bizto-
sítása. További információk a 3.
oldalon.

Kedves Szatymaziak!
Új évet írunk, és új kalendáriu-
mot nyitottunk. Az újév forduló-
ján úgy szokás, hogy búcsúztat-
juk a régit és üdvözöljük a re-
ményteljes újat. Tavaly így
kezdtem köszöntõmet: "Mind-
annyian értékelünk és tervezünk:
sikerek és kudarcok, nyereség és
veszteség. Ezek a kulcskérdé-
sek." Bizony ez a meg-
állapítás, ha lehet most
még aktuálisabb, mint
tavaly. Egy olyan meg-
próbáltatásokkal teli
2008-as esztendõtõl bú-
csúzunk, amely után
már most tudjuk bizto-
san, hogy a következõ
minden tekintetben ke-
ményebb és nehezebb
lesz. Pedig higgyék el,
sokkal inkább szeretném azt
mondani: bár nehéz évet zártunk,
de a befektetett munkának és a
sok jó szándéknak köszönhetõen,
már sokkal jobb és könnyebb i-
dõszak elé nézünk. Sajnos nem
mondhatom el mindezeket, lega-
lábbis általánosan az ország hely-
zetét tekintve nem. Mindenhon-
nan azt hallhatjuk, hogy a gaz-
dasági mélypont még elõttünk
van. Azonban engedjék meg ne-
kem, hogy Szatymaz ügyeiben
egy kicsit derûlátóbb legyek!
A képviselõ-testület megválasztá-
sa óta eltelt több mint két év is
bizonyította, hogy Szatymaz la-
kossága segíti és támogatja mind-
azon célkitûzéseket, melyek a
közösség érdekeit szolgálják. A
testület igyekszik megfelelni az

elvárásoknak, s úgy gondolom
valamennyien megelégedéssel
nyugtázhatjuk az elért eredmé-
nyeket. Az elmúlt idõszak leg-
fontosabb döntése az oktatási és a
szociális alapszolgáltatás kistér-
ségi szintû ellátása volt. Alapvetõ
elvárásunk az volt, hogy az érin-
tettek a változásokból lehetõleg
minél kevesebbet érezzenek meg

úgy, hogy minõségi
váltást is hozzon hosszú
távon az új rendszer.
Egy teljes év távlatából
elmondhatjuk, hogy a
társulás be fogja váltani
a hozzá fûzött reménye-
ket. A fejlesztési lehe-
tõségeink jelentõs mér-
tékben kinyíltak az el-
múlt idõszakban és e-
zekkel igyekszünk is él-

ni. A pályázataink jól szerepel-
nek a bírálatok során és feszes
költségvetési gazdálkodással a
település mûködõképességét is
fenn tudjuk tartani.
A képviselõ-testület nevében kö-
szönöm a civil szervezeteknek,
az intézményeknek, és a helyi
vállalkozásoknak az elmúlt évi
együttmûködést. Köszönöm to-
vábbá valamennyi szatymazinak
a támogató közremûködést, a-
mellyel hozzájárultak 2008-ban
településünk gyarapodásához.
Õszintén remélem, hogy a befek-
tetett munka a jövõben is fejleszti
és gyarapítja közösségi értékein-
ket. Ehhez kívánok mindannyi-
unknak erõt és kitartást az új
évben is!

Dr Kormányos László

MEGHÍVÓ
10 éves a Mi Lapunk

Ebbõl az alkalomból kiállítás
nyílik a mûvelõdési házban,

ahová minden kedves
olvasónkat szeretettel várunk.

Megnyitó: 
január 26-án 17 órakor

Ú J É V I   K Ö S Z Ö N T Õ

Tájékoztatjuk Önöket, hogy
Szatymaz Község Képviselõtestü-
lete 2008. december 10-i ülésen
több rendeletet hozott, melyek a
lakosság széles körét érintik. A
rendeletek 2009. január 01-jétõl
léptek hatályba, szövegük megta-
lálható Szatymaz Község hon-
lapján is.
Részletesen a 3. oldalon.
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A 2008-as év csapadéka
Szatymazon
Már 8o éve folyik, kisebb megszakí-
tással /háború/, a hajdani gazdasági
iskola, majd az óvoda területén a
rendszeres csapadék- és talajvízszint
mérés. Az ott kapott információk
feldolgozásáról nem mondhatunk le.
Most megpróbáljuk a 2008-ban mért
adatokat ismertetni és azokat ele-
mezni, ami abból áll hogy összeha-
sonlítjuk a korábbi mérések adataival
és az eltérésekre magyarázatot kere-
sünk.
A 2008-as év csapadékmennyisége
580,l millimétert tett ki. Ez jelentõ-
sen meghaladja az elmúlt 35 év át-
lagát, ami most- az elmúlt év adatait
is beleszámolva- csak 526 milli-
méter. De a tavalyi érték meghalad-
ja a 2000-es évek eddig mért átlagát
is, ami most 562 mm. Ez a mennyi-
ség az elmúlt évben l22 napon esett
le. Ebbõl a l22 napból azonban volt
olyan 10, amikor csak nyomokban
tapasztaltunk csapadékot; a mércé-
ben a 0,1- tized sem jött össze , így
mérni nem lehetett. Ilyen napokból
áprilisban és májusban 4-4 volt. A
megmaradt csapadékos napok szá-
mából, a 112-bõl még kivonhatjuk
azt a 32 napot is, amikor a lehullott
csapadék nem érte el az 1 millimé-
tert. Így azután arról beszélhetünk,
hogy a 2008-as év során csak 80 na-
pon esett valóban az esõ. A legtöbb
esõt, 29,l mm-t, június 4-én mértük,
ami nem különösen magas. Koráb-
ban az 5o- mm-t rendszeresen elérte
az év során a legnagyobb napi maxi-
mum.
Az évi csapadékmennyiség, mint
rendesen, most sem egyenletesen
oszlott el. Ha az itt mellékelt gra-
fikonra rátekintünk szembe tûnik,
hogy a júniusban mért mennyiség i-
gen magas a maga 156 milliméteré-
vel. Ez az észlelt adat nem csak a

2008-as év hónapjaiból emelkedik
ki, de a korábbi években tapasztal-
taktól is eltér. A grafikon júniusra
esõ kidomborodása az európai mon-
szun /nyári esõ/ megjelenését igazol-
ja. Tizenöt napon esett az esõ június-
ban. Ez a néphiedelem szerint Me-
dárd napjához /június 8./ köthetõ e-
sõzés érdekes módon a 2007-es év-
ben májusban következett be /100,5
mm/. Azonban ha visszatekintünk a
még korábbi évekre, feltûnik, hogy
gyakran júliusra tevõdött át ez a csa-
padék maximum nem kis gondot o-
kozva a mezõgazdaságnak, amit kü-

lönösen a gabonatermelés sínylett
meg
A grafikont tovább nézve azt álla-
píthatjuk meg, hogy a sok csapadé-
kot hozó hónapot /ami legtöbbször
júniusra esik, de elõfordul májusban
és júliusban is/ mindig megelõzi egy
szárazabb idõszak. 2008-ban ez a
szárazságra hajló idõszak május 5-tõl
-18-ig, 13 napon át tartott, majd a
júniusi maximum után augusztus 24-
tõl - szeptember 8-ig megismétlõ-
dött. Az esõs idõszak után bekövet-
kezõ szárazság, sokszor aszály, álta-

lában két hónappal követi a csapa-
dékos hónapot. A vonalas táblázat-
ban látható, hogy a legkevesebb csa-
padék hó formájában hullott február-
ban: 5 napon át, 4,l mm. Az utolsó
hó február l6-án esett, az elsõ hó
2008 november 22-én hullott le. Az
elmúlt 2008-as évre nem panaszkod-
hatunk. A szélsõséges viszonyoktól
megkímélte Szatymazt. A "szoká-
sos" júniusi esõzés nem késett és az
is egyenletesen, szélsõségektõl men-
tesen hullott. Ez igen kedvezõen ha-
tott a mezõgazdasági termelésre. A
2000-es évekre jellemzõ lassú csa-
padékátlag növekedés most sem ma-
radt el, de érdekes módon, a maga
562,82 milliméterével, kísértetiesen
hasonlít a 70-es években mért átlag-
hoz, ami akkor 562,78 milliméter
volt. A klímaváltozás hangsúlyozásá-
nak idõszakát éljük, de tudjuk, hogy
Földünk klímája folyton változott és
változik, megakadályozni aligha le-
het. Azonban azt sem hagyhatjuk fi-
gyelmen kívül, hogy a hajdani éghaj-
latváltozások leggyorsabbika is ezer
éveket vett igénybe, míg a lassúbbak
sok-sok millió évekre elhúzódtak.
Feladatunk, hogy emberi tevékeny-
ségünkkel ne gyorsítsuk fel az a-
múgy igen lassan bekövetkezõ klí-
maváltozást.
Az óvodánál hosszú ideje történõ ta-
lajvízszint mérés adatai is folyama-
tosan változnak. Az elmúlt évben a
legmagasabban március 25-én volt,
l47 centiméteren. /Ez 2007-ben 144
cm volt, 2006-ban 101cm./ A leg-
alacsonyabb szintet szeptember 13-
án mértük a maga 263 centiméter
mélységével. /Ez 2007-ben 275cm,
2006-ban 230 cm. volt/ A csapadék-
mennyiség kismértékû növekedése a
2008-as évben megállította a talajvíz
szintjének addig tapasztalt csökke-
nését.

Pálmai József

Helytörténet

Önkormányzati közlemények
Tisztelt Lakosság !
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Szaty-
maz Község Képviselõtestülete
2008. december 10-i ülésen több
rendeletet hozott, melyek a lakosság
széles körét érintik. A rendeletek
2009. január 01-jétõl léptek hatály-
ba, szövegük megtalálható Szatymaz

Község honlapján is.
Elfogadásra került Szatymaz Község
Helyi Építési Szabályzatának módo-
sítása, a közterületek elnevezésének
szabályairól és a házszámozásról
szóló rendelet, valamint az épített
környezet értékeinek helyi védel-
mérõl szóló rendelet.

