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ORSZÁGOS BAJNOKOK

NYÍLT LEVÉL A MINISZTERELNÖKHÖZ

Szeptember elsõ hétvégéjén Siklóson a nemzetközi
Tenkes Kupán léptek tatamira versenyzõink. Az U13-as
korosztályban Gábor Ádám és Kopasz Bence egyaránt
símán menetelt súlycsoportjában a döntõig, ahol mindketten a tavalyi év magyar bajnokával találkoztak.
Versenyzõink kiváló felkészültségét bizonyítja, hogy
ezen a napon ez sem jelenthetett akadályt nekik, mindketten gyõzelemmel zárták a napot.
(további sikerek a10. oldalon)

Tanácskozásra gyültek össze Kübekházán Csongrád Megye kistelepüléseinek polgármesterei. A települési vezetõk a kormány által beterjesztett költségvetéstervezetrõl
egyeztettek. Egybehangzó volt a véleményük, hogy a
2010-es költségvetés változatlan tartalommal való elfogadása a magyar önkormányzatiság halálos ítélete, hiszen az hatványozottan sújtja a kistelepülési önkormányzatokat, illetve rajtuk keresztül a gyermekeket és a szociálisan hátrányos helyzetû lakosságot. A polgármesterek a tanácskozás végén nyílt levelet fogalmaztak meg
Bajnai Gordon miniszterelnöknek, melyet mind a tizenöten aláírtak. (folytatás az 5. oldalon.)

TEMPLOMUNK ABLAKAI
(Cikk a 2. oldalon)

MÁSODSZOR IS ELSÕ

Kardos Ádám
A Futafalu-ról novemberi lapszámunkban olvashatnak

A tartalomból:
3. o.:Bursa Hungarica pályázat
4. o.:Megújult az iskola
5. o.:A védendõ fogyasztókat
megilletõ kedvezmények
6. o.:Pályázati lehetõség/ DÉMÁSZ
7. o.:Falugazdászok ügyfélfogadása
9. o.: Szatymazi váltó
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Helytörténet
A szatymazi templom
mûvészi üvegablakai 3.
Szatymaznak kevés olyan szemet
gyönyörködtetõ és a történetükkel
oly megható látnivalója akad, mint
amilyenek templomának üvegablakai. A sekrestyébe belépve, különösen a délelõtti órákban, rögtön, a keletre nézõ, és alacsonyan lévõ két
színes, üvegbõl mûvészien megfestett és kirakott ablaknyílásra esik a
tekintetünk. A hatása alá kerülõ
szemlélõdõ nem is veszi észre a körülötte lévõ tárgyakat. A hívõk adományából készült két színes ablak
Zsellér Imre müvész tehetségét maradandóan dícséri. Az ablakokon
egy-egy szív található. Az elsõn Jézus szíve látható töviskoszorúval
úgy, ahogy Szent Margit látomásában megjelent. A másodikon Szûz
Mária szíve ismerhetõ fel, benne egy
tõrrel, ami a kis Jézus bemutatásakor
tett Simeon jövendölésre utal, ami az
emlékezõk szerint úgy szólt: "szívedet tõr fogja átjárni". Az ablakok a
templomot ért korábbi erõszakos behatolás következtében részben megrongálódtak, amit Deli András plébánosunk eredeti formájukban még
akkor helyreállíttatott.
Amikor átlépjük a sekrestyébõl a
Szentélybe vezetõ ajtó küszöbét, balkéz felõl az elsõ ablakból, a Zsellér
Imre alkotta, sebeit mutató, töviskoszorús szívü feltámadt Jézus alakja magasodik fölénk. Megsebzett lábai alatt a következõ felirat olvasható: "- Kardos Julianna szülésznõ
ajándéka 1939-" Kardos Júlianna az
1880-as években született. Kezdetben csak segédkezett a helybéli képzetlen bábaasszonyoknak, de késõbb, elvégezvén a szülésznõképzõ
tanfolyamot, sokáig, még dr. Bérczy
Béla szatymazi orvos mellett is tevékenykedett. Reméljük, élnek még
néhányan azok közül, akiket annak
idején õ segített erre a világra. Az
1930-as években a Gera kocsmával
csaknem szemben lévõ házban lakott
férjével, Kalapács Imrével és gyerekeivel. Amikor elsõszülött leányát, Kalapács Júliát 18-éves
korában elvitte az akkor nem ritka, de annál tragikusabb betegség, a tbc, bánatában
egy színes ólomüveg
ablakot, majd késõbb
egy hímzett oltárterítõt,- benne a nevével,adományozott a kibõvített szatymazi templomnak. Kardos Julianna még a háború elõtt hamarosan Felsõközpontra, a mai Ba-

lástyára költözött és ott végezte nagy
odaadással Kóródi doktor úr mellett
áldásos szülésznõi munkáját. Tevékenységével hozzájárult a csecsemõhalandóság számának jelentõs csökkenéséhez.
A Fûz család által adományozott
oltár másik oldalán lévõ ablak üvegén, tõrrel átütött szívvel Szûz Mária látható, kezében liliommal. Alatta
az írás: " Pálfy család ajándéka
1939". A Pálfyak tevékenységét a
kápolna- és késõbb a templom megépítésében aligha lehet túlbecsülni.
Részben magukénak is tekintették,
nem teljesen alaptalanul. Többek között két színes üvegablakkal - mindkettõt Zsellér Imre, akkor már neves
üvegfestõ készitette - ajándékozták
meg a kibõvített templomot. Az elõzõ lapszámunkban leírt szöveg jórészt erre a Mária ablakra vonatkozik. Az ott bemutatott üvegképen,
ami szintén a Pálfyak ajándéka,/a fõbejárattól balra lévõt/Kis Szent Teréz látható, akit a karmeliták öltözetében, saru nélkül, barna ruhában és
fehér köpenyben festett meg a mûvész. A karmelita apáca jövendölését, hogy "halála után rózsa esõt
hullat a földre", a színes üvegkép
rajza is jelképezi.
A következõ ablakban Szent József
alakja látható. Neve a glóriában is
olvasható. Jóságos mosolyával tekint
le a magasból a szatymazi hívekre.
Jobbján nevelt gyermeke, Jézus ül,
bal kezében a szûzességi fogadalmát
jelképezõ liliomot tartja. Lábai alatt
a felirat a következõ: "Doránszky
Károly emlékére özv. Gróf Kálmánné és családja.1939." Az ablak színes képe és az alul lévõ szöveg között igen szoros a kapcsolat. Gróf
Kálmánnénak, szûletett Doránszky
Emilia tanítónõnek a férje fiatalon
elhunyt, itt hagyva feleségét és három apró leányát, akik közül a legidõsebb is csak 5 éves volt. Név szerint Gizellát, Ilonát és Katalint. A
nõtlen Doránszky Károly okleveles
mérnök, mûszaki tanácsos, látva

