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M e g h í v ó

Ho mok há ti Fesz ti vál ren dez vény re
2007. au gusz tus 14-20.

Au gusz tus 14. 18 óra

AKIK Mû vé sze ti Egye sü let és he lyi mû vé szek
ki ál lí tá sá nak ün ne pé lyes meg nyi tó ja.

A ki ál lí tás meg te kint he tõ au gusz tus 14-20-ig na pon ta 800-1900- órá ig.

Au gusz tus 20.

700 Há zi asszony ok mi sé je

830 Ün ne pi szent mi se

Szent Ist ván napi bú csú

1530-tól Me net tánc

1600-tól Nem zet kö zi Néptáncfesztivál
- Serra do Caldeirao Nép tánc Együt tes - Por tu gá lia
- Diemedelis Nép tánc Együt tes – Lit vá nia

2000 Ut ca bál
A ze nét a Fan tá zia együt tes szol gál tat ja

a Mi La punk
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Va la mi kor az 1900-as szá zad for du ló kör nyé ké tõl kezd -
ve, a Nagy pes ti or szág út mel lett (a régi 5-ös) csak nem a
Villmaszállási is ko lá val szem ben, egy ma is lé te zõ ház ban
üze melt a Gera kocs ma elõd je. Annyit tu dunk, hogy a sze -
ge di tu laj do nos nak ki lenc le á nya volt férj nél szer te a Mo -
nar chi á ban. 

A ven dég lõ ben az „ic cés” (bér lõ, ital mé rõ al kal ma zott)
Gera Jó zsef és fe le sé ge Vas tag (Mónus) Ilo na volt. Eb ben az 
idõ ben még Tóth Mol nár ék is csak „ic cé sek” vol tak a so -
rom pó val szem be ni, ké sõbb a tu laj do nu kat kép ezõ ven dég -
lõ ben.

A régi Gera kocs ma sze ge di gaz dá ja he ten ként egy szer
jött ki az al kal ma zot tak kal tör té nõ el szá mo lás ra. Az ak kor
már hí res ven dég lõt Vas tag Ilo na, Gera Jó zsef fe le sé ge irá -
nyí tot ta. Va la mi kü lö nös ha tás sal volt a ven dé gek re, a fi a tal -
ság ra, akik szí ve sen el jár tak oda mun ka után, mert zene is
volt és tán col ni is le he tett. A szom ba ti bá lok ról már ne is be -
szél jünk. A ki vá ló ren de zés min dig nagy so ka sá got von zott, 
ami nek csak a más na pi vi lá gos ság ve tett vé get.

Itt tör tént meg az a kü lö nös eset, még az elsõ vi lág há bo -
rú elõtt, hogy egy ilyen szo ká sos szom bat esti bá lon Tóth Já -
nos és Vetró Pál „pan tal ló ban” je lent meg. Nagy fel tû nést
kel tet tek, mert elõt te csak féllábszárig érõ fod ros ga tyá ban
és fé lig el ta kart csiz má ban rop ták a tán cot a ven dé gek. A
nagy hí rû és jól menõ ven dég lõ bõl csak 1929-ben köl töz tek
Geráék az ak kor fel épí tett és sa ját tu laj do nu kat ké pe zõ új
hely re, az út má sik ol da lán lévõ ma is álló ház ba. Alig ren -
dez ked tek be és in dí tot ták el a ven dég lõi éle tet, Vas tag Ilo -
na, Gera Jó zsef fe le sé ge meg halt. Az új kocs ma azu tán soha
meg nem kö ze lí tet te a régi for gal mát. A ten gõ dõ ven dég lõ -
bõl Gera Jó zsef is ha ma ro san kö vet te fe le sé gét. A két fi ú ra
Jó zsef re és Ist ván ra ma radt min den. A ta nult és jó mû vé szi
haj lam mal meg ál dott Ist ván ról már ír tunk, aki nek egyik ko -
rai fest mé nye ott füg gött so ká ig a vilmaszállási is ko la tan -
ter mé nek fa lán, Báló ta ní tó úr nagy örö mé re. Raj ta a hár mas
ha lom a nyi tott ko ro ná val és a ket tõs ke reszt tel volt lát ha tó.
A kocs ma az után több ké zen is át ment, de a régi fény ko rát
vissza hoz ha tat la nul el vesz tet te.

Még 1922-ben tör tént a régi ven dég lõ ben, egy va sár nap
dél után, hogy a bo roz ga tó és be szél ge tõ gaz dák közé egy
ide gen ke ve re dett. A be szél ge tés so rán a he lyi ek kel együtt
pa nasz ko dott, hogy sok adót kell fi zet ni. Ad dig-ad dig haj to -
gat ta, hogy vé gül oda ül ve Gál Já nos asz ta la mel lé meg kér -
dez te: „Maga is so kall ja az adó ját?” Igen - volt a vá lasz- so -
kat kell ab ból a ke vés ke pénz bõl fi zet ni! ”

„No, ha azt akar ja, hogy en ged je nek be lõ le írja alá ezt a
kér vényt, a töb bit majd én el in té zem.” Gál Já nos aki rit kán
jár ta az is ko lát, csak annyit ér tett a be tû ve tés hez, hogy a szo -
ká sos ke reszt he lyett a ne vét alig-alig ol vas ha tó an a pa pír ra
vés se. Az ide gen ha ma ro san el tûnt, a gaz da pe dig az egé szet 
el is fe lej tet te. Csak ak kor rém lett va la mi, ami kor egy jó hó -
nap múl va a szatymazi ál lo más ról kül dönc ér ke zett egy
szál lí tó le vél lel ami, ar ról szólt, hogy a meg ren delt gép meg -
ér ke zett. Csak a for gal mi ban tud ta meg, hogy a va gon ban
csép lõ gép van a hoz zá tar to zó meg haj tó gõz gép pel. Hi á ba
sza bad ko zott, hogy õ nem ren delt sem mit, a mál há so kat

nem ér de kel te. Azt kö zöl ték, ha nem fi zet, õk kül dik vissza,
de az utaz ta tást és a cso ma go lást ak kor is ki kell fi zet ni.

Gál Já nos hir te len tá madt nagy gond já val el sõ nek ro ko -
nát Füz Fe ren cet (1865-1941) ke res te fel, hogy mi té võ le -
gyen. Fûz Fe renc nek ek kor há rom férj hez adan dó lá nya
volt, akik nek a ho zo má nyát már össze rak ta, így volt pén ze.
Sok kal na gyobb baj volt, hogy a ko ro na ér té ke kez dett in ga -
doz ni. Így a fel kért se gít ség ha mar meg ér ke zett és a gé pet
Gál Já nos tól át vet te. Le het, hogy Füz Fe renc nek soha nem
lett vol na csép lõ gé pe, ha Gál Já nos tud ol vas ni.

A meg vett és ha za szál lí tott gép jó szol gá la tot tett. Igaz
kez de tek ben még a gõz õst is ök rök nek kel lett von tat ni, csak
az 1925-ös évek ben ala kí totta át egy mes ter Kis te le ken ön -
já ró vá.

1929-ben a Füz csa lá dot nagy szo mo rú ság érte. A 24
éves ki seb bik fiuk vá rat la nul el hunyt. Ezért apja még ab ban
az év ben ha ran got ön te tett a kö vet ke zõ szö veg gel: „Füz Fe -
renc és neje ado má nya fiuk Mi hály em lé ké re.” A ha rang a
szatymazi ká pol na tor nyá ban ta lál ha tó. Idõs Füz Fe renc ké -
sõbb sem volt szûk mar kú az egy ház zal szem ben. Az
1938-ban az át épí tett és ki bõ ví tett szatymazi temp lom fõ ol -
tá rát, fest ménnyel együtt 3500 pen gõ ért vá sá rol ta meg. 

Még az elsõ vi lág há bo rú elõtt tör tént, hogy egy csiz más
fe hér tói gaz da a sze ge di bí ró sá gon meg je lent és a ka pu ban
álló õr tõl meg kér dez te: Hová pa kol ja le a tö köt? 

A ka pus hir te len szól ni sem tu dott a vá rat lan kér dés re,
de az tán tu da kol ni kezd te, hogy mi ért ho zott a bí ró ság ra egy
ko csi tö köt? A gaz da az idé zést lo bog tat ta, ami be be volt
ren del ve és ami ben az volt fel tün tet ve, hogy hoz zon egy
„sze kér tö köt”. Ak kor még nem volt író gép, nyom ta tott szö -
veg, min den ér te sí tést a bí ró ság is kéz írás sal kül dött ki. A
kéz írá sos idé zés szak ér tõk meg je le né sét is kér te, amit nem
nagy el né zés sel „sze kér tök nek” is le he tett ol vas ni. Így esett
meg, hogy a ma dár lát ta tök nek a gaz da ál la tai meg örül tek.
Ak kor még alig volt szatymazon ta kar mány, min den 1
szögölnél na gyobb ho mo kon szõ lõ vi rí tott. Volt olyan nyá ri
esõs nap, hogy az igen jó bort adó veltelini szõ lõt há rom szor 
is be per me tez ték „peronosz” el len.