Fentieken túl módosításra került több
díj megállapító rendelet ezen rende-
letek módosítással érintett részét a
módosított díjakkal az alábbiak-
ban közzétesszük. A módosítások
2009. január 01. napjától lépnek
hatályba.

A települési szilárd és folyékony hulladék elszállításáért fizetendõ díjak
2009. december 31-ig:
Lakossági díjtételek

Megnevezés Díj Mennyiségi egység
110-120 literes hulladéktároló edény heti egyszeri ürítése 319.- Ft gyûjtõedény
240 literes literes hulladéktároló edény heti egyszeri ürítése 476.- Ft gyûjtõedény
A települési folyékony hulladék elszállításának díja: 1820.- Ft/m3
A fenti táblázatban foglalt díjtételek nem tartalmazzák a 20%-os áfát.
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Tudósítás a testületi ülésrõl

A kéményseprõ-ipari közszolgáltatások díjai
A szolgáltatás díja 4,8 %-kal emelkedik 2009. január 01-
tõl
Ennek megfelelõen a családi házak kéményseprésének
alapdíja 508.- F + Áfa.
A szilárd és olaj tüzelõberendezések egyedi kéményeinek
ellenõrzése tisztítása (évente kétszer) 460 Ft +ÁFA
/kémény/alkalom, gyûjtõ kémény ellenõrzése tisztítása
(évente kétszer) 307 Ft +ÁFA /kémény/alkalom
A gáztüzelõ berendezések egyedi kéményeinek
ellenõrzése szükséges tisztítása (évente kétszer) 690 Ft
+ÁFA /kémény/alkalom, gyûjtõ kémény ellenõrzése
tisztítása (évente kétszer) 460 Ft +ÁFA /kémény/alka-
lom

Lakbérek és bérleti díjak
1. Összkomfortos lakás: Lakás alapterület x 330.-Ft
2. Komfortos lakás: Lakás alapterület x 160.-Ft
3. Félkomfortos lakás: Lakás alapterület x 100.-Ft
4. Komfort nélküli lakás: Lakás alapterület x 60.- Ft
5. Szükséglakás: Lakás alapterület x 50.- Ft

Költségelvû bérlakás 
1. Összkomfortos: Lakás alapterülete x 360.-Ft

Iparûzési adó
Állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén az
adó évi mértéke az adóalap 1,7 %-a.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2008.01.1-jétõl
2008.12.31-ig terjedõ idõszakra vonatkozó helyi
iparûzési és a vállalkozók kommunális adójának beval-
lási beadási határideje: 2009. május 31.

Felhívjuk az õstermelõk figyelmét arra, hogy 2008.
január 1-jétõl õk is az iparûzési adó alanyai, így 2009.
május 31-ig nekik is adóbevallást kell benyújtaniuk a
helyi adóhatósághoz. 

Azon õstermelõk részére, akik bejelentkezési
kötelezettségüknek már eleget tettek, bejelentkezésük
alapján a bevallási nyomtatványokat és a kitöltési útmu-
tatót postai úton megküldjük 2009. február-március
hónapban.

Felhívjuk figyelmüket, hogy akik nem kapják meg beval-
lási nyomtatványcsomagjukat 2009. március 31 -ig,
illetve a megjelölt határidõig bejelentkezési
kötelezettségüknek nem tesznek eleget, ügyfélfogadási
idõben /hétfõ: 8-12, szerda: 8-16, péntek: 8-12 / ke-
ressék fel az önkormányzatot!

SZATYMAZ KÖZSÉBEN MÛKÖDÕ
ALAPÍTVÁNYOK KÖZLEMÉNYE

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

" SZATYMAZÉRT ALAPITVÁNY "
Kiemelten támogatott programok:
"Szatymaz biztonságáért:" közbiztonság, közrend,
tûzvédelem.
"Szatymaz kultúrájáért:" oktatás, közmûvelõdés, szabad-
idõ hasznos eltöltése.
"Az egészséges életmódért:"megelõzés, szûrés, sport.

adószáma: 18456420-l-06

"SZATYMAZ KÖZSÉG TERÜLETÉN ÉLÕ IDÕS
EMBEREK GONDOZÁSÁÉRT "

Szatymaz községben élõ- gondozásra szoruló- idõs em-
berek segítése. A községi önkormányzat által fenntartott
Kapcsolat Integrált Szociális Alapszolgáltatási Központ
épületének korszerûsítése, felújítása, tárgyi felszerelt-
ségének bõvítése, javítása. Házi gondozó-, és tanyagond-
noki szolgálat mûködési feltételeinek javítása, bõvítése.

adószáma: 18452213-l-06
A MI OVODÁNKÉRT ALAPÍTVÁNY

adószáma: 18465789-1-06
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek a segítsé-
gét, akik tavalyi adóbevallásuk 1 %-ával támogatták az
alapítványok mûködését.

*****

Közhasznú egyesületeknek pedig a következõ adószá-
mokon:

SZATYMAZI NYUGDÍJASOK EGYESÜLETE:
adószáma: 18464812-1-06

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SZATYMAZI
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
SZATYMAZI GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ

EGYESÜLET
adószáma: 18479548-1-06

Adó 1%-át adja jó helyre!
A TOP EGYESÜLET gyermekvédelmi, egészség-
megõrzõ munkáját felajánlása nagyban segítheti!
adószám: 18464829-1-06

Kedves Olvasók! Itt az ideje, hogy
törlesszem adósságomat, és beszá-
moljak Önöknek a két legutóbbi tes-
tületi ülésrõl.
2008. november 26-án elsõként ke-
rült tárgyalásra a szociális térítési dí-
jak kérdésköre. Papp Istvánné és Zõ-
diné Kisznyér Ibolya (a Humán Szol-
gáltató Központ vezetõje, és helyet-
tese) ismertették az írásos elõterjesz-
tést. Papp Istvánné elmondta, hogy a
törvény szerint egyedül annak nem
kell fizetnie a szociális ellátásért, a-

kinek egyáltalán nincs jövedelme
Majd a testület felhatalmazta a pol-
gármestert, hogy a jogszabályi felté-
teleknek megfelelõen megállapított
szociális térítési díjak elfogadását ja-
vasolja a Szegedi Kistérség Többcélú
Társulása  Polgármesterek Tanácsa
ülésén. 
Következõ pontként a Költségvetési
rendeletmódosítás "került terítékre",
majd Kis Pál László könyvvizsgáló
elfogadásra javasolta a Tájékoztatót
az Önkormányzat 2008. évi költség-

vetésének I-III. negyedéves végre-
hajtásáról. 3. napirendi pontban ke-
rült elfogadásra Szatymaz Község
Önkormányzatának 2009. évi költ-
ségvetési koncepciója.
A továbbiakban Kis Pál László adó-
szakértõ, okleveles könyvvizsgáló is-
mertette az adóellenõrzéssel kapcso-
latos tapasztalatait. Településünkön
több mint 300 adózó bevallását
ellenõrizte. A felmerült problémák
elsõsorban jogszabály értelmezésbõl,
valamint nem megfelelõen figyelem-
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be vett költségcsökkentõ tényezõkbõl
eredtek. Véleménye szerint az ellen-
õrzés jogkövetõ magatartásra készte-
ti az adózókat a közeljövõben. Tájé-
koztatta a testületet, hogy az ellen-
õrzés során feltárt adóhiány fedezi az
ellenõrzés költségét.
A képviselõtestület december 10-én
tartotta a 2008-as év utolsó rendes ü-
lését, ahol a lejárt határidejû határo-
zatok ismertetését követõen a polgár-
mester tájékoztatta a képviselõket,
hogy a rendezési terv módosítása az
utolsó fázisához érkezett. Elmondta,
hogy a terv kifüggesztése megtör-
tént, lakossági észrevétel nem érke-
zett. 
Döntött a testület a következõ falu-

gyûlést illetõen is, eszerint annak
idõpontja: 2009. március 5. 
A képviselõ-testület megállapította a
hulladékudvar új nyitva tartási rend-
jét: hétfõ szünnap, kedd: 9h-tól 16h-
ig, szerda: 9h-tól 16h-ig, csütörtök:
szünnap, péntek: 13h-tól 17h-ig,
szombat: 8h-tól 16h-ig, vasárnap:
8h-tól 12h-ig.
Az utolsó testületi ülésen került sor
az önkormányzat hatáskörébe tartozó
díjmegállapító rendeletek, valamint a
helyi adók mértékének átfogó felül-
vizsgálatára is. 
Tárgyalt még a testület a Szolgáltató
Házban található megüresedett helyi-
ség bérletétrõl.
Ezt követõen rendeletet alkotott a sa-

rokházak számozásának egységes
szabályozásáról (saroktelek számo-
zása a kötelezõ beépítési vonal felõl)
és az épített környezet értékeinek he-
lyi védelmérõl is. 
A kábeltévé hálózat értékesítéséhez a
testület bíráló bizottságot hozott lét-
re, melynek feladata a nyilvános pá-
lyázatra beérkezett ajánlatok bontá-
sa, formai szempontból való értéke-
lése és az értékelés eredményének a
képviselõ-testület elé való terjeszté-
se.
Szatymaz Község Képviselõ-
testülete soron következõ ülését
január 21-én 1400-kor tartja.

Feketéné Bárkányi Ilona

Tisztelt Termelõk!
2009-ben is lehetõség van a mezõ-
gazdaságban 2008-ban felhasznált
gázolaj jövedéki adójának visszai-
génylésére. A visszaigényelhetõ
menynyiség mûvelési ágtól függet-
lenül 97 liter hektáronként.
Az igényléshez szükséges okmá-
nyok:- VPID-szám
-30 napnál nem régebbi föld-
használati lapszemle
-Névre szóló gázolaj számla
-Regisztrációs szám
-Az új adószám bejelentése a
VPOP. felé (az APEH-tól vissza-
kapott 07T101 ill 08T101 nyomtat-
vány fénymásolata.)