testvére nehézre fordult sorsát, felfogta annak bizonytalan lábakon álló
jövõjét, minden erejével azon fáradozott, hogy a három apró árva
gyermek apját pótolja, a keresõjét elvesztõ családot minden erejével támogassa. Nem nõsült meg és a szabadon választott feladatát élete végéig példamutató módon teljesítette.
Nem csoda, hogy az l936-ban, amikor 64 éves korában váratlanul elhunyt Doránszky Károly, gyászjelentésében az "áldott szívû jó
testvérre, önfeláldozó nevelõ-atyára,
a szegények, özvegyek, árvák gyámolítójára" emlékeztetik a rokonokat
és ismerõsöket. Nem csoda az sem,
hogy a szatymazi templomban testvére, Emilia hálából maradandó emléket, egy üvegablakot állíttatott a
tiszteletére. Özvegy Gróf Kálmánné,
született Doránszky Emilia nehéz és
küzdelmes élete 1944. október 22-én
egy váratlan eseménnyel fejezõdött
be. A második világháború talán legzivatarosabb napja volt az, amikor
még a tanyákból kinézni sem volt
ajánlatos, Gróf Kálmánné, vagy
ahogy ismerték és hívták "Milcsi néni", 72 éves korában elköltözött, itthagyva az árnyékvilágot. Ott szenderült jobblétre a hatalmas fenyõfákkal
körülvett és az általa nagyon szeretett Doránszky villában. /Ma Ady
Endre u. 29 / Koporsó- és olyan ember, aki a temetõbe kivitte volna abban a nehéz idõben, nem volt. Végül
a feketébe felöltöztetett, megfáradt
könnyû testét egy párnával kibélelt
teknõbe fektették, a másikkal letakarták és ott a Doránszky villa üveges verandájánál, közel a falhoz, az
ablak alatt temették el. Halála után
még jó 10 évig ott pihenhetett az általa oly sokszor megsímogatott fenyõk alatt. Amikor a háború után
Nikolényi Gizella szatymazi postamesternõt nyugdíjazták, ott kapott
lakást a Doránszky villában. Ablaka
alatt még ott nyugodott Gróf Kálmánné, a virágokkal teleültetett és
lelkiismeretesen gondozott hant alatt.
Kérdezték is gyakran Nikolényi Gizellát, nem fél éjjel a halottól? Gizi
néni így válaszolt: "- Nem.- Mert
az, aki olyan jó lélek volt életében
mint Milcsi, az halála után is csak
vigyázhat ránk.-"
A fényképen Doránszky Károly látható, valamint Emilia testvére unokákkal.
Az írás elkészitéséhez Dr. Kisházi-Kovács László szatymazi plébános, Gróf Kálmánné unokája dr.
Csajbók Ernõné, Kardos Juliánna
unokája Becker Jánosné és Bérczi
Tamás nyújtott segítséget.
Pálmai József
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Önkormányzati közlemények
Pályázati felhívás a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2010. évi fordulójára
Szatymaz Község Képviselõtestülete 2009. szeptember 9. napján döntött arról, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsõoktatási Ösztöndíjpályázathoz.
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton részt vehet az, aki az önkormányzat területén
állandó lakcímmel rendelkezik, hátrányos szociális helyzetû
felsõoktatási hallgató, aki a képzésre vonatkozó keretidõn belül, államilag támogatott teljes idejû (nappali
tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezõ mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsõfokú szakképzésben
folytatja tanulmányait. ("A" típusú pályázat)
2009/20010. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolás, illetve felsõfokú diplomával nem rendelkezõ felsõoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett fiatal, aki 2010-ben elõször nyert
felvételt felsõoktatási intézménybe és tanulmányait 2010/2011. tanévtõl ténylegesen megkezdi, államilag
támogatott, teljes idejû (nappali tagozatos) felsõfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsõfokú szakképzésben kíván részt venni. ("B" típusú pályázat)
Nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai felsõoktatási intézmények hallgatói!A pályázat
személyesen, meghatalmazott útján, vagy postai úton nyújtható be. A csatolandó mellékletek nélkül a pályázat nem
érvényes, hiánypótlásra lehetõség nincs! A határidõn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelõ pályázatokat az
önkormányzat a bírálatból kizárja.
A sikeres pályázat egyik feltétele, hogy a pályázó háztartásában (a pályázó állandó lakcíme szerinti lakásban életvitelszerûen együttlakó, ott bejelentett, vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ személyek) az egy fõre jutó nettó havi
jövedelem nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 120 %-át, a 34.200,- Ft-ot.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. október 30.
A pályázati kiírás megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján 2008. szeptember 28. napjától.
A kérelem a jövedelemigazolás és a pályázati adatlap átvehetõ a Polgármesteri Hivatalban, illetve (a jövedelemigazolás kivételével) letölthetõ a www.bursa.hu honlapról.
Részletes információt kaphatnak a 62/583-560/19 telefonszámon, illetve személyesen is állunk rendelkezésükre.

Új tetõ az óvodán

Az egykori Gazdasági Iskola tetõszerkezete 1995-ben kapott egy
újabb fedést. A Békéscsabán legyártott cserép sajnos idõvel gyári hibásnak bizonyult. Legnagyobb bánatunkra ez több mint tíz év után derült
ki, így pont lecsúsztunk a gyár által
vállalt cseregarancia legkésõbbi ha-

július végén végre elindulhattak a
munkálatok, melyeket a képviselõtestület döntése alapján saját kivitelezésben végeztünk el. Igazi szakmai kihívásnak bizonyult a sajátos
alakú tetõszerkezeten a cserepezés és
bádogozás. Az eredeti ácsolat nagyon jó állapotban maradt meg, azt
csak néhány helyen kellett javítani.
A régi cseréplécek helyett viszont

táridejérõl. A hibás anyagminõség
miatt a tetõ több helyen, nagyobb
foltokban kezdett el szétmállani és a
beázások sorozatossá váltak, így az
óvoda vezetése már évekkel ezelõtt
ígéretet kapott a tetõcserére. Az idén

újak kerültek föl, tetõfóliával. Az
utolsó simítások után örömmel adjuk
birtokba az épületet a gyerekeknek,
remélve azt, hogy hosszú idõre
megoldottuk a beázás problémáját.
polgármester

Mindenkit vár a megújult
egészségház
2009. október 12-tõl a felújított,
korszerûsített orvosi rendelõkben a
megszokott rendelési idõkben folytatódik a rendelés. A lakosság az
egészségügyi szolgáltatásokat magasabb színvonalon, kultúrált és akadálymentes környezetben veheti
igénybe.
A DAOP-2007-4.1.1 kódszámú pályázat keretében az épület külsõbelsõ felújítása és fertõzõváró kialakítása valósult meg, a támogatás
összege: 29.678.994 Ft.
A DAOP-2007-4.3.1 kódszámú kiírásra benyújtott, az Egészségház járóbeteg, - és fogorvosi ellátás helyiségeinek - teljeskörû akadálymentesítésére irányult, az elnyert támogatás 9.988. 089 Ft
Az épület felújítása és akadálymentesítése az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében valósult
meg.
Mindkét pályázat esetében a közremûködõ szervezet a VÁTI Nonprofit
Kft.
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Csongrád megyei kis falvak
független polgármestereinek nyílt
levele Bajnai Gordon miniszterelnökhöz
(megjelent a Délmagyarország szeptember 28-i számában; teljes terjedelmében olvasható még a
www.szatymaz.hu oldalon./ szerk.)
"Tisztelt Miniszterelnök úr!
Csongrád megye kis településeinek
alulírott, független polgármesterei,
végsõ elkeseredésünkben fordulunk
Önhöz. Aggodalommal tekintünk
ugyanis a mindennapok és a jövõ
felé, ezért az alábbiakban szeretnénk
lényeges ügyekrõl véleményt formálni, kérve Ön és kormánya, valamint
politikustársai társadalommal való
szolidaritását, amikor a 2010. évi

megvonásokról kívánnak dönteni.
Úgy véljük, hogy a tervezett milliárdokat nem személytelen "kiadási tételekbõl", hanem önkormányzatoktól, iskoláktól, óvodáktól, a szociális
ellátórendszertõl; itt élõ emberektõl,
kicsinyektõl és nagyoktól, magányosoktól és családoktól kívánják elvonni! Beláthatatlan következményekkel
járna, ha a jelenlegi formájában fogadnák el a költségvetést, amely az
amúgy is megtört, kilátástalan életeket még jobban ellehetetlenítené.
Nem vitatjuk, hogy az ország költségvetési egyensúlya ezáltal javulna,
de egy már teljesen kifacsart országot törne derékba! Meggyõzõdésünk
egyébiránt, hogy végiggondolatlan a
tervezet, hiszen olyan területekrõl
vonna el jelentõs forrásokat, ahová
késõbb azok többszörösét kell visz-

5
szapótolni! Nem kívánunk Miniszterelnök úr a "nagypolitika" embertelen és a választókhoz méltatlan mezejére lépni, éppen ezért nem is állnak pártok mögöttünk; viszont vannak emberek, sorsok, életek, amelyeket közelrõl ismerünk, mert velük
együtt élünk. Választott tisztségviselõkként pedig kötelességünk, hogy
-ma még csak e formában- szót emeljünk településeink érdekében,
mert valljuk, hogy az emberi életet
nem szabad pénzben mérni! Akik élnek, most fontosak! Miniszterelnök
úr éppúgy szolgálatra kapta tisztségét, mint mi, amellyel egyszer biztosan el kell számolnunk Isten és ember elõtt! Éppen ezért közös felelõsségünk Magyarország! Az Öné és
a miénk is! Meg kell mentenünk!..."
A levelet 15 polgármester írta alá.