A régi pos tán a temp lom mal majd nem szem be Kikli La -
jos al kal ma zá sa elõtt nagy két fü lû ko sár ba lett a napi kül de -
mény ki önt ve. Ott tur kált az írni és ol vas ni tudó rá érõ em -
ber, vit te a sa ját és a szom szé dok le ve lét. Csak a már több
nap ja la pu ló kat kéz be sí tet te rend õr a cím zet tek nek.

Ak kor még va sár nap dél elõtt mû kö dött a piac. A ki ra ko -
dó ke res ke dés mel lett a kö vet ke zõ hét re a nap szá mo so kat is
itt fo gad ták fel a régi Vas út ut cá ban. Itt ha va la mi re ke zet
ad tak, azon sem mi sem vál toz tat ha tott. Itt egyez tek meg a
heti mun ká ban és bér ben. Hét köz nap okon azu tán  a nap szá -
mo sok (szá zá val jöt tek Sándorfalváról is) nap fel kel te elõtt
már ott áll tak a föld vé gé ben szer szám mal, mun ká ra ké szen,
és dol goz tak (déli pi he nõ vel) nap es tig. Az ak ko ri szõ lõ vel
be ül te tett Szatymaz sok mun káske zet igé nyelt. 

Füz Fe renc vissza em lé ke zé sé re tá masz kod va író dott az
itt kö zölt szö veg.

Pál mai Jó zsef

Hely tör té net – A régi szatymazi élet
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Az idén XV. al ka lom mal meg ren de zett ju bi le u mi Õszi -
ba rack Fesz ti vál és Fa lu na pok zök ke nõ men tes meg szer ve -
zé se és le bo nyo lí tá sa nem va ló sul ha tott vol na meg szé les kö -
rû köz sé gi össze fo gás nél kül. En nek is mét ta nú bi zony sá gát
adta az idei fa lu nap meg ren de zé se, ahol te le pü lé sünk la kos -
sá ga egy em ber ként mu tat ta meg, mire ké pes egy kö zös cél
ér de ké ben. Az el múlt évek hez ha son ló an anya gi tá mo ga tást
és ezen kí vül egyéb fel aján lá so kat is kap tunk, a he lyi vál lal -

ko zók tól és gaz dál ko dó szer ve ze tek tõl, ami nagy mér ték ben 
hoz zá já rult ah hoz, hogy a szûk költ ség ve té si ke ret el le né re
az elõ zõ évek szín vo na lát tar ta ni tud juk. 

Az aláb bi sze mé lyek nek és szer ve ze tek nek tar to zunk
kö szö net tel:

- Anya gi hoz zá já ru lá su kért:
Ágos ton Ist ván, Al föld 2005 Start Ke res ke del mi Kft,

Be csei Fe renc Mi hály, Bi ha ri Ti bor, Birgés Lász ló, Bu dai

A kép vi se lõ tes tü let 2007. jú li us 25-én tar tot ta ren des
ülé sét. Dr. Kor má nyos Lász ló pol gár mes ter na pi rend elõtt
be szá molt a két ülés kö zött el telt idõ ben vég zett mun ká já tól.

Elsõ na pi ren di pont ke re té ben a kép vi se lõ tes tü let meg -
tár gyal ta és el fo gad ta Dékányné Dr. Ba logh And rea al pol -
gár mes ter elõ ter jesz té sé ben a Ci vil Fó rum mû kö dé sé nek ta -
pasz ta la ta i ról szó ló tá jé koz ta tót.

Má so dik na pi ren di pont ke re té ben a fa lu na pok ren dez -
vény so ro zat szer ve zé si ta pasz ta la ta i ról szó ló tá jé koz ta tót
hall gat ták meg és fo gad ták el Dr. Kor má nyos Lász ló pol gár -
mes ter szó be li elõ ter jesz té sé ben. 

Har ma dik na pi ren di pont ke re té ben mó do sí tás ra ke rült a
2007. évi költ ség ve té si ren de let. A ren de le tet a kép vi se lõ tes -
tü let 601.835 eFt, be vé te li és ki adá si fõ összeg gel el fo gad ta.

Elõ ter jesz té sek na pi ren di pont ke re té ben a kép vi se lõ tes -
tü let ki nyil vá ní tot ta szán dé kát ar ról, hogy szo ci á lis té ren
csat la ko zik a Sze ge di Kis tér ség Több cé lú Tár su lás Hu mán
Szol gál ta tó Köz pont hoz. A kép vi se lõ tes tü let fel ha tal maz ta

a pol gár mes tert arra, hogy a vég le ges dön tés hez szük sé ges
ada to kat, pénz ügyi szá mí tá so kat ké szít se el. 

A kép vi se lõ tes tü let mó do sí tot ta a há zi or vos ok vál lal ko -
zá si szer zõ dé seit, mely a ren de lõ üze mel te té sé vel össze füg -
gõ ki se gí tõ fel ada tok bér- és do lo gi ki adá sa i nak ren de zé sét
tar tal maz za. 

Meg ál la po dást kö tött a kép vi se lõ tes tü let a Csm-i Rend -
õr-fõ ka pi tány ság gal, mely ben a szatymazi te me tõ ron gá lás
nyo mo zá sá nak elõmozdítása ér de ké ben brut tó 178.000 Ft-
össze gû nyom ra ve ze tõi dí jat aján lot tak fel.

A kép vi se lõ tes tü let mó do sí tot ta a Ho mok há ti Ön kor -
mány zat ok Kis tér sé gi Tár su lá sa tár su lá sai meg ál la po dá sát,
il let ve dön tött ar ról, hogy a költ ség el vû bér la ká sok meg üre -
se dé se kor a pá lyá za tot pol gár mes te ri ha tás kör ben le hes sen
ki ír ni. 

A to váb bi ak ban a kép vi se lõ tes tü let zárt ülés ke re té ben
vég ze te mun ká ját. 

A Szatymazért Ala pít vány tá jé koz ta tó ja
a 2007. év ben be ér ke zett pá lyá za tok bí rá la tá ról

A Szatymazért Ala pít vány 2007. jú ni us 27-én bí rál ta el az ál ta la ki írt pá lyá za to kat. A ki írt ha tár idõ re 9 pá lyá zat
ér ke zett be. 1 pá lyá zat nem fe lelt meg a pá lyá za ti ki írás nak. 

A ku ra tó ri um dön té se alap ján az aláb bi ci vil szer ve ze tek, egye sü le tek ré sze sül tek ala pít vá nyi tá mo ga tás ban az
aláb bi ak sze rint:

Kap cso lat In teg rált Szo ci á lis Alapszolg. Köz pont: 40.000
Köz sé gi Könyv tár: 100.000
Szatymazi Fi a ta lok Tár sa sá ga: 30.000
Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár: 55.500
Szatymazi  Nyug dí ja sok Egye sü le te: 30.000
Szatymazi Sakk ba rá tok köre:     20.000
Vé dõ nõi Szol gá lat: 54.500
Szatymazi Ál ta lá nos és Alap fo kú:Mû vé sze ti Iskola 120.000
Össze sen: 450.000

A SZATYMAZÉRT ALAPÍTVÁNY ku ra tó ri u ma ne vé ben kö szö ne tet mon dok mind azok nak, akik sze mé lyi
jö ve de lem adó juk egy szá za lé kát fel aján lot ták az ala pít vány ré szé re.

Kál mán Gá bor
A ku ra tó ri um el nö ke

Kö szö net nyil vá ní tás

Ön kor mány za ti köz le mé nyek



a Mi Lapunk4 2007/8.

Sán dor, Csong rád Me gyei Ag rár Ka ma ra, Csong rád Me gyei 
Ag rár Kht, Gyu ris Vin ce, Káló Sán dor, Ká vai Lász ló, Kó -
nya Lász ló,Lehotai Kft. LPG-net, Né meth Nándorné, Paragi 
Pálné, Rácz, Ist ván Lászlóné, Sár kö zi Ernõ, Szanka Fe renc,
Szatymaz és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet, T-Hús 2000 Kft,
Vrec-Co Ex port -Import Kft, Gu lyás Gyu la.