Az új szabályozás szerint a szõlõ- és
gyümülcs mûvelési ágban a felhasz-
nált gázolaj utáni jövedékiadó-visz-
szatérítés mértéke 200 liter/hektárról
97 liter/hektárra csökkent.
Az érintett termelõi kör kompenzá-
lására született meg a szõlõ- és gyü-
mölcs ültetvényekben felhasznált
gázolajhoz nyújtott csekély összegû
("de minimis") támogatásról szóló
46/2008. (IV. 17) FVM rendelet.

A támogatást az a mezõgazdasági
termelõ igényelheti, aki
- legalább 0,5 ha területû ültetvény-

ben szõlõ vagy gyümölcstermesztést
folytat;
- a gázolaj vásárlásáról vagy a gépi
bérmunka- szolgáltatás igénybevéte-
lérõl saját névre szóló számlával ren-
delkezik, és akinek a kormányrende-
let szerint keletkezett a tárgyév egé-
szére vonatkozó teljes adó-visszaté-
rítési igényét a Vám- és Pénzügyõr-
ség teljesítette (kimutatta);
- nyilatkozik a támogatási kérelem
benyújtását megelõzõ kettõ pénzügyi
évben és a folyamatban lévõ pénzü-
gyi évben kapott valamennyi, a me-
zõgazdasági "de minimis" rendelet
hatálya alá tartozó csekély összegû
támogatás összegérõl;
- nyilatkozik arról, hogy a támoga-
tási kérelem benyújtásának idõpont-
jában nem rendelkezik lejárt esedé-
kességû adótartozással vagy adók
módjára behajtható köztartozással,
nincs költségvetési támogatás jogo-
sulatlan igénybevétele miatt jogerõs
határozattal megállapított köztartozá-
sa, nem áll csõd-, vagy felszámolási-
végelszámolási eljárás alatt, vagy
természetes személy esetén nem áll
gazdálkodási tevékenységével össze-
függõ végrehajtási eljárás alatt, és
nem minõsül nehéz helyzetben lévõ
vállalkozásnak.

Esedékessé vált az Õstermelõi iga-
zolványok érvényesítése a 2009-es
évre. Ha ez március 20-ig megtör-
ténik, akkor az igazolvány automa-
tikusan 2009. január 1-jétõl érvé-
nyes. Abban az esetben, ha március
20. után érvényesítik az Õstermelõi
igazolványt, az csak attól a naptól
válik érvényessé.
Az érvényesítéshez szükséges okmá-
nyok:
-személyi igazolvány,
-adóazonosító jel,
-adószám (ha van)
-lakcímkártya,
-földhasználati lapszemle.

Felhívom a Tisztelt Termelõk figyel-
mét, ha az EU-s regisztrációs ada-
taikban változás történik (név, lak-
cím stb.), vagy új adat jelenik meg
(pl. adószám), akkor az MVH felé
15 napon belül jelenteni kötelesek
azt a G002 regisztráció módosító
nyomtatványon.
Fenti nyomtatványok (gázolaj jöv. a-
dó visszaigényléshez, G002) a falu-
gazdásznál, illetve a mûvelõdési ház-
ban beszerezhetõk.

Halászné Ács Éva
falugazdász

Falugazdászunktól

A kölcsönös megfeleltetés bevezetése
Az Európai Unió Közös Mezõgaz-
dasági Politikájának 2003. évi re-
formja során jött létre a kölcsönös
megfeleltetés rendszere, amelyet az
Unió korábbi tagállamaiban már
2004-tõl bevezetett. Ezt az ellenõr-
zési rendszert elsõsorban azzal a cél-
lal hívták életre, hogy a mezõgaz-
dasági termelés fenntartható jellegét
megerõsítsék, illetve a Közös Mezõ-
gazdasági Politika társadalmi elfoga-
dottságát növeljék azon európai adó-
fizetõk körében, akik nem részesül-
nek a közösségi mezõgazdasági tá-
mogatásokból.
A kölcsönös megfeleltetés nem más,
mint egy feltételrendszer, amelynek
elõírásait be kell tartania a Közös
Mezõgazdasági Politika potenciális
kedvezményezettjeinek ahhoz, hogy
hozzájuthassanak a támogatásaik tel-
jes összegéhez. Amennyiben nem

tartják be a követelményeket, úgy a
támogatási összeget csökkentik, szél-
sõséges esetben teljes egészében tör-
lik.
A kölcsönös megfeleltetés mûködé-
séhez három elem egymásra épülésé-
re van szükség: így az elõírásokból,
azok ellenõrzésébõl és amennyiben
szükséges a szankciókból áll össze a
rendszer.
A kölcsönös megfeleltetés feltétel-
rendszere két nagy részre osztható
fel:
a Helyes Mezõgazdasági és Kör-
nyezeti Állapot (HMKÁ) fenntar-
tására vonatkozó elõírások,
illetve a Jogszabályban Foglalt
Gazdálkodási Követelmények
(JFGK) követelményeinek összessé-
gére.
A HMKÁ elõírásai Magyarországon
2004-tõl, az Unióhoz történt csatla-

kozásunk óta érvényesek és betartan-
dók egyes mezõgazdasági támogatá-
sok igénylése során.
A Jogszabályban Foglalt Gazdálko-
dási Követelmények összesen 19 da-
rab közösségi rendelet és irányelv e-
gyes rendelkezéseit tartalmazzák a
környezetvédelem, az élelmiszer-
biztonság, az állategészségügy és az
állatvédelem területeirõl, amelyek
betartása 2004-tõl kezdve kötelezõ.
A természetvédelmi követelmé-
nyek: a vadon élõ madarak védel-
mérõl, a Natura 2000 gyepterületek
fenntartásának földhasználati szabá-
lyairól, a védett állatfajok védelmé-
rõl, valamint a vadvédelemrõl és a
vadgazdálkodásról szólnak. Ide tar-
tozik a felszín alatti vizek védelme
és a szennyvíziszap mezõgazdasági
felhasználása is. Nagyon fontos a
vizek mezõgazdasági eredetû nitrát-
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szennyezéssel szembeni védelme
minden gazdálkodó számára, legyen
az növénytermesztõ, vagy állatte-
nyésztõ.
Az állatnyilvántartás és azonosítás
elõírásai vonatkoznak a szarvasmar-
ha, a juh, és a kecsketenyésztõkre,
valamint a sertéstartókra is.
A gazdálkodás helyszínén dokumen-
tációt kell vezetni az állományról.
Az állatok szállítását az állatvédelmi
jogszabályoknak megfelelõen és az
elõírás szerinti dokumentáltság mel-
lett lehet elvégezni. Legfontosabb e-
zen követelmények közül az állatje-
lölési kötelezettség, amely a füljel-
zõk meglétét írja elõ a tenyésztett ál-
latok körében.

Az élelmiszer-biztonság betartása
érdekében a növényvédõ szerek for-
galomba hozása és felhasználása te-
rén várható a legkiterjedtebb ellen-
õrzés. Csak az engedélyezett szerek
felhasználása megengedett. Felhasz-
nálásukhoz a szabályok az érvényes
szakirányú végzettség meglétét, és a
szükséges munkavédelmi elõírások
betartását írják elõ. A szabályos tá-
rolás és a permetezési napló napra-
kész vezetése minden kertész és nö-
vénytermesztõ számára kötelezõ. Az
állattartóknál a hormonhatású sze-
rek állattenyésztési felhasználását

fogják ellenõrizni. Tiltott szerek fel-
használása, forgalmazása tilos. Csak
az állatorvos által beadhatóak azok a
hatóanyagok, amelyek szakszerû
nyilvántartás vezetése mellett, és a
szükséges várakozási idõk betartásá-
val alkalmazhatók. Az élelmiszer- és
takarmánybiztonság elõírásai sze-
rint ellenõrzésre kerül a nyilvántar-
tási kötelezettség betartása a forga-
lomba hozott élelmiszerek és takar-
mányok (és egyéb alapanyagok) vo-
natkozásában. Olyan nyilvántartással
kell rendelkezni a tételekrõl, a be-
szállítókról és a vevõkrõl, hogy ha
az elõállító a nem biztonságos élel-
miszert, vagy takarmányt a piacról
kivonja, a problémás tételeket bár-
mikor visszahívhatja, és errõl a ható-
ságot is azonnal tájékoztatja. Az élel-
miszerbiztonság higiéniai területérõl
ki kell emelni a szakszerû raktáro-
zást, és az állatbetegségek terjedésé-
nek megelõzését, amely feltételek
teljesülését a nyilvántartási kötelezet-
tségek betartásával és a felhasznált
takarmányról, valamint az elvégzett
vizsgálatokról a megfelelõ igazolá-
sok bemutatásával lehet bizonyítani.
Amennyiben a gazdálkodó valami-
lyen fertõzõ állatbetegség megjelené-
sét észleli, azt azonnal be kell jelen-
tenie az illetékes hatósági állatorvos-

nak.
Az állatjóléttel kapcsolatos követel-
mények teljesülését: az állatok elhe-
lyezése, az istálló kialakítása, a meg-
felelõ férõhely biztosítása, a tisztít-
ható felületek és berendezések, a
megfelelõ hõmérséklet, megvilágí-
tás, szellõzés, az etetési és itatási
szabályok betartása, valamint a beteg
egyedek kezelése és elkülönítése je-
lentik. 
Az összehangolt ellenõrzések, ame-
lyet az MVH és az MgSZH szakem-
berei közösen végeznek, a gazdálko-
dók 1%-át érintik. A szabályok meg-
szegése esetén a várható szankciók
két csoportra oszthatók: a gondatlan-
ságból elkövetett hibákra és azok kö-
vetkezményeire, illetve a szándéko-
san elkövetett vétkekre. Elõbbieknél
az éves közvetlen agrártámogatá-
sokból 1-5 százalékot vonnak le, de
aki többszörösen vét, annál a szank-
ció mértékét már megháromszoroz-
zák. Szándékosság esetén akár 15-
100 százalékos támogatás elvonás le-
het a büntetés. Szélsõséges, kirívó e-
setben akár több évre is kizárható a
gazdálkodó a támogatási rendszer-
bõl. A Kölcsönös Megfeleltetés
2009-tõl számonkérhetõ. 