Tájékoztató a védendõ fogyasztókat megilletõ kedvezményekrõl
A lakhatás megõrzése, illetve a hajléktalanná válás megelõzése érdekében a legnehezebb anyagi körülmények
között élõk speciális védelmet érdemelnek - az energiaszolgáltatás tekintetében is. Ennek eleget téve - az Európai Unió elõírásai alapján - került bevezetésre az ún.
védendõ fogyasztók intézménye a villamosenergia (2008.
január 1-tõl), illetve a gázszolgáltatás (2009. január 1tõl) tekintetében.
Ezen belül két kategóriát - a szociálisan rászoruló és a
fogyatékossággal élõ fogyasztók csoportját - különítenek
el a jogszabályok:
I. Szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a természetes
személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek a háztartásában
élõ személy:
a. idõskorúak járadékában részesül,
b. aktív korúak ellátására jogosult,
c. lakásfenntartási támogatásban részesül,
d. ápolási díjban részesül,
e. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesül,
f. otthonteremtési támogatásban részesült (a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül),
vagy
g. nevelõszülõ, hivatásos nevelõszülõ, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket.
Igénybe vehetõ kedvezmények:
1. Fizetési kedvezmények (részletfizetés, fizetési haladék)
- a kedvezmény igénybevételének idõtartama alatt
elfogyasztott energia ellenértékét, a tartozás
részösszegeit, illetve a tartozás halasztott összegét
határidõben ki kell egyenlíteni
- 12 naptári hónapon belül egy alkalommal kérhetõ
- részletfizetés: az igénylést megelõzõ 12 hónap
átlagfogyasztásához igazodik (1 havi fogyasztás
ellenértékét meg nem haladó tartozásnál 2 hónap,
3 havi alatt: 5 hónap, 3 havin túl 6 hónap)
- fizetési haladék: idõtartama legfeljebb 30 nap
2. Elõrefizetõ mérõ
Olyan - a kártyás mobiltelefonok analógiájára mûködõ fogyasztásmérõ, amely a fogyasztást csak az ellenérték
elõzetes megfizetése esetén teszi lehetõvé, ezért nem
lehetséges a hátralék felhalmozása (ezen felül tudatos és
takarékos magatartásra ösztönöz). Jogosultsági feltételei:
- a fizetési kedvezmények biztosítása mellett a szolgáltatónak fel kell ajánlania az elõre fizetõ mérõ

felszerelésének lehetõségét;
amennyiben a védendõ fogyasztó a fizetési kedvezmények ellenére sem rendezi a tartozását
(vagy a megállapodásban foglaltakat nem tartja
be), a további vételezést a szolgáltató ilyen mérõ
felszereléséhez kötheti;
- a védendõ fogyasztót fizetési késedelem vagy nem
fizetés esetén csak akkor lehet az energia-ellátásból kikapcsolni, ha - a fentiek szerinti felajánlás
alapján - a speciális mérõ felszerelésébe nem
egyezik bele, illetve annak felszerelését, üzembe
helyezését akadályozza vagy meghiúsítja
("kikapcsolási védelem");
- a szolgáltatásból már kikapcsolt - a szociálisan
rászoruló fogyasztói státuszra jogosító ellátások
valamelyikében részesülõ - fogyasztó pedig a
nyilvántartásba történõ felvételével egyidejûleg
kérheti az elõre fizetõ mérõ felszerelését.
A készülék beszerzési és felszerelési költségei a szolgáltatókat terhelik, továbbá õ köteles gondoskodni a mérõk
mûködtetésének (feltöltésének) az ügyfélszolgálatain és
elektronikus úton történõ biztosításáról.
A készülék felszerelésével egyidejûleg meg kell állapodni a fennálló hátralék törlesztésérõl; az órák
mûködtetését az önkormányzat segíteni köteles (azon
személy részére, akinél ilyen készülék mûködik, a lakásfenntartási támogatást részben vagy egészben a készülék
mûködtetését lehetõvé tevõ eszköz formájában kell nyújtani).
II. Fogyatékossággal élõ fogyasztónak minõsül az, aki
a. fogyatékossági támogatásban részesül,
b. vakok személyi járadékában részesül,
c. (vagy aki után szülõje vagy eltartója) magasabb
összegû családi pótlékban részesül.
Igénybe vehetõ kedvezmények:
- különleges bánásmód a méréssel, leolvasással,
számlázással, díjfizetéssel kapcsolatban (pl. készpénzben történõ számlakiegyenlítés a felhasználási
helyen, az általánostól eltérõ mérõhely-kialakítás,
a számla értelmezéséhez nyújtott egyedi segítség
stb.) - csak akkor, ha nincs a háztartásban fogyatékossággal élõnek nem minõsülõ személy
- szükségáramforrás (a tervezett üzemszünet idejére), illetve szünetmentes áramforrás (váratlan üzemzavar következményeinek megelõzése céljából)
A "kikapcsolási védelem" és - ennek következtében - az
elõrefizetõ mérõ ezen fogyasztókat is megilleti, a szo-
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ciálisan rászoruló fogyasztóknál részletezett feltételekkel.
III. Hogyan lehet igényelni a kedvezményeket?
Az igénylés alapvetõ feltétele, hogy a szolgáltató az érintett fogyasztót - kérelmére - nyilvántartásába felvegye.
Ehhez az alábbi lépések szükségesek:
- a regisztrációhoz szükséges adatlap fogyasztóra
vonatkozó részének kitöltése és aláírása;
- az adatlapot ki kell töltetni a védelemre jogosító
ellátást megállapító igazgatási szervvel is (ez a
határozatról leolvasható: jellemzõen a települési
önkormányzat jegyzõje, illetve a Magyar Államkincstár);
- a kitöltött és aláírt adatlapot a kiállításától számí-
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tott 30 napon belül be kell nyújtani a szolgáltató
ügyfélszolgálatára, aki 8 napon belül köteles a regisztrációt megtenni.
A védettséggel járó jogokat csak egy felhasználási helyen
lehet gyakorolni, a védendõ státusz alapjául szolgáló ok
fennállását pedig minden év március 31-ig ismételten
igazolni kell (az ehhez szükséges adatlapot a szolgáltató
megküldi az érintettnek). Aki mindkét jogosulti kategória
(I-II. pont) feltételeinek megfelel, vegyesen is igénybe
veheti a kedvezményeket.
A nyilvántartásba vételhez, illetve annak meghosszabbításához használatos adatlap hozzáférhetõ a szolgáltatók
ügyfélszolgálatain, letölthetõ honlapjukról.
Kérjük mindazokat a rászoruló fogyasztókat, akik a (I.
a-e pontig) szociális ellátásban részesülnek az adatlappal
keressék meg az önkormányzat szociális irodáját.
Forrás: www.szmm.gov.hu

Pályázati felhívás
a "Hálózat a közösségért" program keretében támogatásra szoruló fogyasztók adósság törlesztésének érdekében
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a DÉMÁSZ Zrt-vel
megkötött szerzõdése alapján pályázatot hirdet Békés és
Csongrád megyékben lakó, szociálisan hátrányos helyzetû személyek/családok számára, az áramszolgáltató felé történõ adósságuk törlesztésének, valamint a fogyasztói státusuk visszanyerésének érdekében.
Pályázni a Magyar Máltai Szeretetszolgálat honlapján elérhetõ pályázati ûrlap elektronikus kitöltésével és benyújtásával lehet. A pályázati útmutató ad információkat
a kitöltésre és benyújtásra vonatkozóan. A pályázat során
kötelezõ a szociális alapszolgáltatást nyújtó szervezet
vagy önkormányzat együttmûködése. A pályázatokat
2009. október 1-tõl 2009. október 31-ig lehet beadni.
Pályázatot nyújthatnak be azok a magyar állampolgárságú lakossági fogyasztók, akik a DÉMÁSZ szolgáltatási
területén Békés és Csongrád megye területén laknak és
az alábbi feltételek egyikének megfelelnek:
1. a szolgáltatásból 2009.04.16-át megelõzõen kikapcsolt
fogyasztók, akiknek háztartásában az egy fõre esõ átlagos havi nettó jövedelem 2008-ban nem haladta meg
az 57.000,- Ft-ot (ez a 2009. március 31. napján érvényes öregségi nyugdíjminum kétszerese),
2. azok a fogyasztók, akik 2009. 04.16-ig jelentõs tartozásuk miatt okot adtak a szolgáltatás kikapcsolására de a kikapcsolás 2009.04.16-ig nem történt meg amennyiben háztartásukban az egy fõre esõ átlagos
havi nettó jövedelem 2008-ban nem haladta meg az
57.000,- Ft-ot (ez a 2009. március 31. napján érvényes öregségi nyugdíjminimum kétszerese.). Ebbe a
kategóriába tartoznak azok, akik a szolgáltatást még
igénybe veszik és hátralékkal rendelkezõ "védendõ"
fogyasztók.
3. A szolgáltatásért rendszeresen fizetõ, de alátámaszthatóan súlyos szociális helyzetbe került védendõ fogyasztónak minõsíthetõ fogyasztók, akik kiegészítõ tá-