-Virágkötõknek: Bozsó Sándorné, Csamangó Ani ta,
Csamangó Jenõné, Gyu ris Zsu zsan na, Hegedûsné Pos ta
Má ria, Jójárt Imréné, Kál mán Il di kó, Kardosné Pes ti Má ria,
Kelschné Mó ni ka, Ko pasz Mag dol na, Tóth Tün de

-Virágtermelõknek: Bartucz Géza, Csányi Ist ván,
Csányi Istvánné, Kis Mihályné, Ko pasz György, Lippai Jó -
zsef, Mé szá ros Antalné, Náczi And rás, Náczi Andrásné,
Szél Jó zsef, Szél Józsefné, Szunyog Ist ván, Tóth Fe renc,
Tóth Ferencné, Zsemberi Gyu la

-Virágzöld ter me lõk nek: Baranyi Pé ter, Frank Lász ló,
Lippai Ka ta lin, Pos ta Fe renc, Tóth Pé ter

Ki ál lí tók nak: Ba logh Jánosné, Ba logh Lászlóné, Bar na
And rás, Bar na Kár oly, Bu dai Sán dor, Bodó György, Csányi
Sán dor, Dékány Ist ván, Gyu ris Mi hály, Gyu ris Vin ce, Gyu ris 
Zsolt, He ge dûs Pé ter, Kajáriné Kocsó Il di kó, Ker tész Sán dor, 
Kertészné Bu dai Éva, Kó nya Fe renc, Kor má nyos Fe renc,
Kor má nyos Ist ván, Kor má nyos Pé ter, Kor má nyos Zénó,
Kothencz Ist ván, Papp Lász ló, Rácz Ist ván, Rácz Ti bor,
Somodi Já nos, So mo gyi György, Sza bó Ist ván, Szél Ist ván,
Széll Ist ván, Ta kács Ti bor, Vass Kár oly, Vékes At ti la.

Kü lön sze ret ném meg kö szön ni, pó tol ha tat lan se gít sé gét
a kö vet ke zõ köz re mû kö dõk nek: 

Szatymaz Köz ség kép vi se lõi, Szatymazi Pol gár õr Egye -
sü let, Szatymazi Fi a ta lok Tár sa sá ga, Szatymazi Nyug dí jas
Egye sü let, Köz mû ve lõ dé si és Csa lád se gí tõ Egye sü let, Moz -
gás kor lá to zot tak Szatymazi Egye sü le te, Ön kor mány za ti in -
téz mé nyek dol go zói, a Rend õr ség, Szatymazi Víz köz mû
Üze mel te tõ Kon cesszi ós Kft- Bartucz Ti bor, Fa lu si Hir de tõ, 
Szatymazi fo ga to sok, Barta Fe renc, Dékány Mi hály, Ha lász
Éva, Hodács Zol tán, Rácz Lász ló, Zacsok Csa ba, Bartucz
Já nos, Frank Ist ván, Kis Csa ba, Ju hász Já nos, Lippai Mi -
hály, Zámbó Mi hály  (Sze ged), Zacsok Já nos, Vér Gyu la, 

A va sár na pi ren dez vény szín vo na las és gör dü lé keny
meg va ló sí tá sa Már ta Fe renc és Csúri Gá bor szer ve zõ
mun ká já nak kö szön he tõ. 

-Fogatosok: Hódi Kár oly, Lõ csei An tal, Dékány Zol -
tán, Zacsok Já nos, Far kas Szil vesz ter, Vass Fe renc, Ka pás
Nán dor, Csányi And rás, ifj. Csányi And rás, Novák Pál,
Nacsa Zol tán, Er dei Mi hály, Kiss An tal, Gonda Já nos, Ko -
vács Pé ter, Böröcz Pál, Csányi Imre, Bozsó Gá bor, Csá ki
Jó zsef, Tóth Já nos, Gyön gyö si Jó zsef, Gé mes Jó zsef,
Harmath Sán dor, Guba And rás, Ördögh Lász ló, Ká dár Ist -
ván, Cziroki Ist ván, Né meth Zol tán, Ocskó Dóra, Gá bor
Zol tán, Szõ ke And rás, Babarczi Szil vesz ter, Ró zsa Géza,
Tóth Ba lázs, Petrovics Mi hály, Ba kos Ist ván, Csókási Fe -
renc, Vér Szil vesz ter, Sü me gi Ist ván, Papp Já nos, Engi Gá -
bor, Kotogán Fe renc, Lajkó Kár oly, Ko vács Lász ló

Dr. Kor má nyos Lász ló
pol gár mes ter

Mire e so rok a Mi La punk ol va só i -
hoz el jut nak és azo kat el ol vas sák, bi zo -
nyá ra so kan tud ni fog nak a Plé bá nia
éle té ben tör tént vál to zás ról. E so rok
író já nak nyug díj ba vo nu lá sát és a Plé -
bá nia ve ze té sé ben az új Plé bá nos be -
mu tat ko zá sát. Hogy min den fél re tá jé -
koz ta tás nak és mel lé be szé lés nek ele jét
ve gyük, úgy gon do lom ér de mes egy
kis hi te les tá jé koz ta tást adni ez zel kap -
cso lat ban.

Egy há zunk tör vé nye elõ ír ja püs pö -
kei és pap jai szá má ra azt, hogy aki be -
töl töt te a 75. élet év ét az kö te les be nyúj -
ta ni a fe let tes ha tó ság nak a nyug dí ja zá -
si ké rel mét. A Püs pök nyug ál lo mány ba 
való he lye zé sét, le mon dá sát a Pápa fo -
gad ja el és az Õ tet szé sé re van bíz va,
hogy azon nal el fo gad ja e vagy pe dig
még egy bi zo nyos ide ig meg hagy ja hi -
va ta lá ban. A pa pok nyug ál lo mány ba
he lye zé sé rõl a Me gyés Fõ pász tor dönt,
hogy el en ge di-e vagy igényt tart to váb -
bi szol gá la tá ra. Ez tör tént itt is. Gyu lai
Püs pök úr még nem fo gad ta el a le mon -
dást. A mos ta ni Fõ pász tor, aki nek szin -

tén be kel lett adni a ké rel met, el fo gad ta
és au gusz tus 1-tõl fel men tett a Plé bá nia 
ve ze té se alól. A Szatymazi plé bá nia
ve ze té sét a kis te le ki Plé bá nos ra bíz ta,
oldallagos el lá tás sal. Ez azt je len ti,
hogy min den hi va ta los ügy in té zé se
már hoz zá tar to zik, és Õt kell ke res ni,
vele kell a kap cso la tot fel ven ni. Ezért
na gyon ér de mes lesz fi gyel ni min den -
ki nek a hir de té se ket is, akár a szent mi -
sék rend jé vel,akár a hi va ta los órák kal
kap cso la to sak le gye nek.

Vissza te kint ve a 30 éves szatymazi
szol gá lat ra, sok min den eszé be jut az
em ber nek. Jó is, rossz is egy aránt.
Ered mé nyek, ku dar cok, el fo ga dás,
vagy el uta sí tás. Le het ne ver sek bõl, nó -
tá ból, nép dal ból, slá ge rek bõl, de el sõ -
sor ban a Szent írás ból is na gyon sok
idé ze tet fel so rol ni, ame lyek alá tá masz -
ta nák az ál lí tá sok igaz vol tát, de fe les -
le ges. Annyit azon ban, úgy ér zem,
még is csak meg kell em lí te ni, amit az
Apos tol így fe je zett ki, nem tö rõ döm
az zal, hogy vé le ked nek ró lam az em be -
rek és mik ként ítél nek meg, ha nem az a

fon tos, hogy az Égi Gaz da, ho gyan íté li 
meg az em ber  mun ká ját. Az Igét hir -
det ni kell, akár al kal mas, akár al kal -
mat lan idõ ben. És ahogy slá ger mond -
ja?” az igaz ság ne ked is fáj” Az örök is -
te ni igaz sá go kat, pa ran cso kat át ala kí ta -
ni, sa ját ké pünk re for mál ni, aka ra tunk -
hoz iga zí ta ni nem le het. Úgy ér zem, ha
nem is tel jes si ker rel, de ezt pró bál tam
el ér ni és meg va ló sí ta ni. Hogy ezért so -
kan ne hez tel tek és ne hez tel nek, nem
biz tos, hogy iga zuk is van.