Novák Pál (30-6429206)
tanácsadó , Magyar Agrárkamara 

Egyházi gondolatok
VÍZKERESZT
A Katolikus Egyház vízkereszt ünne-
pén három eseményre emlékezik: 1.
a napkeleti bölcsek látogatására, 2.
Jézus elsõ csodájára a kánai me-
nyegzõn, és 3. Jézus keresztelésére.
(Ez utóbbinak a zsinati liturgikus re-
form óta külön ünnepe is van.)
Mindhárom eseményben megnyilat-
kozik, kinyilatkozik az Úr Jézus
Krisztus istensége, ezért hívják az
ünnepet összefoglaló néven epifániá-
nak, megjelenésnek. Magyar népünk
fantáziáját leginkább a "háromkirá-
lyok" látogatása mozgatta meg, és
számos hagyomány, népszokás fûzõ-
dik ennek kapcsán ehhez az ünnep-
hez.
"Heródes király napjaiban bölcsek
jöttek napkeletrõl Jeruzsálembe és
érdeklõdtek: "Hol van a zsidók új-
szülött királya? Láttuk csillagát nap-
keleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk
neki." Ennek hallatára Heródes ki-
rály megriadt, és vele egész Jeru-
zsálem. Összehívta valamennyi fõpa-
pot és a nép írástudóit, és tudakozó-
dott tõlük, hol kell a Messiásnak
születnie. Azok azt válaszolták: "A
judeai Betlehemben, mert így jöven-
dölte a próféta:
" Te Betlehem Júda földje,
Éppen nem vagy a legkisebb Júda
fejedelmi városai között,
Mert belõled származik majd a vezér,
Aki népemet Izraelt kormányozza."
Erre Heródes titkon hivatta a böl-
cseket és pontosan megtudakolta tõ-
lük a csillag föltûnésének idejét.
Majd ezekkel a szavakkal küldte õ-
ket Betlehembe: "Menjetek, tudako-
zódjatok gondosan a gyermek felõl.
Ha megtaláltátok, jelentsétek nekem,

hogy én is elmenjek és hódoljak ne-
ki. Azok miután meghallgatták a ki-
rályt, elindultak. És lám a csillag, a-
melyet napkeleten láttak elõttük ha-
ladt, amíg végre meg nem állt a hely
fölött, ahol a gyermek volt... A ház-
ba lépve, ott látták a gyermeket any-
jával, Máriával, és leborulva hódol-
tak neki. Aztán fölnyitották kincses
ládáikat, és ajándékotadtak neki: ara-
nyat, tömjént és mirhát. Miután ál-
mukban figyelmeztetést kaptak, hogy
vissza ne forduljanak Heródeshez,
más úton tértek vissza hazájukba."
(Mt.2, 1-12 )
Megszületik Betlehemben a Gyer-
mek, szegényesen, istállóban. Az
lenne a természetes, hogy ilyen sze-
gény, már-már nyomorúságos szüle-
tés minden különösebb feltûnés nél-
kül menne végbe. Hiszen nem tör-
tént más, mint hogy egy éhes szájjal,
és egy aggódó emberpárral több van
a földön. Hányszor megtörténik ez
napjában ezen az ínséggel és nyomo-
rúsággal megvert földön Még a csil-
lagnak sem kell nagyobb jelentõséget
tulajdonítanunk. Idõrõl idõre feltûn-
nek az égen ilyen üstökösök. Nem is
a csillag megjelenése különös ebben
a történetben. Sokkal inkább rendkí-
vüli a királyoknak az az izgatott
nyüzsgése, ami a jászol körül az új-
szülött gõgicsélésére megindul. Itt
vannak mindjárt a Háromkirályok.
Csak a néphit avatta õket "háromki-
rályokká" hiszen ezekrõl a titokzatos
bölcsekrõl az evangéliumi elbeszé-
lésnél többet nem tudunk. Annál in-
kább izgatta az emberek fantáziáját.
Így kapták meg nevüket is: Gáspár,
Menyhért, Boldizsár. Így lett Meny-
hért a semiták, Gáspár a többi fehér
népek, és Boldizsár a feketék képvi-

selõje. Eredetileg szerény névtelen-
ségben vándoroltak, talán Perzsia vi-
dékérõl, ahol a zsidók egykor hetven
éves számûzetésüket töltötték, és
széthintették mindenfelé messiásváró
reménységüket, ami éltette õket a
számûzetés idején is, amit Bálám
próféta jövendölt: "Csillag támad Já-
kobból, királyi pálca kél fel Izrael-
bõl..." A háromkirályok nyilván
csillagászok voltak, így már foglal-
kozásuknál fogva is mindenki másnál
elõbb látták felemelkedni keleten a
csillagot. A csillag látására eszükbe
juttatta a választott nép reménységét
a Messiásról, Jákob csillagáról. El-
indultak hát a nagy ismeretlenbe,
hogy megkeressék a királyt. Ha nem
is voltak igazi királyok királyságuk
mégiscsak utólag törvényesült, hi-
szen az egész emberiség nevében te-
szik az istálló szalmájára ajándéka-
ikat - mint ahogy a házszentelés szö-
vege is mondja - "aranyat a nagy ki-
rálynak, tömjént az igaz Istennek, és
mirhát a halandó embernek." Rang-
jukat nincs okunk elvitatni, viszont
azt láthatjuk, hogy sokkal inkább vi-
selkednek csillagnézõ tudósokhoz il-
lõ naívsággal, mint királyokat jel-
lemzõ diplomáciával. Elképzelhetõ-e
nagyobb naivság, mint az újszülött
királyról annál a vérszopó hirhedet-
ten gonosz királynál érdeklõdni, aki
féltékenységbõl még saját fiát is
megölette, és akirõl az a mondás
járta: "jobb Heródes disznójának
mint fiának lenni". "Hol van a zsi-
dók újszülött királya?" - kérdezték
ettõl a vérszomjas és hisztériás fe-
jedelemtõl, láttuk csillagát napkele-
ten és eljöttünk, hogy hódoljunk ne-
ki." Neki, egy csecsemõnek, és nem
neked a nagy Heródesnek! Csoda,
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hogy azonnal nem ölette meg õket!
A ravasz fejedelem már másban sán-
tikált. A nagy riválist, az újszülött
királyt akarta megsemmisíteni, és
ehhez - gondolta- nagyszerûen fel
tudja használni a naiv bölcseket.
Összehivatta tehát a szanhedrint,
mellyel nem sokat törõdött, eddig
nélküle kormányzott és ûzte váloga-
tott erõszakosságait. Most azonban
egyszeriben fontos lett, hogy a fõpa-
poktól, és a nép írástudóitól megtu-
dakolja, hol kell a Messiásnak szü-
letnie. Azok elõvették Mikeás prófé-
ta a fenti evangéliumi részletben is
idézett jövendölését és azt válaszol-
ták, hogy Betlehemben. Ezután a sok
vihart látott ravasz öreg róka fondor-
latosságával Betlehembe irányította
õket, ügynökül használva fel a böl-
cseket: "menjetek, tudakozódjatok a
gyermek felõl, és ha megtaláltátok
jelentsétek nekem, hogy én is elmen-
jek, és hódoljak neki." Máris négy
király sürög forog az istállóban szü-
letett szegény gyermek körül! A há-
rom mágus valóságosan, a negyedik,
az igazán veszedelmes gondolatban,
ingatag uralmát féltve, és a bosszú
módozatain tûnõdve. Az éjszakában
ismét angyalszárnyak suhognak Bet-
lehemben, akik most nem dicsõséget
és békességet énekelnek, mint kará-
csony éjjelén, hanem figyelmeztet-
nek a gyilkos fenevad érkezésére. A
föld máris megtelik osonással és me-
neküléssel: a három csillagász "más

úton" a Holt tenger bozótos partjai
mentén, tér vissza hazájába. József
vezeti szamarát Egyiptom felé a
Gyermekkel, és az aggódó fiatal é-
desanyával az éjszaka leple alatt.
Még néhány nap és kivégzõ osztagok
menetelnek Betlehem utcáin, hogy
megöljenek minden fiúgyermeket két
évestõl lefelé. "Kiáltás hangzik Rá-
mában hangos sírás és jajgatás: Rác-
hel siratja fiait, és vigasztalódni nem
akar, mert nincsenek többé"
(Jer.31,15) Heródes két fia között
osztotta fel országát. Judeát és Sza-
mariát Arkelaus kapta, Galileát Anti-
pasz. Arkelaus méltó fia volt apjá-
nak: vérengzéssel kezdte, és zsar-
noksággal folytatta. Antipasz szelí-
debben uralkodott, ezért mert lete-
lepedni a visszatérés után a szent
család a területén fekvõ Názáretben.
A Gyermek pedig, akiért királyok
keltek útra, és király kelt vérszomjas
haragra, most alámerült ebbe a ná-
záreti névtelenségbe, hogy felké-
szülve megalapítsa Isten országát, és
mindörökre a szívek királya le-
gyen... (Rónay György nyomán
Dr.Kisházi-Kovács László plébános)
A HÁZSZENTELÉS SZENTEL-
MÉNYE
A háromkirályok látogatásának em-
lékére alakult ki a keleti egyházban,
és a katolikus egyházban a házszen-
telés szép szokása. Ahogy a kis Jé-
zust meglátogatták a napkeleti böl-
csek, úgy látogatja meg az egyház is

a családi otthonokat, hogy Isten ál-
dását közvetítse az új esztendõre.
Bálint Sándor kutatásai szerint a ház-
szentelés a középkorban általános le-
hetett, napjainkban "az ország déli
részein, fõleg bizonyára a ferences-
ség (Szeged, Csiksomlyó, Búcsú-
szentlászló) gyakorlatának nyomán,
továbbá érthetõen görög-katolikus
népünknél virágzik." (l. "Ünnepi
Kalendárium" 214.old.) Ezt az ál-
talános szép régi szokást az idén
megpróbáljuk falunkban is feleleve-
níteni. Az idõsebbek emlékeznek rá,
hogy amikor még Szatymazon volt
káplán, Müller atya és a segédlelkész
úr minden évben végigszentelte a fa-
lut és a tanyákat. A fiatalabbaknak
újra meg kell szokniuk, hogy a ház-
szentelés vízkereszt ünnepének és
havának egyik nagy eseménye. Ne
lepõdjenek meg tehát, ha becsön-
getek, vagy pekopogok otthonukba.
Szeretettel, barátsággal megyek min-
denkihez, minden mellék szándék
nélkül. A házszenteléseket január 4-
én kezdem, és reggel fél-9-este fél-6-
ig lehet rám számítani. Ha valakit
nem találok otthon, vasárnaponként
majd pótlásokat végzek. Örömömre
és vigasztalásomra szolgálna, ha
közvetlenül megismerhetném a
szatymaziakat , és tovább nem érez-
ném magam olyan idegenül itt, mint
ahogy eddig éreztem.