Üvegezés
Szilágyi László

06-20/447-7779
Szatymaz,
Dózsa Gy. u. 13.
Biztosító felé számlát adok!

mogatást igényelnek életvitelük megkönnyítése érdekében.
Mindhárom kategóriában meg kell felelni a következõ
feltételeknek is:
- a pályázó személy a DÉMÁSZ szolgáltatási területén
fogyasztási hellyel rendelkezik, vagy tartozás miatt
kikapcsolás és szerzõdésfelmondás elõtt rendelkezett,
- a pályázó személynek meg kell egyeznie az áramszámlán szereplõ fogyasztóval és
- a villamos energia felhasználási hely a pályázó fogyasztó és család állandó lakhelyét képezi (nem nyaraló, munkatelep, gazdasági létesítmény, stb).
Egy pályázó által pályázható összeg: minimum 20 000 Ft,
maximum 150 000 Ft.
A hátralék rendezéséhez önrész is vállalható, melynek
mértéke többlet értékelési pontokat jelent az elbírálás folyamatában.
A pályázatok értékelése a pályázó (és családtagjai) rászorultságának, védendõ státuszának, jövedelmi körülményeinek figyelembe vételével történik.
A pályázat elnyerése esetén a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, mint támogató a pályázóval "Támogatási
szerzõdést" köt a megítélt összeg értékében, mely a
DÉMÁSZ felé felhalmozott adósság törlesztésére használható fel. A megítélt összeget a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a támogatott (hátralékos) nevében fizeti ki a
DÉMÁSZ számára.
Bõvebb felvilágosítást kaphat, illetve a pályázati ûrlap
kitöltésében segítséget nyújt a Családsegítõ Szolgálat
munkatársa Radeczkiné Draskovics Márta.
Elérhetõsége: Szatymaz, Kossuth u. 11. (Gondozási
Központ épülete) telefonszám: 62/283-169
(Forrás: www.maltai.hu)

FIGYELEM!
Módosult nyitva tartásunk!

Értesítjük Kedves Vásárlóinkat,
hogy 2009. november 1- jétõl
nyitva tartásunk megváltozik:
Hétfõtõl péntekig: 1000-1600
szombat: 800-1200
FRISS ÕSZI-TÉLI
KOLLEKCIÓVAL VÁRJA Önöket a
JUROTREND ÁRUHÁZ
Szatymaz, Ady E. u. 21.
( a víztorony mellett)

Vállalunk:

- szobafestést - mázolást tapétázást - lakásfelújítást homlokzatfestést
Sári János
szobafestõ, mázoló

Tel.: 06-20-595-5903
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Falugazdász hírek!

Ügyfélfogadási rendünk Kistelek körzetben 2009.09.15-tõl 2009.12.31-ig a következõképp alakul:
Település:
Ügyfélfogadás helye:
Ügyfélfogadás ideje:
Falugazdász neve:
Hétfõ:
800-1200
Horváth István
Kistelek
Polgármesteri Hivatal
Kedd:
800-1600
(30/339-8374)
Árpád u.1-3.
Szerda:
800-1600
(12-es ajtó)
Péntek:
800-1330
Csengele
Falugazdász iroda
Felszabadulás u.40.
Csütörtök:
1000-1600
Balástya
Polgármesteri Hivatal
Hétfõ:
800-1600
Rákóczi u.5.
Csütörtök:
1000-1600
Halász Zsolt
Pusztaszer
Könyvtár,Kossuth u.43.
Péntek:
800-1330
(30/337-2535)
Szatymaz
Mûvelõdési Ház, Dózsa Gy.u.42.
Szerda:
800-1600
Üllés
Mûvelõdési Ház,Felszabadulás u.48. Kedd:
800-1600
Az ügyfélfogadási rend változásának oka Halászné Ács Éva falugazdász átirányítása a megyei MVH/Mezõgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal/-hoz.
Az õszi vetések szezonjában va- keresztül nem termeszthetõk önma- szereplõ kultúra számít kiindulási
gyunk, ezért szeretném tájékoztatni a guk után.
alapnak.
gazdálkodókat a "Helyes Mezõgaz- Ezek az alábbiak:
Ez azt jelenti pl., hogy ha a földdasági és Környezeti Állapot"
használó 2007. és 2008. õszén rozsot
burgonya,
cukorrépa,
cékla,
ta/HMKÁ/ betartása érdekében, az
vetett ugyanarra a parcellára, akkor
karmányrépa,
lóbab,
szója,
és
elõírt vetésváltásról.
csillagfürt csak egyszer termeszt- 2009-ben már nem vethet, de pl.
Általában kultúrnövényeink zöme
búzát vagy tritikálét igen. Ezek után
hetõ 4 éven belül
önmaga után nem vethetõ /ill. ültet2010-ben és 2011-ben ismét vethet
a
napraforgó
és
a
szárazborsó
hetõ/ még egyszer.
rozsot.
csak egyszer termeszthetõ 5 éven
Vannak azonban kivételek, amelyek
Kérem a fenti elõírások betartását,
belül
a következõk:
mert a "Kölcsönös megfeleltetés"
- két hüvelyes növény, ill. hüve- /egységes szakmai követelményrendA kalászosok /rozs, búza, tritikálé,
lyes növény és szálas pillangós szer/ ellenõrzése során fellelt hibák,
árpa/ önmaga után két éven ketakarmánynövény /pl. lucerna/, hiányosságok szankciót vonnak maresztül, a kukorica az egyetlen olyan
ill. a szálas pillangós takarmány- guk után.
növény, amely három éven keresztül
növény és hüvelyes növény termaradhat ugyanazon a parcellán. Az
mesztése között legalább két év- Az érvényes Nemzeti Kárenyhítõ
évelõ kertészeti kultúrák, évelõ taSzerzõdéssel rendelkezõ gazdák
nek kell eltelnie
karmánynövények /pl.lucerna/ fû2009 október 20-ig nyújthatják be
a
szója,
olajrepce,
napraforgó
magtermesztés céljából vetett fûfékárigényüket a megyei MGSZH
nem követhetik egymást a vetés- /Mezõgazdasági Szakigazgatási Hilék, méhlegelõ céljából vetett növéváltásban.
nyek ill. energetikai hasznosítás célvatal/ felé, mellyel kapcsolatban,
jából vetett többéves növények, va- Fontos kiemelni, hogy ezen elõírá- ügyfélfogadási idõmben, állok renlamint a rizs több éven keresztül is sok kapcsán a 2008. évi egységes delkezésükre.
területalapú támogatás iránti kérelem
termeszthetõ önmaga után.
Halász Zsolt falugazdász
Vannak növények, melyek több éven beadásának idõpontjában a területen

Óvodánkból

Az iskolába menõ gyermekek augusztus 31-én még közös játékra és
palacsintázásra visszatérhettek az óvodába.
Köszönjük Rácz Laci bácsinak, hogy
elkészítette számunkra a finom palacsintákat.

Az óvoda csoportjainak októberi
programjai:
-A Katica csoportba az egészséghét
keretében ellátogat a fogorvos néni,
aki jó tanácsokkal látja el a gyermekeket.
-A Méhecske csoport õszi betakarításra megy. Szõlõt szednek és meg-

ismerkednek a kukoricatöréssel is.
-A Mackó csoportosok az õszi betakarítási munkák mellett még a piacra is kilátogatnak.

Az óvoda néptánc csoportja szeptember 12-én Szegeden, a Dugonics téren lépett fel, a Hallássérültek Regionális Világnapja alkalmából megrendezett fesztiválján.