Ép pen ezért,- mint ahogy a ta va lyi
au gusz tu si Mi La punk szá má ban már
szó volt róla vagy ahogy a köz mon dás
mond ja „ a mór meg tet te a kö te les sé -
gét, a mór most már me het,” ide je volt
át ad ni a he lye met a Fõ pász tor ál tal ki -
je lölt utód nak, hogy ez zel a lé pés sel so -
kak nak örö met sze rez zek, mert már
úgy is mon do gat ták mi ért nem adom át
he lye met fi a ta lab bak nak? Nem csak itt, 
ezt má sutt is meg kap tam. Õk meg a vá -
laszt is rá. A kí ván sá gok néha tel je sül ni 
is szok tak. Most már azok akik én mi at -
tam  hi á nyoz tak a szatymazi kö zös sé gi

Egy há zi gon do la tok – A Szatymazi plé bá nia hí rei
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is ten tisz te le tek rõl, mind vissza tér het -
nek. Itt is ugyan az az Égi Gaz da, mint
más hol, és ugyan azok a tör vé nyei is,
amit nem le het ér vény te le ní te ni se hol,
vagy ha tá lyon kí vül he lyez ni sen ki nek.
Egye sek nek sem, ki sebb na gyobb kö -
zös sé gek nek sem. Krisz tus sza va: „ég
és föld el múl nak, az én igé im azon ban
el nem múl nak.” És nem is le het csor bí -
ta ni, meg kur tí ta ni, túl ten ni ma gun kat
raj ta bün tet le nül.

Nem foly ta tom to vább de ezt az
utol só al kal mat fel hasz ná lom arra,
hogy bo csá na tot kér jek mind azok tól
aki ket meg bán tot tam. Ez azon ban csak
az egy há zi hívõ kö zös ség ér de ké ben
tör tén he tett, nem egyé ni ér dek bõl, Is -

ten ügyé nek aka ra tá nak ér vény re ju ta -
tá sá ról, más részt pe dig kö szö ne tet
mond jak mind azok nak, akik a rám bí -
zott mun ka, - fel adat el vég zé sé hez, tel -
je sí té sé hez bár mi lyen se gít sé get nyúj -
tot tak, mel lém áll tak. Az Is ten se gít se
õket to váb bi éle tük fo lya mán. Aki egy
po hár ví zért is meg ad ja a ju tal mat. Vé -
ge ze tül egy krisz tu si ta nács áll jon itt: „
Ná lam nél kül sem mit sem te het tek.”
Ak kor vi szont te gyünk min dent vele
együtt mû köd ve, sze re te tünk hoz zá va -
ló ra gasz ko dá sunk je le ként pa ran csa it
hû sé ge sen meg tart va, és ak kor bol do -
gabb lesz az éle tünk.

En ged je az Is ten, hogy így le gyen!
Deli And rás

plé bá nos

Há rom év ti ze dig volt a szatymazi
hí vek lel ki pász to ra Deli And rás plé bá -
nos, aki tõl most nyug díj ba vo nu lá sa
mi att bú csút kell ven nünk. Ez alatt az
idõ alatt ta gad ha tat la nul az éle tünk ré -
szé vé vált, és – bár min den ki más ho -
gyan em lék szik majd rá – em lé ke még -
is ott él azok ban, akik is me rik Õt. 

So kan sok fé le ké pet õriz nek ma -
guk ban er rõl a har minc év rõl. Le gyen
szó ke resz te lõ rõl, elsõáldozásról, es kü -
võ rõl, te me tés rõl, ház szen te lés rõl vagy 
ün ne pi mi sék rõl, az Õ is me rõs hang ja
min dig meg szó lalt eze ken a szá munk ra 
oly fon tos ese mé nye ken. Ha kel lett di -
csért, ha kel lett ta ní tott, ha arra volt
szük ség, os to ro zott, de ott volt. Ak kor
is, ha esett, ak kor is, ha fújt, és ak kor is, 
ha oly kor úgy tûnt, sza vai sü ket fü lek re 
ta lál nak. 

Még is egyet len mon da ta, egyet len
tet te sem volt fe les le ges. Mert sok he -
lyen ott hagy ta a keze nyo mát, és
sokminden nem len ne ugyan az nél kü le. 
Nem múlt el nyom nél kül az a sok mag -
vas gon do lat sem, amellyel olyan lel ke -

sen igye ke zett se gí te ni ne künk, hogy
el iga zod junk a min den na pi élet ben. Ki -
ben ez, ki ben az, de va la mi min den kép -
pen gyö ke ret vert ab ból, amit tõle hal -
lott a szó szék rõl, vagy azon kí vül, akár
sze mé lye sen, akár má sok ál tal köz ve -
tít ve.

És nem csak a val lá si élet te rén vál -
lalt sze re pet, ha nem a falu kö zös sé gét
érin tõ kér dé sek ben is hal lat ta a hang ját, 
szí vén vi sel ve az egész kö zös ség sor -
sát.

Kö szö net tel tar to zunk ál do za tos
mun ká já ért, fá radt sá got nem is me rõ
buz gó sá gá ért, és oly sok szor pró bá ra
tett tü rel mé ért.

Ám ami kor ezek re az idõk re em lé -
ke zünk, nem sza bad meg fe led kez nünk
ar ról sem, aki min dig se gí tõ ke zet nyúj -
tott a temp lom kö rü li ten ni va lók ban,
aki min dig tud ta, ho gyan te remt sen
ren det a ren de zet len ség bõl. Akár az ol -
tárt dí szí tõ vi rá gok ra, akár a plé bá nia
szor gos mun kát igény lõ tisz ta sá gá ra,
akár a gon do san ránc ba sze dett mi nist -
rán sok ra gon do lunk, Kö te les Ilon ka

néni gon dos ko dá sa kell, hogy eszünk -
be jus son. Há lá sak va gyunk ön zet len -
sé gé ért és oda adá sá ért.

Re mény ked ve te kin tünk a jö võ be,
és bí zunk ab ban, hogy csak jó kat tar to -
gat szá muk ra a mon dás, mi sze rint ami -
kor va la mi vé get ér, min dig va la mi új
kez dõ dik.

Adja az Ég, hogy akik tõl most bú -
csúz nunk kell, még so ká ig köz tünk él -
je nek, jó egész ség nek ör vend je nek, és
sze re tet tel gon dol ja nak vissza éle tük -
nek arra a sza ka szá ra, amit ve lünk töl -
töt tek!

HÍRDETÉS: 
Hét köz nap ked den és csü tör tök

este6 óra kor lesz szent mi se!
Va sár nap csak fél 9-kor lesz

szent mi se!
Temp lom bú csú nap ján, au gusz -

tus 20-án, Szent Ist ván ki rály ün ne -
pén reg gel 7-órakor: Há zi asszony -
ok mi sé je.

Az ün ne pi bú csú nagy mi se pe -
dig fél 9 kor lesz.

Ne fe led kez zünk meg róla.

Bú csú a plé bá nos tól

A köz ség ben egy házi gyer mek or -
vo si ren de lõ mû kö dik. A gyer mek kör -
zet há zi or vo sa dr. Szil ágyi Ka ta lin,
asszisz tens Széll Istvánné. Be teg ren -
de lés szer da ki vé te lé vel min den nap
8-11 órá ig, szer dán az egész sé ges

gyer me kek, cse cse mõk el lá tá sa, gon -
do zá sa mi att 8-10 órá ig tart.

Cse cse mõ ta nács adás 12-14 órá ig
van, min den hé ten szer dán. A be teg -
ren de lés és a ta nács adás kö zött
ANTSZ ren de let re kö te le zõ 2 óra szü -

ne tet tar ta ni. Ilyen kor tör té nik a ren de -
lõ fer tõt le ní té se és a he lyi sé gek szel -
lõz te té se, hogy az egész sé ges cse cse -
mõk és gyer me kek ne kap ja nak sem mi -
lyen fer tõ zést. 

A gyer mek kör zet ben 0-19 éves ko -
rig lát ha tók el a gyer me kek, utá na a TB

Gyer me kek egész ség ügyi el lá tá sa 2007-ben Szatymazon
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Az idei fa lu na pi ren dez vény prog ram ja i nak össze ál lí tá -
sa kor igye kez tünk min den kor osz tály igé nyét fi gye lem be
ven ni és szín vo na las mû sort össze ál lí ta ni. 

A fo ga tos fel vo nu lás idén sem hi á nyoz ha tott, akik jó
han gu lat ban és nagy fel tû nést kelt ve vo nul tak vé gig Szaty -
maz ut cá in.

A szín pa di pro duk ció a csengelei do bo sok mû so rá val in -
dult. Majd a dél utá ni kul tu rá lis prog ram ban a már meg szo -
kott nép ze nei fel lé pé sek, kö vet kez tek benn a Rozs da ma ró
együt tes és a Bo dza Ban da. Mû so ru kat az igé nyes ség és a
vi dám han gu lat jel le mez te. 