Dr Kisházi-Kovács László
plébános   

Hangverseny
Az orgonamuzsikát kedvelõk nagy ö-
römére decemberben ismét hang-
verseny volt a szatymazi templom-
ban, melynek mûsorát a szervezõk a
feltöltõdés, kikapcsolódás jegyében
állították össze. A karácsonyi ké-

szülõdés, rohanás, ünnepi sürgés-
forgás után jól esett egy kis nyuga-
lom, mikor mindenki egy kicsit meg-
pihenhetett. Kneip Rita és Gábor Ta-
más Bach, Schumann, Dubois és
Duruflé mûveit szólaltatta meg.
Nemcsak hangszeres tudásukból
adtak ízelítõt, hanem énekeltek is.

Szívhez szóló erdélyi gyûjtésû nép-
dalokat, népénekeket hallhattunk
Bánfiné Kopasz Gyöngyi elõadásá-
ban. Reméljük, hogy sok szép zene-
mûvet hallgathatunk a 2009. évben
is.

szerkesztõ

Betlehemi jászolkészítés a
gyerekekkel
Szeretettel köszöntöm a szatymazia-
kat. Dinnyés Kamilla Judit vagyok.
2008. szeptember hónaptól kezdve a
negyedik évfolyamtól a nyolcadikig
hittant tanítok az általános iskolában. 
Feketéné Bárkányi Icivel még no-
vember elején beszélgettünk a hit-
tanórákon szerzett elsõ benyomása-
imról. Ekkor osztotta meg velem az
ötletét egy kiállítás megszervezésé-
rõl, melynek témája a betlehemi kis
Jézuska megszületése. A kiállításra
természetes anyagokból készült jász-
lak beérkezését várta. Nagyon tet-
szett a kezdeményezés. Arra gondol-
tam, hogy a hittanos gyerekek szá-
mára összekötöm egy játékos nappal
ezt a kézmûves foglalkozást. Ezáltal
is készültünk a Karácsony ünnepére.
2008. december 7-én, vasárnap 16
gyermek jött el a játéknapra. A
résztvevõk névsora: Bakos Brigitta,
Balogh Antal, Balogh Dzsenifer,
Barna András, Sarapka Attila (4.a),
Gyöngyi Mercédesz, Guba Levente
(4.b), Bárkányi Dániel (5.a) és Bár-
kányi Norbert, Dékány László, Iván
Zsolt, Lajos Dávid, Strausz Norbert

(6.a), Kávai Éva (6.b), Tóth Tímea
(8.a) és Vass Nikolett (8.b).
A reggeli szentmise után közösen át-
mentünk a plébánia hittantermébe.
Az elsõ órában játszottunk, majd
hozzákezdtünk a jászlak elkészíté-
séhez. Két gyermek apukájával már
elõre elkészítette fából és szalmából
a jászlakat. Örömmel mesélték, hogy
édesapjukkal közösen alkothattak. A
többiek ügyesen kartondobozokból
alakították ki az istállót. A Szent
Család tagjai, a pásztorok és a há-
rom királyok kukoricacsutkából, fe-
nyõtobozból és gyógyszeres dobo-
zokból, a bárányok édesanyámék ál-
tal kifaragott dióhéjból készültek el.
Még most is magam elõtt látom,
hogy micsoda kedvvel és örömmel
szorgoskodtak a gyermekek! Jó volt
nézni õket! "Van barna festéked?
Mibõl legyen a pásztor? De kiszó-
ródik a szalma!? Legyen elõl kerítés!
Jó lesz ez a zöld pulcsi köpenynek?
Milyen jó ez a ragasztópisztoly!
Hoztam kis Jézuskát és egy csillagot!
Legyen gyurmából a fejük!" - hang-
zottak a kérdések és a vélemények.
Eközben fent, a parókia konyháján
ebéd készült László atya és párom,

Kónya Ferenc segítségével. Megven-
dégeltük a gyermekeket virslivel és
meleg teával. Ezután - immár tele
hassal - továbbfolyt az alkotó munka
kora délutánig. Nagyon szép alkotá-
sok születtek.
December 18-án a mûvelõdési ház
dolgozói megvendégelték a jászolké-
szítõ gyermekeket pogácsával, teával
és meglepetés ajándékkal, melyek-
nek nagyon örültek. Az elkészült 
jászlakat december 20-án, a községi
karácsonyon tekinthették meg a
szatymaziak Bányai Valéria óvónõ
mûvészi színvonalú alkotásával e-
gyütt. Feketéné Bárkányi Ici és Hor-
váth Nóra ízlésesen elrendezték azo-
kat a színpad elõtt. Kálmán János
felvetette, hogy körben elhelyezett
szalmabálákkal betlehemi hangulatot
lehetne teremteni. A sok dicséret
igazolta ezt.
Ezúton szeretném megköszönni a se-
gítséget Dékányné Balogh Andre-
ának, Kisházi-Kovács László atyá-
nak és Kónya Ferencnek. A Szü-
lõknek is köszönöm szépen felajánlá-
saikat, az eszközöket és az alapa-
nyagokat. Továbbá hálás vagyok a
mûvelõdési ház dolgozóinak a kiál-
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lítás megszervezéséért és a finomságokért.
Az elkészült alkotások a fényképes tablóval még meg-
tekinthetõk a templomban.

Várunk szeretettel mindenkit!

Dinnyés Kamilla Judit

Szatymazi váltó

Utólagos engedelmükkel egy kis ki-
térõt tennék most a szokásos riport-
sorozatomban több okból. Az egyik,
hogy a soron következõ Bandl dok-
tornõ az év végi- év eleji teendõk
közepette arra kért, hogy halasszuk
el egy kicsit a beszélgetést. A másik,
hogy idõközben találkoztam Gáborné
Madácsi Ildikóval, akirõl az utóbbi
idõben annyit hallottam, olvastam,
hogy mindenképpen szerettem volna
neki gratulálni a sikereihez kifaggat-
ni a ritmikus gimnasztika csínja-bín-
járól. Ebbe avatnám most be Önöket
is, kedves olvasók. 
- Az utóbbi idõben sok szép ered-
ményt értek el a szatymazi RSG-s
(ritmikus sportgimnasztika) lányok.
Pontosan miket is?
- Az igazság sajnos az, hogy az idei
évünk nem volt annyira jó, mint a-
mit az elõzõ években megszoktunk.
Tavasszal a Diákolimpia B kategó-
riás versenyein a szatymazi lányok-
nak a sportiskolásokkal és a ver-
senyengedéllyel rendelkezõ leigazolt
sportolókkal egy mezõnyben kellett
versenyezniük, s természetesen a
tanfolyami szinten sportolók és a na-
pi több órás edzéssel készülõk közül
az utóbbiak voltak eredményeseb-
bek. A jó hír az, hogy jövõre ezeket
az iskolákat, illetve versenyzõket
csak a Diákolimpia A kategóriás ver-
senyeire lehet majd nevezni, így a B
kategóriában ismét csak a tanfo-
lyamos RSG-sek indulhatnak. Re-
méljük, ezzel visszatér minden a régi
kerékvágásba és lányaink ismét a do-
bogón állhatnak majd az országos
döntõn is. Az õszi versenyeken már
valóban szépen szerepeltünk. No-
vemberben Érden, a Berczik Sára
Emlékverseny Országos Döntõjén 5

arany- és 1 ezüstminõsítést, decem-
berben a Budapesten rendezett Dr.
Abádné Hauzer Henriette Emlékver-
senyen 2 arany-, 1 ezüst- és 1 bronz-
minõsítést nyertek csapataink. 
- Egy laikusnak hogyan mutatnád be
a ritmikus gimnasztikát?
- Ez egy olyan sportág, amely a har-
monikus mozgásra tanítja meg a lá-
nyokat - nem véletlen volt a neve ré-
gen mûvészi torna. A gimnaszti-
kától, az erõsítéstõl a lazításig sok
mindent felölel, egyformán fontos a
mozgáskoordináció, az egyensúlyér-
zék, a szerek használata miatt a tér-
látás és még sorolhatnám. Érdekes
visszajelzés a tanítónéniktõl, hogy az
oviban RSG-zõ gyerekek könnyeb-
ben veszik az elsõ osztály akadályait
is, hiszen a picikkel a finom-ujj-
mozgásokat is tanuljuk, ami az írás-
tanulásnál elõnyt jelent. A kicsiknek
elõször el kell sajátítaniuk a sportág
mozgásanyagának testtechnikai alap-
jait, így elõször õk kéziszer nélkül
versenyeznek. Késõbb kezdik tanulni
a verseny-kéziszerek, azaz a kötél, a
karika, a labda, a buzogány és a sza-
lag használatát. Vannak úgynevezett
bemutató-kéziszerek is, ezek a fá-
tyol, a zászló, a ritmusbot és a rö-
vid, ujjra rögzített szalag. A ver-
senygyakorlatok 1,5-2,5 percesek le-
hetnek, ez mindig a versenykiírástól
függ. A koreográfiákat értékelik. Ez
egy pontozásos sportág, emiatt saj-
nos szubjektív. A versenyeken e-
gyéniben és csapatban (4-8 fõ) lehet
indítani, de a Berczik Sára Emlék-
versenyen idén elõször duók és triók
is versenyezhettek. A szatymazi lá-
nyok csapatban és trióban szerepel-
tek. Sokaknak könnyûnek, egysze-
rûnek tûnnek a gyakorlatok, de na-
gyon kemény munka áll mögöttük. 
- Mikor érdemes elkezdeni és egyál-
talán meddig ûzhetõ ez a sport?
- Óvodáskorban a legjobb elkezdeni.
Az a tapasztalatom, hogy egy 3 éves
még nem biztos, hogy végig bírja fi-
gyelemmel és fegyelemmel, de a
mostani 4 éveseim már nagyon ügye-
sen veszik az akadályt. A végsõ idõ-
pont meghatározása nehéz. Én 18 é-
vesen azért hagytam abba, mert "ki-
öregedtem". Ma már akár 25 évesen
is lehet valaki - ebben a sportágban
is - élsportoló. 
- Inkább születik a jó RSG-s vagy