-A Süni csoport szüreti mulatságot
szervez az óvodában. Ellátogatnak a
sándorfalvi piacra, és természetesen
õk is elmennek szüretelni.
-A Mókus csoport már szeptemberben járt almaszüreten. Ebben a hónapban a csoport az ÖNO-ban
(okt.8) és az Anyatejes Világnapon
(okt.14.) elõadja vásáros mûsorát.
A gyermekek október 15-én megnézik a Piroska és a farkas címû elõadást a Százszorszép Színházban.

Az óvodások mûsora igazi színfoltja
volt a rendezvénynek. A mûsorba
néhány iskolás testvér is bekapcsolódott, akik elõzõ évben néptáncosok
voltak. Külön öröm, hogy a gyermekek népviseletbe öltözve adhatták elõ
dalaikat. A gyermekek a ruhákat az
óvoda és a mûvelõdési ház pályázata
révén kapta.
Köszönet a Szülõknek, akik a gyermekek Szegedre szállításában közremûködtek.
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2009. szeptember 30-án, Benedek
Elek születésének 150. évfordulóján,
a szegedi Somogyi Könyvtár mesemondó versennyel tisztelgett az író
emlékének. Iskolánkat négy tanuló
képviselte a színvonalas rendezvényen. A 3. osztályosok korcsoportjában II. helyezést ért el Szûcs Nóra
/tanító nénije: Csillagvári Gusztávné/. A zsûri külön díjjal jutalmazta
Kopasz Fannit /tanító nénije: Kasza
Ágnes/. Szanka Ákos és Balogh Sára /tanító nénijük: Veres Tiborné/ a
4-esek népes mezõnyében versengtek, és érdemelték ki a közönség tapsát és az emléklapot.
Gratulálunk!
A verseny színhelyén kiállítás rendeztek "Kedvenc mesehõsöm" címmel. Az alsó tagozatos gyerekek alkotásai között láthattunk iskolánkból
beküldött rajzokat is -Farkas-Csa-

Iskolánkból

mangó Etelka tanárnõ jóvoltából.

A Magyar Népmese Napja

Szeptember 30-án ünnepeljük -2005
óta- a népmese napját Benedek Elek
születésének évfordulóján. A Magyar Olvasótársaság felhívással fordul évek óta azokhoz, akik fontosnak
tartják a népmesék világának továbbhagyományozását.
Idén iskolánk is csatlakozott eme
nemes felhíváshoz. Ezen a napon
rendhagyó módon emlékeztünk a
nagy mesemondóra. Délelõtt a "nagyok" a 7. és 8. osztályos tanulók az
általuk választott alsós osztályban
mesével kedveskedtek a kicsiknek,
akiket igyekeztek bevonni a mesemondásba. Az 5. és 6. osztályosok
egy megkezdett mesét fejeztek be,
amely a lusta sárkányról szólt. A jól
sikerült és igazán szórakoztató meséket a könyvtárban olvashatták fel a
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kis meseírók sokunk szórakoztatására. Délután a könyvtárban magyar
népmeséket néztünk, és néhány érdekes mesés feladványra válaszoltunk, az alsósok kedvenc népmeséjükbõl rajzokat készítettek, amelyek-

bõl kiállítás nyílt az iskolában.
Bízunk benne, hogy néhány népmesével mindenki gazdagabb lett, és
újabb hagyományt teremtettünk iskolánkban.
Farkas-Csamangó Etelka

Dankó Pista Mûvelõdési Ház és Könyvtár

Sikerek és újabb megmérettetések
Községünk 1998-ban alakult Barackvirág Népdalköre, az október 3-án,
Dorozsmán megrendezett Országos
Minõsítõn, harmadik alkalommal
nyerte el az Arany Páva díjat.
2009-ben sok felkérésnek tettek eleget, mellyel az õszibarackjáról elhíresült Szatymaz nevét öregbítették.
Büszkék vagyunk rájuk.
Ez évben még három elõadás és további két megmérettetés vár rájuk.
Részt vesznek a Vass Lajos Népdalszövetség által meghirdetett versenyen Kartalon október 18-án, valamint meghívást kaptak a KÓTA által szervezett Arany Páva díjasok
Országos Gálájára, mely Kunhegyesen kerül megrendezésre november
7-én.
További sikereket kívánunk a népdalkörnek és szakmai vezetõjüknek
Kónya Gézának
Nyugdíjas Klub
Minden hó utolsó szerda 1800 óra
Egyesületünk tagsága gratulál Kakuszi Györgynének jó munkájáért kapott kitûntetéséhez, melyet a megyei
Életet az Éveknek szövetségétõl kapott!
Október 24-én 1500 órai kezdettel teadélutánt tartunk az általános iskola
ebédlõjében, ahová egyesületünk
minden kedves tagját elvárjuk!
vezetõség nevében Rácz István
elnök
Kerámia-foglalkozás- korongolás
Minden csütörtök
1500-1800 óráig
Vezeti: Veréb Judit
Hastánc tanfolyam
Péntek 1800
Vezeti: Simon Renáta

Sakk-foglalkozás
Minden vasárnap 900-1300 óra
Kórus próba
Minden hétfõ,
csütörtök 1700
Vezeti:
Kónya Géza
Kondi terem
Hétfõtõl péntekig
730-1900

ÚJDONSÁG!
Salsa és
LadySalsa
Keddenként
1900 órától

Pilates
Minden kedden
1745-tõl
Vezeti: Csanádi
Anita Mária

Mozgáskorlátozottak Szatymazi Egyesülete közlendõi
Egyesületünk ebben az évben már tizenegyedik alkalommal készült lázasan a hagyományos fiákeres felvonulásra, és az azt követõ bálra, melyek
most sem okoztak csalódást.
A fiákeresek és lóhátasok szép számmal jöttek el, /közel 30 kocsi/ köszönhetõen most is, mint mindig Vass Ferencnek! Régi kedves ismerõsök látogattak el nem csak Szatymazról, de
Sándorfalváról, Domaszékrõl, Mórahalomról, Balástyáról, Forráskútról,
Mihálytelekrõl, Szeged-alsóvárosról,
és Tiszaszigetrõl. Gajdacsi Judit és
családja látott bennünket vendégül,
egy rövid megálló erejéig, aki régi jó
szokásához híven ez alkalommal is
tudott meglepetést szerezni több mint
100 fõs kompániánknak. A jó hangulat, zene, tánc közben mindent elfogyasztottunk, s jókedvû csapatunk tovább indult Király Mihály családjához, akik már a kapuban kaláccsal,
itallal vártak és az udvaron terített asztalokon sorakozott sok-sok finom süti
és innivaló, háziasszonyunk Marika
néni, híres és felejthetetlen réteseivel… Csodálatos ízük még most is a
szánkban van! Hálás szívvel köszönjük, Gajdacsi Juditnak és családjának,
a Király Család minden tagjának, és
kívánjuk hogy a Jó Isten adjon erõt,

egészséget, hogy sokáig közöttünk legyenek és Marika Néni nagyon sokáig
süsse a híres finomságait!
A jó hangulatot köszönjük Táborosi
Imrének és zenekarának .A finom ebédet és vacsorát, a jó kiszolgálást a
Postakocsi Csárdának és személyzetének, és külön köszönet illeti Zámbó
Erikát segítõkészségéért! Köszönet támogatóinknak, akik tombola felajánlásaikkal hozzájárultak rendezvényünk
sikeréhez; Kónya Istvánnak és családjának, Kónya Lászlónak, Széll Józsefnek és családjának, Dékányné Dr. Balogh Andrea alpolgármester asszonynak, az Encián Bt.-nek Bérczy Bélának, Zacsok Csabának, Nyerges Andrásné Sisák Rózsikának, a szegedi vállalkozóknak. Köszönjük a kemény fizikai munkát Rácz Istvánnak, Gyöngyi
Józsefnek, Dobó Józsi bácsinak, Bagány Józsefnek, Pacsika Ferencnek, és
Vastag Jánosnak; a csinos magyarruhás lányoknak, Kordás Lizának, és
Baranyi Adriennek és végül, de nem
utolsó sorban a lovasoknak, fogatosoknak.
Továbbra is készséggel várjuk tagjainkat fogadó óráinkon:
Gera Anna
elnök
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Szatymazi váltó
Ennek a rovatnak köszönhetõ, hogy
hónapról-hónapra érdekesebbnél-érdekesebb szatymazi emberekkel nyílik alkalmam beszélgetni. Pálmai
Jóska bácsi köztudottan remek beszélõ és mivel mellé még pedagógus
is, tudtam, hogy Dr. Lengyel Dezsõ
ajánlására ez alkalommal is jó
helyre megyek.