A szatymazi fa lu na pok tör té ne té ben elõ ször kap tak sze -
re pet au ten ti kus ci gány elõ adók, en nek ke re té ben lát hat tunk 
ci gány tán co kat, va la mint hall hat tunk ha mi sí tat lan ci gány -
ze nét. 

A kö zön ség egy di vat be mu ta tót és egy lát vá nyos tánc -
szín há zi pro duk ci ót te kint he tett meg. 

A szom ba ti nap sztár ven dé gei Komonyi Zsu zsi és Anton 
a Ke rin gõ ki rály, köz vet len stí lu suk kal és vál to za tos ze nei
mû so ruk kal az idõ seb bek és a fi a ta lok szá má ra is re mek szó -
ra ko zást nyúj tot tak. 

au to ma ti ku san ki je len ti tõ lünk õket.
Ez után az ál ta luk vá lasz tott házi or vos -
tól kap nak to váb bi egész ség ügyi el lá -
tást.

Vér vé tel gyer me kek nek Sze ge den
a Sport or vo si Ren de lõ ben tör té nik, na -
gyob bak nál ese ten ként hely ben is meg -
old ha tó. Dél elõtt 11 és dél után 4 óra
kö zött tör té nik az új szü löt tek, egész sé -
ges gyer me kek lá to ga tá sa, gon do zá sa,
óvo dai, is ko lai mun ka. Eb ben az idõ -
ben (ez nem ügye let, ha nem ren del ke -
zés re ál lá si idõ) 06-30-905-3546 te le -
fon szá mon le het el ér ni csak sür gõs
szük ség ese tén, ami a más nap reg ge li
be teg ren de lé sig nem vár hat! A fel nõtt
el lá tás sal szem ben a ké szen lé tet egye -
dül lá tom el. Ezért, ha ép pen be teg nél
va gyok, vagy egyéb el fog lalt sá gom
van (MEP ügy in té zés, to vább kép zés a
kli ni kán, ön kor mány zat tal meg be szé -
lés stb.) a te le font nem tu dom azon nal
fel ven ni, ké rem, hogy ké sõbb pró bál ja -
nak újra hív ni. Ne rej tett szám mal hív -
ja nak, hogy eset le ges si ker te len ke re -
sés ese tén eset leg vissza tud jam hív ni!

A ren del ke zé sek ér tel mé ben hí vás
ese tén 1 óra alatt kell a be teg hez érni,
sür gõ sebb eset ben a men tõ szol gá la tot
kell hív ni. Az ügye le ti el lá tás a gyer -
me kek nek is dél után 16 óra után Sze -

ged Köz pon ti Ügye le tén van, hét köz -
nap okon 16 órá tól más nap reg gel 7 óra
30 ig. Hét vé gén és ün nep nap okon reg -
gel 7 óra 30-tól más nap reg gel 7 óra
30-percig, Sze ge den a Szil ágyi ut cá ban 
sze mé lye sen, vagy a 474-374-es fi ze -
tõs, vagy a 104-es in gye nes hí vó szá -
mon hív ha tó. Sür gõs sé gi ügye le ti el lá -
tás, te hát aki nem in do kolt, nem sür -
gõs sé gi eset ben ve szi igény be az
ügye le ti el lá tást, 1000 Ft-ot kell fi zet -
ni. Még egy szer meg em lí tem, hogy
nem sür gõs sé gi eset az, ami a más -
nap reg ge li be teg ren de lé sig nem
vár hat!

Sza bad sá go lás ide jén a sándorfalvi
gyer mek or vos, dr. Bor si Éva lát ja el a
he lyet te sí tést és sür gõs szük ség ese tén
11 óra után hív ha tó a
06-30-515-3940-es te le fon szá mon.
Jú li us 30-tól 3 hé tig sza bad sá gon le -
szek, he lyet te sít dr. Bor si Éva a ren -
de lé si idõ 800-1000-ig tart. 

A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá -
tá sai ke re té ben igény be nem ve he tõ
egyes egész ség ügyi szol gál ta tá sok té rí -
té si díja (a ren de lõ ben ki van füg geszt -
ve) jo go sít vány: 6000 Ft, lát le let: 3000
Ft, ká bí tó szer ha tá sa alatt álló sze mély
akut el lá tá sa: 6000 Ft, or vos szak ér tõi
vizs gá la tok és szak vé le mé nye zé sek

(pl.: to vább ta nu lás, nyá ri mun ka, tan -
fo lyam, TB ál tal nem tá mo ga tott üdü -
lés hez, cse cse mõ úszás hoz or vo si iga -
zo lás) ki adá sa 6000 Ft, nem kö te le zõ
(te hát a TB ál tal nem tá mo ga tott) esz -
kö zös be avat ko zás, vé dõ ol tás ok be adá -
sa 2000 Ft. 

Fel hív juk a szü lõk fi gyel mét, hogy
be teg gyer mek ápo lá sá ra táp pénz a
gyer mek 12 éves ko rá ig jár, de ezt az
igé nyü ket min den al ka lom mal az elsõ 
meg je le nés kor már je lez zék, mert
utó lag nem áll mó dunk ban táp pénz igé -
nyü ket vissza me nõ leg ér vé nye sí te ni.
Ha a szü lõ nem szól, mi nem tud hat juk
ki nek van szük sé ge táp pénz re!

Kér jük, hogy kont roll vizs gá lat ra, 
il le tõ leg csak gyógy szer fel írás, egyéb
ad mi niszt ra tív jel le gû prob lé má val 10 
óra után ke res sék fel a ren de lõt, hogy
egy részt a kont roll ra jö võk nem fer tõ -
zõd je nek vissza, az ad mi niszt rá ci ós
mun ka mi att pe dig ne vá ra koz tas suk
fe les le ge sen a lá zas, be teg, há nyós
gyer me kü ket hozó szü lõ ket.

Tá jé koz ta tónk kal re mél jük, hogy
si ke rül még job ban együtt mû köd ni a
szü lõk kel a szatymazi gye re kek mi nél
jobb egész ség ügyi el lá tá sa ér de ké ben.

Dr. Szil ágyi Ka ta lin
házi gyer mek or vos

Au gusz tus
14-20-ig Kép zõ mû vé sze ti ki ál lí tás
20-án Szent Ist ván Napi Bú csú

Au gusz tus 22-tõl 31-ig a
Mû ve lõ dé si Ház zár va tart

Kon di te rem
Fel újí tás mi att zár va!!

Sakk fog lal ko zás
Min den va sár nap 900-1300 óra
He lye: Mû ve lõ dé si Ház
Kó rus pró ba
Min den hét fõ, csü tör tök
He lye: Mû ve lõ dé si Ház
Tor na
Kedd, csü tör tök 1800

He lye: Ál ta lá nos Is ko la

Ke rá mia fog lal ko zás- ko ron go lás
Min den csü tör tö kön 1600 óra
He lye: Mû ve lõ dé si Ház
Ve ze ti: Kon koly Éva
He lye: Gon do zá si köz pont
Nyug dí jas Klub
Min den hó utol só szer da 1700 óra
Ké zi mun ka szak kör
Min den ked den  1600

Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár

Be szá mo ló a XV. Õszi ba rack Fesz ti vál és Fa lu na pok ról
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Egye sü le tünk a Fa lu na pok ke re té ben meg ren dez te a ha -
gyo má nyos Kép zõ mû vé sze ti Ki ál lí tá sát. Ne ves ki ál lí tók
hoz ták el mun ká i kat így egy va ló ban szín vo na las és ér té kes
ki ál lí tás sal fo gad tuk lá to ga tó in kat. Öröm mel ta pasz tal tuk,
hogy év rõl évre vissza té rõ lá to ga tók jöt tek el ki ál lí tá sunk
mi att, de ter mé sze te sen az új lá to ga tó kat is öröm mel fo gad -
tuk. A szebb nél szebb fest mé nyek, ke rá mi ák rongy ba bák,
tûz zo mán cok, sze met gyö nyör köd te tõ ek vol tak. Kö szö net a
ki ál lí tó mû vé szek nek.

Saj nos egy kis üröm is ért ben nün ket és a ki ál lí tó mû vé -
sze ket, akik el jöt tek a meg nyi tó ra a rek ke nõ hõ ség el le né re.
A meg nyi tó el ma radt és a mû vé szek nem let tek be mu tat va. 

Ez úton mon dunk kö szö ne tet min den ked ves lá to ga tó -
nak, akik meg tisz tel ték je len lét ük kel a ki ál lí tá sun kat.

Az ezt kö ve tõ ut ca bá lon a Szatymazon ed dig is me ret len
Do mi nó együt tes húz ta a talp alá va lót haj na lig.