inkább a kemény munka hozza meg a
gyümölcsét?
- Természetesen mindkettõ fontos.
Hiába születik valaki megfelelõ a-
dottságokkal, ha nem teszi mellé a
munkát, nem lesz eredményes. A mi
sportágunkban elõtérben van a laza-
ság, és a lazítás bizony fájdalommal
jár - édesek a kicsik, mikor csillogó
szemmel büszkén mutatják, hogy
egy-egy lazítás alkalmával éppen hol
húzódik, mert azt már õk is tudják:
akkor jó, ha fáj. 
- Olyan szépek a tornázó lányok,
nem utolsósorban a gyönyörû ruhák
miatt. Ezek hogyan születnek?
- Anyukám varrónõ. Mióta nyugdí-
jas õ varrja a lányoknak a ruhákat. A
tervezés közös munka. 
- Te mikor és hogyan kerültél kap-
csolatba a ritmikus gimnasztikával,
illetve az edzõsködéssel?
- Rettentõ ugrabugra gyerek voltam
nulla veszélyérzettel, ezért 3 éves
koromban anyuék kerestek nekem
valamit. A csepeli mûvelõdési ház-
ban induló mûvészi torna tanfolyam
mellett döntöttek. 6 éves koromban a
Fradi edzõje kiválasztott, így leiga-
zolt versenyzõ lettem. 10 évesen
meghívtak a felnõtt válogatott edzé-
seire is (akkor még nem volt junior
válogatott). 12 éves voltam, amikor
a Fradiban megszûnt ez a szakosztá-
ly, átigazoltam a Spartacushoz. Ek-
kor már nemzetközi versenyekre is
jártam. 15 éves koromban jött egy
problémás idõszak, mert a Spari ed-
zõje mást menedzselt és nem fogad-
ta el a válogatott edzõ velem kapcso-
latos véleményét sem. Mikor el a-
kartam jönni a Spartacustól, kerek-
perec kijelentették, hogy nem enged-
nek el. Mentõövként jött az a lehetõ-
ség, hogy költözzek le vidékre, mert
akkor automatikusan igazolhatóvá
válok. Így kerültem Egerbe. Egy ke-
ményen átdolgozott nyár után, telve
a bizonyítni vágyás erejével utaztam
Pestre, az országos bajnokságra.
Már melegítettem, amikor odajött
hozzám a szövetség elnöke és
közölte, hogy mégsem fogadják el az
átigazolásomat, mert magántanuló
vagyok. Azt mondta, hogy üljek fel
a lelátóra, mert másfél évre eltiltot-
tak. Nem kívánom senkinek ezt az
érzést. Magántanuló egyébként nem
akkor lettem, amikor az Egerhez i-



a Mi Lapunk8 2009/1.

gazoltam, már a középiskolát így
kezdtem, hogy naponta 6-8 órát tud-
jak edzeni. Természetesen ezek után
már maradtam az Egri SE-nél, akik
nagyon rendesek voltak és kivittek
Bulgáriába (RSG-ben az akkori
nagyhatalom volt a Szovjetunió mel-
lett) 3 hetes edzõtáborba, és nemzet-
közi versenyeket szerveztek. Így-bár
a szövetségi versenyektõl el voltam
tiltva- nem estem ki a ritmusból és a
sikerélmény is megvolt. Az eltiltást
követõ elsõ felnõtt OB-n összetett-
ben, kötéllel és labdával 3., buzo-
gánnyal és szalaggal 2. lettem, tehát
jól sikerült a visszatérés. Utána még
volt sok szép eredményem idehaza
és külföldön is, így végül 18 évesen
jó szájízzel hagytam abba a verseny-
zést. Elvégeztem a TF-en az RSG
edzõi szakot, mellette párhuzamosan
már tanítottam. Elõször a Tabán SE
vezetõ edzõje lettem, majd a Csepeli
SE-nél dolgoztam és közben a juni-

orválogatottat is edzettem. 1993-ban
terhes lettem a lányommal. Violetta
születése elõtt két héttel költöztünk
Szatymazra, mivel a férjem rokonsá-
ga itt, illetve Zsombón él. Vele Ve-
resegyházán ismerkedtem meg egy
lakodalomban, amit levelezések, vo-
natozások követtek, majd esküvõ és
a két szép gyermekünk. Ádám fiam
születése után nem sokkal megkere-
sett Monori Gyula, a zsombói mûve-
lõdési ház akkori igazgatója, hogy
sok jót hallott rólam és szeretné, ha
Zsombón kamatoztathatnák a tudáso-
mat. Féléves volt a kisfiam, amikor
elvállaltam a felkérést. Mindez
1997-ben volt, és ahogy jöttek az
eredmények, illetve mivel több
szatymazi kislány is átjárt hozzám,
2000-ben itt is belevágtam. 2006-ban
a zsombói falunapon szegediek is
látták a szereplésünket, és az õ kez-
deményezésükre immár harmadik é-
ve Szegeden is edzõsködöm. 

- Aki szeretne látni benneteket a
közeljövõben hol, mikor lesz rá al-
kalma?
- A Diákolimpia megyei döntõje lesz
a következõ nyilvános szereplésünk.
Márciusban Szegeden vagy Zsom-
bón kerül megrendezésre, ez még a
pénzügyi helyzettõl függ. Itt Szaty-
mazon szerencsés a helyzetünk, az
önkormányzattól kapunk támogatást,
amit versenyrendezésre, nevezési dí-
jakra, útiköltség-hozzájárulásra és
kéziszerek vásárlására fordítunk.   
- Nagyon szépen köszönöm a beszél-
getést és gratulálok mindenhez, amit
ma nekem magadról és a szatymazi
RSG-s lányok sikereirõl elmeséltél.
Egyik szemem sír, a másik meg ne-
vet, hiszen nagyon jó, hogy itt vagy
nekünk, de utánpótlást mégsem ad-
hatok neked (még).

Pölösné Hudák Dóra

Példaértékû összefogás
Szatymazon
Mostanra már elmúltak az ünnepek,
talán szürkébbnek is tûnnek a hét-
köznapok. Egyre halványabban em-
lékszünk az egy hónappal korábbi
napokra, amikor szaladgáltunk az a-
jándékok után. Vajon mit vegyek? -
hol kapom meg? - már megint nagy
a tömeg, nehézkes közlekedés, biz-
tosan megfelelõ-e az ajándék….
Ilyen problémákkal küszködtünk. 
Nem mindenki volt ilyen szerencsés
Szatymazon. Köztük huszonöt csa-
lád, akik nem tudtak volna a gyere-
keiknek ajándékot adni. 
Most az Önök segítségével ötven
gyermek mondhatja, boldog kará-
csonya volt!
Most elõször, soha nem látott össze-
fogásnak lehettünk tanúi, mind a la-
kosság, mind a vállalkozók részérõl.
A Szatymazi Gyermekekért Köz-

hasznú Egyesület és magánkezdemé-
nyezés révén az "egy cipõs doboznyi
ajándék" ötlettel, sikerült több nehéz
sorban élõ gyermek életét legalább
egy napra boldogabbá tenni. 
Az akció két szálon indult el. Egy-
részt az ún. "Cipõdoboz" akció se-
gítségével egyedi ajándékokkal ked-
veskedhettünk, illetve az egyesület
számlájára lehetett befizetni. Az ö-

nök által befizetett adományokból
összegyûjtött 153.000,- Ft-ból játé-
kokat vásároltunk a gyerekeknek és
gyümölcscsomagot állítottunk össze
a családoknak. Az Önök által fela-
jánlott összeget teljes mértékben a

gyerekekre fordítottuk, nem terhel-
tük semmilyen más költséggel.
Egy szatymazi lakos fenyõfa felaján-
lásával minden család karácsonyfát
is kapott.
Engedjék meg, hogy a szatymazi
gyermekek nevében megköszönjem
felajánlásaikat!
Külön köszönet Szûcs Gabriellának,
Mezeiné Bérczy Saroltának, Igazné
Herkó Máriának, Bácsi Antalnénak,

Makra Sándornénak, Bódis Margit-
nak, Nacsa Jánosnénak, és a Szaty-
mazi Önkormányzat dolgozóinak.
"Amit a szem nem lát, a szív azt
is érzi. "

Paulo Coelho
A rászoruló gyermekek karácsonyát
pénzadománnyal segítette:
Antman László
Becsei Ferenc Mihály
Birgés László
Csenki Zoltán
Csúri Gábor
dr. Kormányos László
Gyuris Zsuzsanna
Hodács pék kft.
Jurotrend Bt
Kaktusz italüzlet pizzéria
Kávai László
Koccintó ivó
Kónya István
Kónya László
Kovács Sándor
Márta Ferenc
Per-le bt.
Sárközi Ernõ
T-hús 2000 kereskedelmi bt.
Zacsok Csaba
Zotek import kereskedelmi és szol-
gáltató kft.