- Manapság ritkán olvasni élvezetes
mégis igaz történeteket. Hogyan születnek Jóska bácsi írásai?
- Rengeteg hajdani eseményre emlékezem, hiszen 76 év alatt sok mindent megéltem. Az, hogy éppen mirõl írok, attól függ, mibe botlok bele, amikor közeleg a lapzárta ideje.
Ilyenkor persze kicsit utánaolvasgatok és utánakérdezgetek az adatok,
nevek, évszámok pontossága végett,
hiszen a történetek hitelességét le
kell ellenõrizni. Mesélni egyébként
mindig is nagyon szerettem, sõt tanárként és elõadóként is ezt tartottam
mindig a legfontosabbnak. A tantárgyi meséimre a mai napig emlékeznek a ma már 50-60 éves volt diákjaim, de arra már nehezen, hogy
akkor mit tanultak.
- Ön született szatymazi?
- Nem, Szolnokon születtem. A feleségem, Kamenszky Irén viszont tõsgyökeres szatymazi, sõt a sors úgy
hozta, hogy amióta 1942-ben felépült a József Attila utcai szolgálati
lakás, õ ugyanebben az egy házban
él. Az édesapja, Kamenszky Béla
volt a gazdasági iskola igazgatója.
Velük lakott és utánuk mi maradtunk
meg. A mi gyerekeink is ideszülettek, de õk már Szegeden telepedtek
le. Dóri lányunk a kereskedelemben
dolgozik, Józsi fiunk pedig a Démásznál programozó matematikus.
Egy kis unokánk van, Peti, aki már
nem is olyan kicsi, hiszen 15 éves,
de azért hetente kétszer megyek be
hozzá tanítgatni õt.
- Mesélne nekünk a régi szép idõkrõl, munka- és élettapasztalatairól?
- Fõiskolát, majd egyetemet végeztem földrajz-biológia szakon. Forráskúton neveztek ki tanárnak, majd
4 év után onnan kerültünk a feleségemmel együtt ide, Szatymazra. 33
évig voltam a földrajz-biológia tanítás szakfelügyelõje, ebbõl 30-at vezetõ szakfelügyelõként dolgoztam le.
Sok-sok tanítási órát (kb. 3500) látogattam meg és elemeztem. A gya-

korlati oktatásból számtalan elõadást
tartottam. Amióta nyugdíjas vagyok,
még mindig nem sikerült megismernem a szabadidõ fogalmát, mert állandóan van mit csinálnom, és ahogy
az ember korosodik, úgy kell egyre
több idõt vesztegetni egy-egy feladat
elvégzésére. Ha tehetem, szívesen
sudokuzom. Olvasgatni is szeretek, a
tévében pedig a különbözõ természet- és dokumentumfilmek vonzanak. Rengeteget tudnék mesélni a
közelebbi és távolabbi múltból, sok
történetet megírtam már itt az újságban, szeretnék még sokat írni.
- Õszinte érdeklõdéssel hallgatnám,
ha elmondaná, hogyan látja napjaink oktatási rendszerét!
- Leszögezném, hogy Herbart pedagógiai elveit tartom a legtöbbre. A
hatékony oktatás, de fõleg a hatékony nevelés elérése szempontjából
több lépésbõl álló és követendõ oktatási menetet állapított meg. Magyarországon egy iskola alkalmazta
igazán sikeresen és maradéktalanul
gyakorlati útmutatásait (a Fasori
Gimnázium Budapesten), ahonnan
több Nobel-díjas tudósunk került ki.
Mûködésem alatt három oktatási reformot éltem át, amelyek nem mindig hozták meg a várt eredményt.
Egy reform annyit ér, amennyivel
neveltebbek és okosabbak lesznek
bevezetése után a tanulók. Máig ballépésnek tartom a kötelezõ óravázlat
megírásának eltörlését. Azóta nem
kell az órák elõtt, a felkészülés során
meghatározni a nevelési-, az oktatási
célt, a cél elérése szempontjából alkalmazandó módszereket. Nem kell
megtervezni a szemléltetést, a megtanítandó fogalmak sorát, az összefüggéseket stb. Nem tûnik szerencsésnek a legújabb reform sem, hiszen most kellõ idõ eltelte után elmondhatjuk, hogy hatására a tanulók
sem neveltségben, sem tudásban
nem emelkedtek a korábbi szint fölé.
Félõ, hogy a felülrõl irányított, szerény eredményt hozó jelenlegi reformokért is majd a nevelõket hibáztatják. Az iskolában eluralkodó szabadelvûségbe, a korábbi tanulási
korlátok megszüntetésébe ma a nevelõk bele vannak kényszerítve. Pedig a régiek úgy tartották, "mindenféle fegyelem jobb hatással van az
oktatásra, mint a fegyelmezetlenség". Az igazi vesszõparipám azonban nem más, mint a jelenlegi oktatást pótló cselekvés: az elõre kinyomtatott könyvek, füzetek erre a
feladatra kihagyott részének "töltögetése". A tanuló töltöget az órán, a
napköziben, és hazaérve legtöbbször
ebbõl áll a házi feladata is. Ami itt
gond, hogy súlyos csorbát szenved
ezzel a módszerrel a tanítás "hatékonysága". Nem is szólva a tanítás
ezen formájának unalmassá váló
egyhangúságáról. A tanórai oktatást
érdekessé kell tenni, mert csak úgy

várható el, hogy a tanuló örömmel
menjen az iskolába. A könyvek,
munkafüzetek, egyéb soha fel nem
használt felszerelések sokaságát zúdítják a tanulóra szeptemberben. Bizonyára jó üzlet. Úgy tartják, hogy
minél több tankönyvet, füzetet hurcolnak kínlódva a gyerekek gyenge
vállaikon az iskolába nap, mint nap,
annál okosabbak lesznek. A mennyiség itt nem csap át a minõségbe. A
töltögetõ oktatás másik súlyos hibája
is megjelenik, a tanulók nem tudnak
összefüggõen, mondatokban válaszolni, beszélni. A töltögetõ oktatás
igazi veszélye azonban a többletmunkával járó kisebb és bizonytalanabb tudás megjelenése mellett az,
hogy ezzel a módszerrel a tanítókat
elõbb vagy utóbb leválthatja az internet. Onnan is le lehet majd tölteni a
kérdéseket, a megválaszolás után pedig ott helyben azonnal ellenõrizhetõ
lesz az elvégzett munka. Középiskolában már megjelent ez a gyakorlat.
Ez az iskola és a nevelõ szerepének
csökkenését idézheti elõ.
- Ha én holnaptól tökéletes tanár
szeretnék lenni, miket tegyek ennek
érdekében?
- Elõször is leszögezném, hogy meggyõzõdésem szerint nincs olyan,
hogy tehetség, iszonyúan sok munka
áll minden siker mögött, legyen szó
élsportolóról vagy pedagógiai sikerekrõl. Úgy tanítsunk, hogy szeressenek a gyerekek iskolába járni, jól
érezzék ott magukat. Sok tanmesét
kell nekik mondani, elmagyarázni
mindent és sokat gyakorolni. Nevetségesnek hangozhat, de kopogni, köszönni is akkor tanul meg igazán
minden egyes gyerek, ha mindegyikük személyesen kap lehetõséget
mondjuk az osztályfõnöki óra keretében ennek gyakorlására. Tanítsuk
meg a gyerekeket tanulni is, és igenis a tanultak állandó gyakorlására
van szükség. Ennek köszönhetõen
tanulják meg olyan könnyen a színészek a szerepeiket és a sportolók is
az edzésektõl fejlõdnek. Kellenek a
szabályok is, az iskola szigorú rendje, hiszen nemzetközi tanulmányok
is igazolják, hogy szabályok között
fejlõdõ gyerek sokkal többre viszi az
életben, a szabadon nevelkedõ gyakran semmire. A tanulás nem játék,
hanem igenis nagyon nehéz munka,
amit nem lehet megspórolni, csak
megkönnyíteni. Ez a pedagógus legfontosabb dolga.
- A nagy mesélõ kinek a meséjére
lenne kíváncsi?
- Szatymaz legidõsebb emberét szeretném megismerni. Ha felkeresi,
kérdezze õt az életérõl, ez engem nagyon érdekelne.
- Köszönöm szépen a kellemes és tanulságos beszélgetést és a sok nevetést.
Pölösné Hudák Dóra
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Sport

Nõi foci

A nõi fociról talán egy kicsit kevesebbet tudunk, mint a férfiakéról. Mi
lehet ennek az oka? Az, hogy kevesebb a csapatok száma? Nincs olyan
nagy szurkolótábora? Nem közvetíti
a meccseket a televízió? Ki tudja?
S arról talán még kevesebben tudunk, hogy él Szatymazon egy
hölgy, aki szabadideje nagy részében
ennek a sportágnak hódol, s nagyon
szép eredményeket mondhat magáénak. Ma már a nõi U17 korosztályos
válogatott csapat kerettagja.
Vidács Krisztina 1993. július 25-én
született. Az általános iskolát itt végezte, jelenleg a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium 10. osztályos tanulója.