A va sár nap a Mû ve lõ dé si Ház nál in dult, ahol Pa la csin ta
Par ti vár ta ebéd elõtt az éhes ér dek lõ dõ ket. Ta lán mon da -
nom sem kell, hogy a ren dez vény sá tor du gig meg telt a kü -
lön bö zõ íze sí té sû és mé re tû pa la csin ták ra jon gó i val. 

A ze nés gyer mek mû sor és a bû vész show alatt jól meg
let tek moz gat va a kis né zõk, öröm mel lát va, hogy egy kel le -
mes dél elõt ti prog ra mot tud tunk meg va ló sí ta ni szá muk ra. 

Idén sem ma rad ha tott el a Szatymazi Fa lu na pok spe ci a -
li tá sát adó motocross ver seny. A fu ta mok kö zöt ti pe dig egy
lát vá nyos és iz gal mas kasz ka dõr be mu ta tó, fo koz ta a je len -
le võk han gu la tát. A má so dik nap sztár ven dé ge a
Megasztárból is mert Póka An gé la volt, aki élõ ze né jé vel ké -
szí tet te elõ az es tét a Gera Fi vé rek szá má ra, akik az tán az

esti bá lon ze nél tek haj na lig a ki tar tó tán cos lábú kö zön ség -
nek. 

Kü lön em lí tést ér de mel a fa lu na pi ki ál lí tás, amely az idei 
év ne héz kö rül mé nyei el le né re is mét bõ vel ke dett az elsõ
osz tá lyú ter mé kek ben.

A vi rág kom po zí ció alap ját az - az el kép ze lés adta, hogy
mi képp hoz ha tók össze a vi rá gok a tér ség re jel lem zõ ter -
mesz tett gyü möl csök kel, zöld sé gek kel.

A vi rág kö tõk egy élet ké pet al kot tak meg, ahol az élet fa
je lent meg mely nek alsó ágá ra a Bib li ai lény a kí gyó kú szik
fel. A te rem kö ze pén el he lyez ke dõ ta lics kás szal ma bá lák kal 
pe dig a haj da ni bir to kok ara tá si sze zon já nak han gu la tát pró -
bál tuk meg ele ve ní te ni.

KJ

Me se vár ava tó!
 A szatymazi Me se vár Csa lá di Nap kö zi 2007. jú li us

20-án ava tó ün nep sé get ren de zett.
 Az ün nep sé gen részt vett a kép vi se lõ tes tü let és Dr. Kor -

má nyos Lász ló, Szatymaz Köz ség pol gár mes te re,. Nagy
örö münk re meg tisz telt je len lé té vel Gyuriczáné Botka Emõ -
ke a Dél-al föl di Re gi o ná lis Mód szer ta ni Böl csõ de mód szer -
ta ni ve ze tõ je, Kissné Fa ze kas Ibo lya a nap köz be ni kis gyer -
mek el lá tás szak ér tõ je, Gom bos Iza bel la, a Sze ge di szo ci á -
lis iro da mun ka tár sa, Nacsa Jánosné a he lyi óvo da ve ze tõ je.
Az ava tó ün nep sé gen a ven dé gek meg te kin tet ték az in téz -
ményt, majd ezt kö ve tõ en a Pol gár mes ter Úr mon dott egy
rö vid kö szön tõt. Ki emel te mennyi re fon tos a te le pü lé sün -
kön rég óta meg nem ol dott böl csõ dei el lá tás meg va ló sí tá sa, 
kül sõ vál lal ko zó köz re mû kö dé sé vel, egy kis lét szá mú csa -
lá di as kör nye zet ben. Az in téz mény kü lön le ges sé ge, mint a
ré gen a ta nya si is ko lák ban a ki csik tõl a na gyo kig együtt
van nak a gye re kek. Mér föld kõ ként em lí tet te a csa lá di nap -
kö zi és az Ön kor mány zat – fel adat át vál la lás ke re té ben tör -
té nõ - együtt mû kö dé sét. Meg elé ge dett ség gel ta pasz tal ta az
in téz mény 100%-os ki hasz nált sá gát és sok erõt és ki tar tást
kí vánt, a to váb bi ak hoz. 

 A Me se vár Csa lá di Nap kö zi ez úton sze ret né meg kö szö -
ni min den ven dég nek a meg je le né sét. Kü lön kö szö net Dr.
Kor má nyos Lász ló pol gár mes ter nek és a kép vi se lõ tes tü let -
nek a tá mo ga tó hoz zá ál lá sért, szü le ink nek, Csúri Ist ván nak
és Csúri Istvánnénak, Nagy Ist ván nak és Nagy Istvánnénak,
az in téz mény lét re ho zá sá ban nyúj tott se gít sé gü kért,  gye re -
ke ink nek  Mi lán nak és Li li á ná nak. A Me se vár ne vé ben 
min den ér dek lõ dõt sok sze re tet tel vár Csúri Gáborné in téz -
mény ve ze tõ. El ér he tõ sé ge ink: Szatymaz, Ró zsa u. 35. Tel.:
06/20-533-4965

Csúri Gá bor
üze mel te tõ

Moz gás kor lá to zot tak Szatymazi Egye sü le te köz len dõi
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Jú li us 20-án tar tot tunk meg a Min den ki Név nap ját, a
nagy hõ ség el le né re tag ja ink szép szám mal jöt tek el. Min -
den ki jól érez te ma gát, örül tünk egy más nak. Ez úton kö -
szön jük Szunyog Ist ván nak a szép vi rá go kat, mellyel ren -
dez vé nyü ket tá mo gat ta. 

Moz gás kor lá to zot tak fi gye lem!

A fo ga dó órák szep tem be rig két he ten te lesz nek!
Au gusz tus 9-én fo ga dó óra 10-12-ig.
Szep tem ber 6-án fo ga dó óra 10-12-ig.
Akit ér de kel Orthopéd szak ren de lés és szük sé ge van

bár mi lyen se géd esz köz re hív ja az el nö köt a
06/20-9352-896-os te le fon szá mon idõ pont ért.

Vár juk gyógy für dõz ni vá gyó tag ja ink je lent ke zé sét a
fen ti te le fon szá mon.

Gera Anna 
el nök

Nyug dí jas Egye sü let köz len dõi
Az au gusz tu si hó végi össze jö ve tel el ma rad. Leg kö -

ze lebb szep tem ber ben ta lál ko zunk.
Rácz Ist ván 

el nök

Is me rõ sök, mun ka tár sak,
jóbarátok kér de zik:
hogy vagy öreg Gyu la bá csi?
Ezt a kér dést föl te szik.

Úgy gon dol ják, hogy e kér dés
se gít majd az öreg nek,
nap jai majd ez ál tal is
bé ké seb ben pe reg nek.

Van õszin te ér dek lõ dõ,
van for má lis kér de zõ,
Ám a vá lasz egy le het csak,
Igaz és szív bõl jövõ.

Már négy éve, hogy el hagy tam
Mun ka he lyem asz ta lát,
Elég volt a negy ven négy év,
Mely ter he it rak ta rám.

Sze ret tem a vas utun kat,
– mi még azt hit tük mi énk,–
ki lenc mun ka kör ben ad tam
szor gal mam he vü le tét.

Ti zen négy ve zér nek vol tam
egy mun kás a sok kö zül,
egy csa var a gé pe zet ben,
mely össze fog, s meg fe szül.

Ne kem csak egy éle tem volt,
a vas út ra tet tem föl,
föl ne vel tek, be fo gad tak,
meg be csül tek em be rül.

Nem mun ka vál la ló vol tam,
Ki nek a jö võ je ké tes.
Én egy csa lád tag ja vol tam,
Akit el ke rült a vén stressz.

Így gyûl tek a csa lád tag ok,
Jó kol lé gák mel let tem,
ké ré sük höz, pa na szunk hoz
én sem vol tam kölletlen.

Tá vol a vi lág za já tól
meg nyu god va,csönd ben élek,
vi rá gok közt, ma da rak közt
szé pen ki si mul a lé lek.

Egész sé ges ré gen vol tam,
ná lam ez már hi ány cikk.
Egész ben, hogy is le het nék,
ha sok fo gam hi ány zik.

Egy kis cu kor, egy kis vissz ér,
kis sé ma gas vér nyo más,
száz tíz ki lós tö me ge met
én ci pe lem, sen ki más.

Sze mem gyön gül,alig lá tom
új ság ban a saj tó hi bát,
gyak ran kell már cse rél ni a
ke ret ben a di opt ri át.

Az a pen ge em lé ke zet
hal vá nyo dik, meg fa kul.
Keb lek, vád lik lát vá nyá ra
A szív nem dob ban va dul.