Csúri Gábor
Szatymazi Gyermekekért Közhasznú

Egyesület Elnöke

Óvodánkból
2008. decemberében óvodánk mind
az öt csoportjában sikeresen lezajlot-
tak a meghirdetett munkadélutánok,
ahol a szülõk gyermekeikkel és az ó-
vónénikkel sok szép dolgot készítet-
tek.

2008. december 19-én délután a
rossz idõjárás ellenére a már hagyo-
mánnyá vált közös gyertyagyújtással
és közös énekléssel tettük kicsit ben-
sõségesebbé az óvodai Karácsonyt.
"Itt az Újév, új jót hozzon,

Régi jónktól meg ne fosszon.
Hogyha új jót nem is hozhat,
Vigye el a régi rosszat!"

Eredményekben gazdag Boldog Új
Évet kívánunk mindenkinek!

Az Óvoda dolgozói

Iskolánkból
Nagykarácsony kicsiktõl
Karácsony ünnepén mindenhol gyer-
tya ég. Békesség jelképe a gyertya-
láng. Mindennap gyújtsunk gyertyá-
kat, égjen a békeláng mindenhol
már. Halvány kis gyertyaláng, hol
van a kék madár, a boldogság kék
madara? Ki mondja meg nekünk,
hogy éljünk, mit tegyünk, hogy
karácsony ünnepén boldogok le-
gyünk?- Erre a kérdésre keresi a

választ két kisgyerek A Kék madár
címû színdarabban, melyet a negye-
dik osztályosok elõadásában láthat-
tak a falu idõsei és az alsó tagozatos
gyerekek.
Rendezõk: Nikolényi Miklósné és
Völgyesi-Sándor Gabriella.
(fényképek a 12.oldalon
Köszönetet mondunk a támogatóink-
nak, a szülõknek, Gáborné Madács
Ildikó koreográfusnak, Pappné Berta
Krisztina fodrásznak, és Slama

Zsófia zongoratanárnõnek.
"Felsõs karácsony"
Hagyomány iskolánkban, hogy az 5.
osztályos tanulók készülnek ünnepi
mûsorral karácsonyra. 
Idén is így történt.
Mûsorunkat elõadták a Mozgáskor-
látozottak Szatymazi Egyesületének
karácsonyi ünnepségén, a községi
közös ünnepen, és az iskola felsõ ta-
gozatának karácsonyi ünnepségén. A
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mûsor két részbõl állt: elõször egy
verses, dalos irodalmi összeállítást
tekinthettek meg a nézõk, majd An-
dersen: A kis gyufaárus lány címû
meséjének színpadi változatát. A jól

sikerült elõadás láthatóan meghatotta
a közönséget, részévé válhatott so-
kak szívében a karácsonyvárásnak,
az ünnepre való lelki ráhangolódás-
nak. 

A mûsort szerkesztette és betanítot-
ta: Csányiné Üveges Mária, Daniné
Prohászka Ildikó, Ott Endréné.
(fényképek a 12.oldalon)

Dankó Pista Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Karácsonyvárás
Községi karácsony
Talán egyetlen ünnepünkhöz sem társul annyi szép szo-
kás, hagyomány, mint a karácsonyhoz. S bár ezek orszá-
gonként, vidékenként változnak, lényegük, mondaniva-
lójuk ugyanaz: õrizzük a jót, számûzzük a rosszat az éle-
tünkbõl. A feldíszített, csillagszórós fenyõ látványa, az
ajándékozás öröme egyik legmaradandóbb élménye gyer-
meknek, felnõttnek egyaránt. 
Jelképes ajándékot nyújtottak át a nézõknek december

20-án este a mûvelõdési házban fellépõ együttesek. 
A Barackvirág Népdalkör meghitt dalaival hangolódtunk

rá az iskola 5. osztályosai verses, zenés mûsorára.
Andersen: A kis gyufaárus lány története könnyeket csalt
a szemünkbe. 
Ezután 5 kiváló énekes - a Give Me Five együttes tagjai
- szórakoztatta a közönséget. Hangjukat élõ hangszer-
ként használva szólaltattak meg sok ismert dalt. Öröm-
zenéjük átmelegítette a nézõk szívét. Vastapssal köszön-
tük meg minden fellépõ igyekezetét. 
Mindannyian lelkiekben feltöltõdve indultunk haza, ahol
családunk körében készülõdtünk a szeretet ünnepére.

Elsõsorban engedjék
meg, hogy eredmények-
ben gazdag, békés új esz-
tendõt kívánjak minden-
kinek.
Az elmúlt hónapban,

mondhatom nem csak az olykor igen
sûrû köd, hanem a szeretet is rátele-
pedet a Mesevára, és áhítattal szõtt
leplével megmelegítette a szíveket.
Az elsõ ajándékot a Mikulás hozta,

nagy meglepetést okozva a gyere-
keknek. Többen megszeppentek, de
a közös éneklés és a zsákból elõke-
rülõ csomagok gyorsan oldották a
hangulatot. Amilyen váratlanul jött
Télapó olyan gyorsan el is tûnt, s
míg a gyerekek a csomagokat bonto-
gatták, észre sem vették, hogy a
fürgelábakon szaladó percek már a

napokat vonszolják. Közeleg a kará-
csony, nagy készülõdés, várakozás,
ilyenkor minden egy kicsit más.
Szorgos kezek munkáját dicséri a
szegfûszeggel tûzdelt narancsdísz. E
jeles ünnepre fenyõfát állítottunk,
amit közösen díszítettünk fel. Körbe-
ülve karácsonyi dalokat énekeltünk,
a szép énekekért cserébe a kará-
csonyfa megajándékozta a Mesevár
minden lakóját. 
A Mesevár ez úton szeretné megkö-
szönni a Szülõknek, Dr. Kormányos
László polgármesternek, a Szatyma-
zi Képviselõtestületnek, a Polgár-
mesteri Hivatal minden dolgozójá-
nak, Nagymihály Sándornak és Deák
Máriának, az általános iskola, és az
óvoda vezetõinek, az élelmezés ve-
zetõnek, a konyhai személyzetnek,

és a Mesevár dolgozóinak az egész
éves segítségüket, támogatásukat.
Köszönjük.

Csúri Gábor

Mesevár hírek

Csak egy gondolat….
Minden ember törekszik munkáját a
legnagyobb igyekezettel végezni, e-
zért rendszerint fizetést kap.
Ám vannak olyanok, akik önzetle-
nül tesznek falunkért, egy kisebb
közösségért úgy, hogy családtagjai-
kat segítik munkájukban. Róluk sen-
ki sem beszél, tevékenységük ered-
ményét láthatjuk csak. Pedig idõt,
pénzt, fáradságot nem kímélve tüs-
ténkednek.  
Kik õk? Házastársak, szülõk, gyer-
mekek... Köszönjük Nekik!

(szerk.)

MEGHÍVÓ
A NYUGDÍJAS EGYESÜLET

szeretettel vár minden kedves
érdeklõdõt a

2009. február 14-én 16 órakor
kezdõdõ 

FARSANGI MULATSÁGÁRA,
mely a mûvelõdési házban kerül

megrendezésre.
Menü: sültek körettel, savanyúság-

gal, kávé, sütemény, 
zene, tombola.

Belépõdíj: 1500Ft/fõ vacsorával
Jelentkezni február 10-ig lehet a

mûvelõdési házban, vagy 
Rácz István elnöknél
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Mozgáskorlátozottak Szatymazi Egyesületének közlendõi
A december az ünnepek hónapja, így
a hó elején egyesületünknél is járt a
jó öreg Mikulás, akinek mindenkihez
volt egy-egy kedves szava is az a-
jándékok mellé. Megajándékozta kü-
lön a legfiatalabb és a legidõsebb je-
lenlévõt, majd sorban a többieket is.
Köszönjük a "Mikulásnak" (Dobó
Józsi bácsinak) jóságát, hogy minden
évben a tõle megszokott kedves-
ségével jön el hozzánk! Köszönet to-
vábbá Nacsa Jánosnénak a ruháért.
Karácsonyi ünnepségünkön szép
számmal vettek rész egyesületünk
tagjai. Polgármesterünk köszöntõ
szavai után A Piarista Gimnázium ta-
nári énekkara, a szatymazi iskola 5.
osztályosai és Bánfiné Gyöngyike
megható, színvonalas mûsorral tette
még szebbé ezt a délutánt. A finom
ebédért Ocskó Miklóst, a fehértói
Halászcsárda vezetõ fõszakácsát il-
leti a köszönet. A halért a Szeged
Fish Kft. igazgatójának Ocskó Mik-

lósnak, a süteményekért Maróti Sán-
dor zsombói cukrászmesternek; a ka-
lácsért, kenyérért a Hodács pékség-
nek jár a köszönet. Köszönjük továb-
bá a  sok narancsot és szaloncukrot
a Piarista Gimnázium tanárainak,
Csányi Istvánnak a szép virágokat,
Nagymihály Sándornak és Lapis
Andrásnak a támogatásukat, Bódis
Margit iskola igazgatónak az esz-
közöket, Király Marikának az asztali
díszeket, a 100 Éves Fogadónak az
ebéd körüli teendõk ellátását! 
Szilveszter este is megtelt a mûvelõ-
dési ház, hogy együtt búcsúztassuk
az óévet. A hideg ellenére több tele-
pülésrõl is érkeztek vendégek hoz-
zánk.  
Õze Imre kedvcsináló "talpalávaló-
ja" és a finom vacsora után a jó han-
gulat a tetõfokára hágott olyannyira,
hogy hajnal fél ötkor fejeztük be a
mulatást azzal, hogy "jövõre ugyan-
itt"… A tombola tárgyakat köszönjük

Ördögh Antalnénak, Bérczi Bélának,
Papp Sándornénak, a fõdíjat (egy
hatalmas gyönyörû tortát) Maróti
Sándornak:
Magam és az egyesület vezetõsége
nevében minden támogatónknak, és
ninden kedves szatymazi lakosnak e-
redményekben gazdag, békés boldog
új esztendõt kívánok!
Ezúton értesítjük az egyesület tagja-
it, hogy legközelebbi fogadóóránkat
február 5-én (csütörtök) tartjuk 10
órától 12 óráig!
Köszönet mindazoknak, akik adójuk
1%-ával támogatták egyesületünket.
Az így befolyt összegbõl élelmiszer
csomagokat vásároltunk a rászoruló
egyesületi tagoknak.
Kérjük, aki teheti továbbra is támo-
gassa egyesületünk mûködését adója
1%-ának felajánlásával!