A labdarúgást 2004-ben kezdte a
Szatymaz SE elõkészítõs csapatában.
Mivel csak 12 éves koráig játszhatott
a fiúk között, 2005 júliusában igazolt
a Szegedi Amazonok Egyesülethez,

ahol U15 és U17-es korosztályban
játszott.
Nemcsak hazai, hanem nemzetközi
meccseken is pályára léphetett.
Eredményei:
2006: Csapatával megnyerte a Gellért
Szabadidõközpontban
rendezett teremtornát;
U15-ös csapattal bejutottak a
budapesti országos döntõbe;
A XV. Mórahalmi Luca-kupán III. helyezést értek el;
Bajai Szilveszter kupa III. helyezés;
Bajmok (Szerbia) ZFKSPARTAK egyesület által
rendezett teremtornán II. helyezés.
2007: U17-es bajnokságban III. helyezés;
Szentesi teremtornán II. helyezés;
Gyulai teremtornán I. helyezés.
2008: III. Zákányszéki Farsangkupa
II. helyezés;
Szerbiában Feketicsen teremtorna II. helyezés;
Gyulai Nõi kispályás torna II.
helyezés;
Gyulai teremtorna II. helyezés;
Kétegyháza I. Mudin-kupa
nõi labdarúgó torna "Legjobb

játékosa" címet Vajda Attilától vehette át;
VIII. Virág István emléktorna, Kiskunhalas I. helyezés;
Hansági kupa I. helyezés.
2009: Gyulai Nõi Amatõr Teremlabdarúgó Tornán a csapat I.
helyezett, Krisztina pedig a
"Mezõny legjobb játékosa";
Szentesi Metalcom kupa I.
helyezés;
U 15-ös csapatával országos
döntõ II. helyezés
Soproni Scarpantia kupa III.
helyezés;
Nyitott Égbolt-kupán Kiskunhalason
a csapat II. helyezése mellett a
"legjobb mezõnyjátékos és gólkirály"-i címet is megszerezte.
2008. augusztusától a Szegedi AK
egyesület NB II. csapatában játszik.
2009. februárjában meghívták a nõi
U17 korosztályos válogatott csapat
válogatójára. Azóta korosztályos kerettag. A 2009. áprilisában Sopronban megrendezett EB selejtezõ forduló mindhárom meccsén pályára
lépett. Jelenleg az október 12-18.
között rendezendõ EB selejtezõ fordulóra készülnek, melyre eredményes felkészülést kívánunk, s reméljük, hogy ezután is beszámolhatunk
majd sikereirõl!
szerk.

KÉT SZATYMAZI ARANYÉREM AZ ORSZÁGOS BAJNOKSÁGON!
Az idei nyár sem múlhatott el cselgáncsozóinknál edzõtábor nélkül. Az
idén az iskolai felújítási munkálatok
miatt nem a tornateremben, hanem
rendhagyó módon a Simsay iskola egyik osztálytermét judoteremmé alakítva tartották szokásos nyári edzõtáborukat a judosok. A táborba a
szatymaziakon kívül Szegedrõl és
Szekszárdról is érkeztek sportolók,
hogy együtt készüljenek az õszi versenyekre. Napi három edzés szerepelt a programban, de a munka mellett a szórakozásra is maradt idõ, hiszen jó hangulatú focimeccsek és a
Százéves Fogadó medencéjében való
úszás és fürdés tette változatossá a
kemény másfél hetet. A felkészülés
eredménye már az elsõ versenyeken
megmutatkozott.
Szeptember elsõ hétvégéjén Siklóson
a nemzetközi Tenkes Kupán léptek
tatamira versenyzõink. Az U13-as
korosztályban Gábor Ádám és Kopasz Bence egyaránt simán menetelt
súlycsoportjában a döntõig, ahol
mindketten a tavalyi év magyar bajnokával találkoztak. Versenyzõink
kiváló felkészültségét bizonyítja,
hogy ezen a napon ez sem jelenthetett akadályt nekik, mindketten gyõzelemmel zárták a napot. Ugyanebben a korosztályban Guba Levente a

30 kg-osok között az ötödik helyen
végzett. Az U15-ös korosztályban a
45 kg-osok között két versenyzõnk is
szerencsét próbált. Kovács Ákost az
elõdöntõben a késõbbi gyõztes, az idén Világkupát is nyerõ gyõri versenyzõ állította meg, így végül
bronzérmet szerzett, Vass Frigyes
pedig remek gyõzelmeket aratva
végzett az ötödik helyen. Báló Norbert az 55 kg-ban a hetedik helyen
végzett.
Szeptember 26-27-én huszonnyolcadik alkalommal rendezték meg
Pakson az Atom Kupa küzdelmeit. A
szatymazi versenyzõk közül a serdülõknél Ohát Ottó és testvére, Zalán egyaránt megnyerték súlycsoportjuk küzdelmeit, míg Guba Henrietta és testvére, Levente kategóriájukban ezüstérmet szereztek.
Nagy várakozással tekintettünk a vasárnap elé, ugyanis ekkor rendezték
a diák A korcsoport országos bajnokságának küzdelmeit, ugyancsak
Pakson. Két versenyzõnk mérlegelt
ebben a korosztályban, a két évvel
ezelõtti országos bajnok, Kopasz
Bence és a tavalyi OB-t a bírók
részrehajlása miatt elvesztõ Gábor
Ádám. Az idei év eredményei alapján az sem tûnt lehetetlennek, hogy

akár mindketten gyõzzenek. A két
fiúnak nem kedvezett a szerencse a
sorsolásnál, hiszen mindketten már a
második fordulóban szembekerültek
legnagyobb riválisukkal, súlycsoportjuk bajnoki címvédõjével. Azonban ezen a napon a két ifjú szatymazi versenyzõt nem lehetett megállítani. Nemcsak a címvédõket, de
többi ellenfelüket is maguk mögé
utasították és mindketten országos
bajnoki címet szereztek!
Kopasz Bence ezzel már másodszor
állhatott a magyar bajnoki dobogó
legfelsõ fokán, Gábor Ádám pedig a
két évvel ezelõtti OB bronz-, illetve
a tavalyi ezüstérem és az UTE kölcsönversenyzõjeként szerzett csapatbajnoki aranyérem után most már az
egyéni bajnoki címet is magáénak
tudhatja!
A Szatymazi SE cselgáncs szakosztálya szeretettel vár minden judo
iránt érdeklõdõ 6 és 12 év közötti
lányt és fiút az általános iskola tornatermében tartott edzéseire.
Edzés idõpontok: hétfõ 1715-1815,
péntek 1600-1700.
Érdeklõdni Kovács Szabolcs edzõnél
/20-555-0629/.
HAJRÁ SZATYMAZ!
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Közérdekû információk
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 felnõtt 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 telefonszámon