Be osz tás sal, las sí tás sal
a hely zet még tart ha tó,
át me ne ti ál la po tom
most még el fo gad ha tó.

Jó szí nem van, le bar nul tam,
ez egy ter mé sze tes szol ár.
En gem már a föl ke lõ nap
kint a szõ lõ sor ban ta lál.

Ol va só ink ír ták – Sza bó Gyu la: Hogy vagy öreg?
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Szöllõim vi gyáz ban áll nak,
nem be szél nek ne kem vissza.
el is me rõn szem lé lõ dik,
ki csak a le ve lü ket issza.

Ér zem, hogy vi szont sze ret nek
mind a fürt jét ne ve li
régi mon dás, hogy „szõ lõ a 
pú pos em bert sze re ti,”

Szil va fák kal ál mo do zom,
ri gó füttyel éb re dek,
kis üs ti vel fo gat mo sok,
él ve zem az éle tet.

Dió fá im, kaj szi fáim
Együtt élek ve le tek,
jóbarátként meg is me rek
min den ágat, le ve let.

Igen rit kán fölleg tá mad,
zu hét hoz a nya kunk ba,
ad dig, míg az eresz cso rog
ott van a pin ce mun ka.

Csönd bé ké jét né ha nap ján
Uno ká im föl ve rik,
Bol do gít ha locs-pocsolnak,
vi hán col nak estelig.

Ím a lel tár, el so rol tam
nap ja im tör té ne tét,
át me ne ti ál la po tom,
ilyen nek szab ta az ég.

Há rom sza vas kér dé stek re
há rom száz a fe le let.
Kér dez zé tek, hogy vagy öreg?
És én újra fe le lek. 

Há rom éve in dult kö zép is ko la Kiskundorozsmán. Az el -
telt év rõl kér de zem Máhig Jó zsef ta nár urat, a kö zép is ko la
ve ze tõ jét:

- Mi lyen ta pasz ta la tok kal zár ták az el múlt éve ket?
- 2004 nya rán kezd tük el az is ko la szer ve zé sét. Fenn tar -

tónk a Kiskundorozsmai Kö zép fo kú Ok ta tá sért Ala pít vány.
Ez úton is sze ret ném meg kö szön ni az Ala pít vány Ku ra tó ri u -
má nak, kü lö nö sen el nö ké nek, Várhidi Lász ló ta nár úr nak,
és a ta gok nak, Ré vész Fe renc Andrásné igaz ga tó nõ nek, és
Bay Luj za osz tály ve ze tõ asszony nak öt le te it, se gít sé gét és
ál do za tos mun ká ját. Úgy gon do lom, hogy az ok ta tá si fo lya -
mat sze rep lõ i nek ne vé ben azt mond ha tom, hogy ked ve zõk a 
ta pasz ta la ta ink az el múlt tan évek rõl. Az in téz mény mi nõ -
ség biz to sí tá si prog ram ja ke re té ben meg kér dez tem ta nít vá -
nya in kat, hogy mi lye nek vol tak a ta pasz ta la ta ik, és öröm mel 
mond ha tom  : vá la sza ik ból az de rült ki, hogy egy jó kö zös -
ség kezd for má lód ni is ko lánk ban, amely nek meg te rem té se
mind az is ko la ala pí tó i nak, mind a ta nár kol lé gák nak ki -
emelt cél ja volt. Na gyon ne héz do log fel nõtt fej jel újra is ko -
la pad ba ülni. Csak ak kor le het nek si ke re sek a hall ga tó ink,
ha a ta ná rok se gít sé ge mel lett egy mást is se gí tik, bíz tat ják.
54 a ta nu ló lét szá munk, és eb bõl a lét szám ból 40-en si ke res
zá ró vizs gát tet tek. A töb bi ek nek au gusz tus ban lesz le he tõ -

sé gük, hogy bi zo nyít sák : fel ké szül tek, csak a kö rül mé nyek
sze ren csét len össze ját szá sa aka dá lyoz ta Õket a kö ve tel mé -
nyek tel je sí té sé ben. Fõ leg he lyi, do rozs mai di ák ja ink van -
nak, de akad sze ge di, bor dá nyi és üllési ta nu lónk is. Azt
gon do lom, ha rá né zünk a tér kép re, lát juk, hogy Dorozsma
en nek a 4-5 fa lut ma gá ban fog la ló kis tér ség nek – Bordány,
Üllés, For rás kút, Szatymaz, Zsombó – a ter mé sze tes köz -
pont ja. Vé le mé nyem sze rint az itt élõ em be rek nek alap ve tõ
és jo gos igé nye, hogy ne kell jen min den ügyük kel Sze ged re
be utaz ni uk. Az is ko lánk le het ne az elsõ lép csõ azon az úton, 
amely Kiskundorozsmát ilyen re gi o ná lis kis tér sé gi köz pon ti 
sze rep pel ru ház ná fel.

- Mi lyen bi zo nyít vá nyo kat sze rez tek a ta nu lók?
- Ki tû nõ ta nu lónk is van, és so kan jó szin tû bi zo nyít -

vánnyal büsz kél ked het nek. De azt sem ta ga dom, hogy
egy-két eset ben a kol lé gá im jó in du la ta is kel lett a si ke res
vizs gá hoz. Bí zom ab ban, hogy ez a be fek te tés jö võ re meg té -
rül, és aki az idén csak mér sé kel ten tel je sí tett, egy kis se gít -
ség gel jö võ re ké pes lesz arra , hogy meg sok szo roz za erõ fe -
szí té se it és ered mé nye sebb le gyen a kö vet ke zõ tan év ben.

- Az õszi in du lás ra van-e je lent ke zõ?
- Gyûl nek a je lent ke zé si la pok. A fent em lí tett kör nye zõ

te le pü lé se ken a nyár fo lya mán fo koz zuk be is ko lá zá si pro -

Hí rek a Do rozs mai Fel nõtt ok ta tá si Kö zép is ko lá ról

Vál la lunk:

- szo ba fes tést

- má zo lást

- ta pé tá zást

- la kás fel újí tást

- hom lok zat fes tést

Sári Já nos
szo ba fes tõ, má zo ló

Tel.: 06-20-595-5903

A Szatymaz
Föld je és Népe

ki ad vány
3000 Ft-os egy ség áron

kap ha tó
az Ön kor mány zat

pénz tá rá ban,
va la mint a Könyv tár ban.
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Há zas ság kö té sek

Oláh Fe renc és Bo dor Mag dol na
Hor váth Ró bert és Hetelei Vik tó ria Jurijivna
Ruppert Gá bor és Süli Or so lya
Majdanics Já nos és Takó And rea Anna
Ka na las Gá bor György és Ta nács Éva

El huny tak
Matula Jánosné (Kukovecz N. u. 4.)
Frank Istvánné (Má jus 1. u. 7.)

pa gan dán kat. Sze ret nénk 9. ,   10. , 11. , és 12. osz tályt in dí -
ta ni ak kor, ha a lét szám el éri a 30 fõt ta nu ló cso por ton ként.
A ta nu lók több sé gé nek a je len le gi szer da- pén tek- szom bat
„me net rend” meg fe lel, így ezen vél he tõ en nem kell vál toz -
tat nunk. A tan díj mér té ke sem nõ : 1500 Ft/hó/fõ. 

- Hol le het az is ko lá ba je lent kez ni?

- A „Je lent ke zé si lap” ki töl té sé vel a Pe tõ fi Sán dor Mû -
ve lõ dé si Ház ban és a So mo gyi Könyv tár Fi ók könyv tá rá ban.

Tá jé koz ta tom a je lent ke zõ ket te le fo non: 70-276-97-67,
il let ve e-mailben a mahig@t-online.hu      cí men. Szer dán -
ként ügye le tet tar tunk az Or czy Ál ta lá nos Is ko lá ban, te hát
az ér dek lõ dõk sze mé lye sen is meg ke res het nek ben nün ket.

Vár juk a ta nul ni vá gyó kat!

Csa lá di ese mé nyek

Bezdán Ba lázs
Szü lei: Bezdánné Szanka Ágo ta és Bezdán Lajos

Oláh Fe renc
Szü lei: Bo dor Mag dol na és Oláh Ferenc

A 2007. jú li us havi szám ban a csa lá di ese mé nyek el huny tak ro vat ban té ve sen
Baranyi Istvánné (Kos suth u. 31.) neve je lent meg.

He lye sen: Baranyi Ist ván (Kos suth u. 31.) A hi bá ért az érin tet tek tõl el né zést ké rünk.