Gera Anna
elnök

Olvasóink írták
Régen, télen
Behunyt szemmel emlékezem.
Magam elõtt látom a régi téli délu-
tánokat, amikor az iskolából kisza-
badulva ködbe burkolóztunk mi 
kucsmás-csizmás suhancok, kendõs-
bakancsos lánykák, majd a szürke-
ségbõl kivált a lármás gyermeksereg,
és csaptunk olyan ribilliót, hogy a
falucska leghosszabb utcájának min-
den kutyája felbolydult felébresztve
a dermedt csendet. Az árkokban tér-
dig érõ havat sarkantyúztunk, s az
országút csúszkánkká vált. Hazafelé
kis kitérõt tettünk és a dombot is út-
ba ejtettük, onnan siklottunk le a be-
fagyott Laposra. Egyszer nagyon
meg is jártuk: az elvékonyodott jég
beszakadt és a libasorban egymásba
kapaszkodók utolja csurom vizesen
dideregve kecmergett elõ a mocsa-
ras-szerencsére sekély- hideg vízbõl.
Hahotázva, de azért aggódva húztuk
ki a vacogókat a partra, s rohanva
kísértük haza õket a meleg kályha

védelmébe.
Behunyt szemmel emlékezem.
Szép volt, amikor édesanyám téli es-
téken négy csillogó szemû gyerme-
kének mesét olvasott. Olyan átéléssel
tette azt, hogy mi jókedvünkben gu-
rultunk a nevetéstõl, s lökdöstük
egymást az ágy felé, akol jó édes-
apánk szunyókált. Jókedvünknek õ
vetett véget, mikor a ricsajra kinyi-
totta a szemét. Elég volt Tõle egy
szemöldökráncolás, mindjárt nem ra-
koncátlankodtunk tovább. A feddést
"nem ismerte", inkább kiment a
kertbe…s mire visszatért, mi már
nagy serényen diót törtünk, mákot
daráltunk, habot vertünk tüsténkedve
édesanyánk körül. Édesapánk elége-
detten hordozta végig szemét szor-
gos gyermekein. Ez a tekintet már
büszke és megbocsátó volt, mintha
azt mondta volna: "No, azért mon-
dom!"
Behunyt szemmel emlékezem.
Kislány koromban szentestén korán
ágyba parancsolt négyünket nagy ti-

tokzatosan jóanyánk. Lámpát oltott a
szobában, de mi a dunyha alól ku-
kucskáltunk félve és kíváncsian, a-
mint a félig nyitott ajtón beosont egy
nagydarab fehérruhás alak és egy
feldíszített karácsonyfát tett az asz-
talra. Amilyen hirtelen tûnt fel, o-
lyan sebesen távozott is egy röpke
pillanat alatt. Újra világos lett a szo-
bában és mi az ágyból kiugrálva kö-
rülültük az asztalt álmélkodva a dí-
szeken, közben borzongva, egymás
szavába vágva meséltük az elillanó
látomást. Ezalatt édesanyánk mézet,
diót, kalácsot tett az asztalra és gyö-
nyörû szopránján énekelni kezdte a
"Mennybõl az angyal"-t. Mi egymás
után gyújtottuk meg a gyertyákat és
együtt énekeltük a karácsonyi da-
lokat mindannyian, majd mézbe
mártottuk a diógerezdeket és élve-
zettel haraptuk hozzá a kalácsot.
Édesapánk is leült közénk s boldog
mosoly ragyogott arcán. 

Katona Margit

La Diva Bella 
Szépségház

Balástya, Széchenyi u. 2.
Január havi ajánlataink:

- Minden nagykezeléshez ajándék szempillafestés
500.- Ft értékben!

- Szolárium-bérleteink 10%-os kedvezménnyel
kaphatók!

- A január "hónap kezelése" a glikolsavas hám-
lasztás, mely 10%-os kedvezménnyel vehetõ
igénybe!

ÚJDONSÁG!
Január 15-étõl üzletünkben igénybe vehetõ a

szoláriumozás közbeni fogfehérítés.

Elõzetes bejelentkezés:
Kozmetika: 06-70-536-3187
Mûköröm: 06-30-866-1051
Szolárium: 06-20-201-2621

REJTVÉNY
Ismét eltelt egy év. Mire megszoktuk, hogy 2008-at írunk, tanul-
hatjuk, gyakorolhatjuk az új esztendõ nevét: 2009. Hogy mi min-
dent tartogat számunkra, nem tudhatjuk (persze reméljük a legjob-
bakat), ezért engedjék meg, hogy e havi rejtvényemmel egy ki-
csit a múltba tekintsek. 
Január bizonyára sok híres szülöttel büszkélkedhet, nekem mégis
egyetlen egy költõ ugrott be azonnal, aki nemcsak az év elsõ hó-
napjában, de annak is az elsõ napján született 1823-ban. Verseit
kisiskolás korom óta nagyon szeretem, mert költészete egyszerre
gyönyörû és világosan érthetõ. Arra viszont csak felnõttként döb-
bentem rá, milyen kevéske is az a 26,5 életév, ami megadatott ne-
ki. Azon túlmenõen, hogy e hónap szülötte, a sok téli tájverse is

aktuálissá teheti õt: A
puszta, télen, Téli világ, A
téli esték... Ha biztos akar
lenni benne, ki õ, fejtse
meg az alábbi keresztrejt-
vényt!     
Húzza ki a betûhálóban a
megadott szavakat, melyek
a lehetséges nyolc irány
bármelyikében (fentrõl le-
fele, lentrõl felfele, balról
jobbra, jobbról balra, át-
lósan balról jobbra és fent-
rõl lefele, átlósan balról
jobbra és lentrõl felfele,
átlósan jobbról balra és
fentrõl lefele
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Orvosok rendelése:
Dr. Lengyel Andrea (tel: 283-
101) Hétköznap: 800-1100.
Egészségház, Szatymaz, 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:
Mezeiné Bérczi Sarolta fogadó
óra: 800-930. Tel: 06-30/536-
7622
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:
Január
17-18.
Dr. Huszár Péter
(06-30-487-4030)
24-25.
Dr. Szigeti Gábor
(06-30-2974-435)
Jan. 31-febr. 1.
Dr. Martinek Vilmos
(06-30-9451-386)
Február
7-8.
Dr. Kunstár Pál
(06-30-488-0267)
14-15.
Dr. Sikter András
(06-20/936-4208)

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

VÁLTOZÁS febr: 1-jétõl
Rendelési idõ
Hétköznap: 800- 900, 

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

Dankó Pista Mûvelõdési
Ház és könyvtár
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: 

06-20/209-5307
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)
mûvelõdési ház, Dózsa u.
42.
Csütörtökönként: 1330-tól.

Mozgáskorlátozottak
egyesülete.
Fogadóóra:csütörtök: 800-1200

Tel.: 06-20-9352-896

Tanya gondnokok:
Rózsa Zoltán 

tel.: 06-20-260-0750
Karácsonyi Gergely 

tel.: 06-30-5000-532
Gubáné Kovács Szilvia 

tel.:06-20-533-5488

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

A Családsegítõ- és Gyer-
mekjóléti szolgáltatás ügy-
félfogadási ideje 2008. feb-
ruár 1-jétõl a következõ-
képpen módosult:
Családsegítõ Szolgálat
Tel.: 06-62/283-169
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: 1200-1600

Kedd: 900-1300

Szerda: 900-1300

Csütörtök: 1200-1600

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
Január 20-án (kedd) 900-1100

Vincze László országgyûlési
képviselõ fogadóórát tart a
mûvelõdési házban.

Felelõs kiadó: Dankó Pista Mûvelõdés Ház és Könyvtár. Fõszerkesztõ: Feketéné Bárkányi Ilona. Szerkesztõbizottság tagjai:
Barna Károlyné, Kasza Ágnes, Pálmai József, Pölösné Hudák Dóra. A szerkesztõség címe: Dankó Pista Mûvelõdési Ház és
Könyvtár Szatymaz, Dózsa György utca 42. E-mail:milapunk@szatymaz.hu  Következõ lapzárta: február 1.
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



a Mi Lapunk12 2009/1.

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.

Nagymihály Franciska 2008.12.09. 
Szülei: Deák Mária és Nagymihály Sándor

Kedves szülõk
Amennyiben szeretnék, hogy újszülött-
jük belekerüljön a "Mi Lapunkba",

kérjük értesítsék telefonon 
Mezeiné Bérczy Sarolta védõnõt.

Tel.: 06/30-536-7622.

Idõsek karácsonya

Gólyahírek

Búcsúzunk tõlük
Kondász Ferencné (III.100.)
Tápai Antal (Petõfi u. 14.)

VÉRADÁS
Febr. 2-án 1000-tól 1300-

ig a 
mûvelõdési

házban!

A kis gyufaárus lány

Kék madár

HELYESBÍTÉS
Decemberi lapszámunk Sport rova-
tában hiányosan jelent meg a ritmi-
kus gimnasztikás lányok névsora.
Gyermek kategóriában tehát õk re-
mekeltek: Kiss Nóra, Pataki Ale-
xandra, Kordás Réka, Lóky Eszter,
Papp Gréta, Palotás Gyöngyi, Tóth
Molnár Réka, Szabó Rita).

Január
Fagy kúszik didergõ
kökénybokrok alján,

hó-belepte álmot
álmodnak a fák,

csak zúzmarás ágak
roppantják a csöndet,
ha egymáshoz koccan

két fagyott faág.
Megrezzen néha

s felsóhajt az erdõ,
ha szél ostorozza

a fák hosszú sorát,
de aztán újra

mély álomba süpped,
s vég nélkül álmodik
a tavaszról tovább.

(Kormányos Sándor)

Ovis karácsony
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