Rendelõ helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. szám alatti
felnõtt ügyeleti rendelõben /bejárat a Szilágyi utca felõl/.
Orvosok rendelése:
283-101) Egészségház,
Szatymaz, Ady u. 32.
Dr. Lengyel Andrea
Hétfõ, szerda: 1400-1900,
(telefon: 283-101/13)
00
00
kedd (Iskola fogászat)
Hétköznap: 8 -11 .
csütörtök: 830-1400,
Egészségház, Szatymaz,
péntek:
830-1230
Ady u. 32.
Dr. Lengyel Dezsõ
Általános iskola
(telefon: 283-130)
Szatmaz, Petõfi S. u. 6.
Hétköznap: 800- 1100.
Szatymaz, Kossuth u. 6.
(tel:283-149)
Vércukor vizsgálat:
hétfõ és csütörtök: 730-800
Gyógyszertár:
Szatymaz, Ady u. 32. (tel.:
Gyermekorvos rendelése:
283-110)
Dr. Szilágyi Katalin (tel.
Hétköznap: 730-1530.
rendelési idõ alatt:
283-101/14)
Állatorvosi ügyelet:
H, K, Cs, P: 800-1100,
Szerda:800-1000.
Október
Mobil: 06-30-905-3546.
17-18.:
Egészségház, Szatymaz,
Dr. Huszár Péter
Ady u. 32
(06-30-487-4030)
23-24-25.:
Csecsemõ tanácsadás:
Dr. Gombos László
Szerda 1200-1400.
(06-62/278-502)
Egészségház, Szatymaz,
Ady u. 32
Október 31-november 1.:
Dr. Martinek Vilmos
Védõnõk fogadóideje:
(06-30-9451-386)
Mezeiné Bérczi Sarolta
00
30
fogadó óra: 8 -9 .
November
Tel: 06-30/536-7622
07-08.:
Dr. Kunstár Pál
Igazné Herkó Mária
(06-30-488-0267)
hétköznap 830-930
14-15.:
tel: 283-101/15
Dr. Sikter András
Csecsemõ- és gyermek
(06-20/936-4208)
tanácsadás:
Szerdánként: 1200-1400.
Állatorvosi rendelés:
Terhes tanácsadás:
00
00
Csütörtö-könként: 12 -14 . Dr. Martinek Vilmos (tel.:
06-30-9451-386) Szatymaz,
Fogorvosi rendelés
Rákóczi u. 50.
Dr. Bandl Erzsébet (tel.: 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 telefonszám: 06/20-9571-128
Jegyzõ: 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 függõen
Könyvtár nyitva tartása:
Kedd, csütörtök: 900-1730
Szerda, péntek: 1300-1730
Szombat: 900-1300
(Hétfõ: szünnap)

Karácsonyi Gergely
tel.: 06-30-5000-532
Gubáné Kovács Szilvia
tel.:06-20-533-5488
Kapcsolat Integrált Szociális Alapszolgáltatási
Központ
Tel.: 283-169
Makra Sándorné
Tel.: 06-30- 3034-487
Családsegítõ Szolgálat
Tel.: 06-62/283-169
Radeczkiné Draskovics
Márta
Ügyfélfogadási idõ
Hétfõ:
900-1300
Kedd:
1300-1600
Szerda:
1300-1600
Csütörtök:
900-1300
Péntek: szünnap
Ügyeleti idõ kedd: 1600-1800
Gyermekjóléti Szolgáltatás
Tel. 06-62/283-169
Makai-Szüts Gabriella

Ügyfélfogadási idõ
Hétfõ:
1200-1600
Kedd:
900-1300
Szerda:
900-1300
Rendõrség:
Csütörtök:
1200-1600
Szatymaz, Kossuth u. 30.
Péntek: szünnap
Andódi Tamás:
Vízmû hibabejelentés
06-20/209-5307
Csúri István: 06-70-270Csóti József:
0552
06-20-2095-302
Temetéssel kapcsolatos
Polgárõrség:
teljes körû ügyintézés,
Telefonszáma:
koporsó árusítással is!
06-30-6234-262
Érdeklõdni. Patak János
Falugazdász fogadóideje:
sírásónál
Halászné Ács Éva (tel.: 583- Tel.: 06-30-278-0017
520, 06-30-6189-788)
mûvelõdési ház, Dózsa u. 42. Teleház
Nyitva tartás
Szerda: 730-1600,
Hétfõtõl péntekig 900-1900
péntek: 730-1330
Szombat 1000-1530
Kábel-TV hibabejelentés:
Vasárnap zárva
Szélmalom Kábeltévé Rt.
Tel.: 283-115
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

Köszönetnyilvánítás

A Szatymaz Község Területén Élõ Idõsek Gondozásáért
Alapítvány köszönetét fejezi
ki mindazoknak, akik jövedelemadójuk 1 %-át felajánlották az Egyesület részére.
A felajánlott összeget - mely
a 2008-as évben 24.028,- Ft
volt - Alapítványunk az
Községi Idõsek karácsonya
ünnepsége alkalmával a rendezvény támogatására fordította.

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: november 1.
Nyomdai elõkészítés: RRD Kereskedelmi és Marketing Vállalkozás. Nyomtatás: Tiszapress nyomda
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a Mi Lapunk

2009/10.

Gólyahírek

Kiss Zoé Mária 2009.08.19.
Szülei :Kiss Ferenc és Tót Tünde

Kiss Zalán 2009.08.13.
Szülei : Lippai Emese és Kiss József

Polgár Loretta(középen)2009.09.01.
Szülei : Papp Katalin és Polgár Attila

Kedves szülõk

Amennyiben szeretnék, hogy újszülöttjük belekerüljön a "Mi Lapunkba", kérjük értesítsék telefonon Mezeiné
Bérczy Sarolta védõnõt. Tel.: 06/30-536-7622.

KICSIK A NAGYSZÍNPADON

PING-PONG BAJNOKSÁG

Írásunk a 7. oldalon

MADÁRVONULÁS

Cikk a következõ lapszámunkban

REJTVÉNY

Minden évben október hónapban kerül megrendezésre Szatymazon az Egészséghét, melynek keretében sokat hallhatunk az egészségrõl és sokat tehetünk az egészségünkért. Az igazi kihívás azonban az egészségtudatos életvitel a
szürke hétköznapok mindegyikén. Ez egy nagyon összetett dolog a helyes táplálkozástól a káros szenvedélyektõl
mentességen át a mindenféle szûrõvizsgálatokon való megjelenésekig. Azonban olyan egészen apró dolgokkal is
sokat tehetünk az egészségért, mint például a rendszeres séta és biciklizés a jó levegõn. Apropó, tudta, hogy az elsõ
kerékpárszerû fura járgány az 1700-as évek végén jelent meg Franciaország utcáin? No, és hogy a nyelvújítóink
hogyan nevezték el eme közlekedési eszközt? Fejtse meg e havi rejtvényünket és megtudja, továbbá ezzel máris tesz
a szellemi frissességéért is.
Vízszintes: 1.A megfejtés elsõ része 10. Ilyen hangot adnak a pirotechnikai eszközök
11.Zorró jele 12.Sátorváros, bázis 13.Népszerû sportmárka 15.Oszvald Marika
monogramja 16.Fût, hevít 18.Volt 19.Az urán és a bór vegyjele 20.Kérdõszócska
21.Sír (népiesen) 22.A fekete földrész
25.Svéd és osztrák autójelzés 26.Nyilvántartott dolgokat, készletet ellenõriz 28.Joule
29.Gyilkol 30.Páros talp! 31.Legendás
brazil labdarugó 33.Hím állat 35.A föld legnagyobb egy darabból álló sziklatömbje
Auszt-ráliában 38.Stockholm lakója
Függõleges: 1.Liter 2.Éva párja 3.Kemence
része 4.Rézfúvós hangszer 5.Ebbe az irányba 6.Kicsinyítõképzõ 7.Táplálkozna 8.Kevert rigó! 9.Középkék! 12.A megfejtés második része 14.Görög eredetû nõi név
17.Shakespeare királya 19.webcím más
néven (Uniform Resource Locator) 23.Levelet postáz 24.Fordított cupák! 25.Hatóság,
hivatal 27.Mû (latin) 28.Csodálkozás szava
32.Hiányos lupé! 34.Nem férfi 36.Félél!
37.Nitrogén vegyjele 39.Átmérõ jele
PHD

Búcsúzunk tõlük

Farkas Márton (II.körz. 183.)
Gardi Imre (III. körz. 2336.)
Posta Antalné (Neszûrjhegyi u. 3.)
Zsoldos Erzsébet (II. körz. 92.)

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.