 
Gó lya hí rek

 

 

A szer kesz tõ ség fenn tart ja ma gá nak a jo got, hogy a be kül dött írá so kat rö vi dít ve,
il let ve szer keszt ve kö zöl je.

Az új ság ol va sók fó ru ma, a kö zölt le ve lek, cik kek tar tal má val
a szer kesz tõ ség nem fel tét le nül ért egyet!



a Mi Lapunk2007/8. 11

Or vo sok ren de lé se:
Dr. Len gyel And rea (tel:
283-101) Hét köz nap: 800-1100.
Egész ség ház, Szatymaz, Ady u.
32.
Dr. Len gyel De zsõ (tel: 283-130)
Hét köz nap: 800- 1100. Szatymaz,
Kos suth u. 6.

Gyer mek or vos ren de lé se:
Dr. Szil ágyi Ka ta lin (tel. ren de lé si 
idõ alatt: 283-101) H, K, Cs, P:
800-1100, Szer da:800-1000. Mo bil:
06-30-905-3546. Egész ség ház,
Szatymaz, Ady u. 32.

Cse cse mõ ta nács adás: 
Szer da 1200-1400. Egész ség ház,
Szatymaz, Ady E. u. 32.

Vé dõ nõk fo ga dó ide je:
Bérczi Sa rol ta fo ga dó óra 8.00-9.00

Tel..: 06/30-536-7622
Igazné Herkó Má ria, (tel.:
283-101) Hét köz nap: 830- 930.
Egész ség ház, Szatymaz, Ady u.
32.
Cse cse mõ- és gyer mek ta nács -
adás: Szer dán ként: 1200-1400.
Ter hes ta nács adás: Csü tör tö kön -
ként: 1200-1400.

Ál ta lá nos is ko la
Szatymaz, Pe tõ fi S. u.6. (tel.:
283-149)

Fog or vo si ren de lés
Dr. Bandl Er zsé bet (tel.: 283-101) 
Egész ség ház, Szatymaz, Ady u.
32. Hét fõ, szer da: 1400-1900, kedd
(Is ko la fo gá szat) csü tör tök:
830-1400, pén tek: 830-1230

Gyógy szer tár:
Szatymaz, Ady u. 32. (tel.:
283-110) Hét köz nap: 730-1530.

Ál lat or vo si ügye let:

Au gusz tus
11-12-én
Dr. Szi ge ti Gá bor
(Sándorfalva,
tel.:06/30-297-4435)
18-19-20-án
Dr. Szán tó Vin ce
(Sándorfalva, tel.:251-260)
25-26-án
Dr. Martinek Vil mos
(Szatymaz, 06-30/ 9451-386)

Szep tem ber
01-02-én
Dr. Martinek Vil mos
(Szatymaz, 06-30/ 9451-386)
08-09-én
Dr. Szán tó Vin ce
(Sándorfalva, tel.:251-260)
15-16-án
Dr. Szi ge ti Gá bor
(Sándorfalva,
tel.:06/30-297-4435)

Ál lat or vo si ren de lés:
Dr. Martinek Vil mos (tel.:
06-30-9451-386) Szatymaz, Rá -
kó czi u. 50. Hét köz nap: 730- 830,
kedd, csü tör tök: 1800-1900.

NVT ta nács adás
Min den hét fõn 13-17 óra
Dr. Tóth Mi hály ügy fél fo ga dá sa
He lye: Mû ve lõ dé si Ház

Pol gár mes te ri Hi va tal ügy fél fo -
ga dá sa és az el sõ fo kú épí té si ha -
tó ság ügy fél fo ga dá sa:
Szatymaz, Kos suth u. 30. (tel:
583-560) Hét fõ, pén tek: 800-1200,
szer da: 800-1600. El sõ fo kú épí té si
ha tó ság: szer da: 800-1600, pén tek:
800-1200

Pol gár mes ter: Dr. Kor má nyos
Lász ló te le fon szám:
06/20-9571-128
Jegy zõ nõ: Má kos Istvánné te le -
fon szám: 06-30-9670-850

Csa lád se gí tõ és Gyer mek jó lé ti
Szol gá lat
Szatymaz, Kos suth u. 11. (tel.:
06-30-403-19-11)

Mû ve lõ dé si Ház
Szatymaz, Dó zsa Gy. u. 42. (tel.:
583-520)
Nyit va tar tás:
Hét fõ-pén tek: 730-1900

Szom bat: ren dez vény tõl füg gõ en

Könyv tár nyit va tar tá sa:
Kedd, csü tör tök: 900-1730

Szer da, pén tek: 1300-1730

Szom bat: 900-1300

(Hét fõ: szün nap)

Rend õr ség:
Szatymaz, Kis u. 2.
Andódi Ta más: 06-20-2095-307

Pol gár õr ség:
Te le fon szá ma: 06-30-6234-262

Fa lu gaz dász fo ga dó ide je:
Halászné Ács Éva (tel.: 583-520,
06-30-6189-788) Szatymazi Mû -
ve lõ dé si Ház, Dó zsa u. 42. Szer -
da: 730-1600, pén tek: 730-1330

Ká bel-TV hi ba be je len tés:
Szél ma lom Ká bel té vé Rt.
Tel.: 463-444/101

Ser tés fel vá sár lás fo ga dó ide je:
Kiss Ist ván (tel.: 583-520) Szaty -
mazi Mû ve lõ dé si Ház, Dó zsa u.
42. Csü tör tö kön ként: 1330-tól.

Moz gás kor lá to zot tak egye sü le -
te.
Fo ga dó óra: kedd, csü tör tök, pén -
tek: 800-1200

Tel.: 06-20-9352-896

Ta nya gond no kok: 
Ró zsa Zol tán tel.:
06-20-260-0750
Tóth Ist ván tel.: 06-20-539-4292
Gubáné Ko vács Szil via
tel.:06-20-533-5488

Gon do zá si Köz pont
Tel.: 283-169
Ve ze tõ: Mak ra Sándorné tel.:
06-30- 3034-487

Víz mû hi ba be je len tés
Csúri Ist ván: 06-70-270-0552

Te me tés sel kap cso la tos 
tel jes körû ügy in té zés,
ko por só áru sí tás sal is!
Ér dek lõd ni. Pa tak Já nos
sír ásó nál
Tel.: 06-30-278-0017

Teleház
Nyit va tar tás
Hét fõ tõl pén te kig  13.20-19.00
Szom bat 9.00-15.30
Va sár nap zár va
Tel.: 283-115

SÜRGÕSSÉGI ORVOSI ÜGYELET
FELNÕTT:

Hét köz nap:  1100-1600 he lyi há zi or vos ok köz re mû kö dé sé vel a
06-30-383-0237-telefonszámon 

1600-730 a 104-es te le fon szá mon
Szom ba ton, va sár nap, va la mint mun ka szü ne ti na po kon:

0730-0730

El ér he tõ sé gi te le fon szám/la kás ra hí vás: 104-es in gye nes te le -
fon szá mon

Ren de lõ he lye: Sze ged, Kos suth L. sgt. 15-17. szám alat ti fel -
nõtt ügye le ti ren de lõ ben / be já rat a Szil ágyi utca fel öl /.
GYERMEK: 

Hét köz nap: 1100-1600 he lyi gyer mek or vos köz re mû kö dé sé vel
sür gõs sé gi ügye let a 06/30-905-3546-os te le fon szá mon. 1600-730

men tõ ál lo má son.
Szom ba ton, va sár nap, va la mint mun ka szü ne ti na po kon:

0730-0730

El ér he tõ sé gi te le fon szám/ la kás ra hí vás: 104 in gye nes te le fon -
szá mon

Ren de lõ he lye: Sze ged, Kos suth L. sgt. 15-17. szám alat ti
gyer mek ügye le ti ren de lõ ben / be já rat a Szil ágyi utca fel öl /

Köz ér de kû in for má ci ók

Fe le lõs ki adó: Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár. Fõ szer kesz tõ: Kál mán Já nos. Szer kesz tõ bi zott ság tag jai: Bar na Károlyné, Ka sza
Ág nes, Kordásné Petrács Ág nes, Bá csi Antalné, Má kos Istvánné, Pál mai Jó zsef. A szer kesz tõ ség címe: Mû ve lõ dé si Ház és Könyv -
tár Szatymaz, Dó zsa György utca 42. Nyom dai elõ ké szí tés: Kre a tív Nyom dai Eelõkészítõ 1994 Bt. Nyom ta tás: Bába és Tár sai Kft.
Sze ged, Cserzy Mi hály utca 11.; Fe le lõs ve ze tõ: dr. Majzik Ist ván
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Ké pes be szá mo ló a XV. Õszi ba rack-fesz ti vál ról


