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HELYTÖRTÉNET

Valamikor a régebbi időben, a
most nyugalomba vonuló "ki-
rályi szakácsunk", Rácz Lász-
ló, egy 22 oldalból álló kisebb,
tenyérnyi nagyságú füzetecs-
két adott át azzal, hogy esetleg
később arról részletesebben ír-
hatnánk. A sok pecséttel ellá-
tott hivatalos kis könyvecske,
amelynek a nyilvántartási lap
szerinti száma 1953-ban a 634-
es volt, arról tájékoztat, hogy
Böröcz Jánosné, Szatymaz

662. szám alatt élő- és gazdál-
kodó földtulajdonosnak mi-
lyen beadási kötelezettségei
vannak, és azokat hogyan tel-
jesítette az 1953-54-es évben.
A begyüjtés, a beszolgáltatás,
olykor a rekvirálás /főleg a ka-
tonaság által összeszedett éle-
lem, takarmány/ jól ismert és
alkalmazott jelenség volt há-
ború esetén. Az 1914-es év jú-
liusának a végén kitört első vi-
lágháború már augusztusban
éreztette hatását Szegeden, a
pékek nem tudtak sütni, mert a
malmokban lévő összes lisztet
a katonaság a fronton harcoló
honvédek részére lefoglalta.
Csak nehezen lehetett mege-
gyezni, hogy valamit a pékek-
nek és a lakosságnak is hagy-
janak. A korabeli, két évvel ké-

sőbbi, 1916-os hatósági jegyen
napjában 84 gramm /nem de-
ka/ kenyér, vagy 60 gramm
liszt van fejadagként feltün-
tetve. A háború előrehaladtá-
val, még ezt a csekély mennyi-
séget sem sikerült mindig
megszerezni.
A második világháború már
1941-ben kikényszerítette a
begyüjtést, a beszolgáltatást, a
jegyrendszer megszervezését
és annak működtetését. Ez

annyira "jól" sikerült akkor,
hogy a háború ugyan már 11
éve befejeződött, de a beadási
rendszer még tartotta magát.
Csak a Nagy Imre kormány
vetett véget neki 1956. október
31-én, amit azután a Kádár
kormány november 12-én
megerősített.
Jól ismert tény az is, hogy kez-
detben, a háború után, 1948-
tól a gazdag földtulajdonoso-
kat volt hivatott súlytani a be-
szolgáltatás, /többet követeltek
tőlük mint amit meg tudtak
termelni/ de 1951-től már min-
den kistulajdonost érintett,
1952-től pedig már a tsz-tagok
is sorra kerültek. Temészete-
sen a kikényszetített és beadott
termények után járó ár 1948-
óta nem változott, ami azután

később már csak a negyedré-
sze volt a szabadpiacon elérhe-
tő árnak. A beadás elmulasz-
tása, kijátszása, olykor még a
halasztása is súlyos következ-
ményekkel járt. A beadással, a
beszolgáltatással kapcsolatban
községenként 20 fő is foglal-
kozott.
Most pedig lapozzunk bele a
Szatymazon gazdálkodó Bö-
röcz Jánosné 24 oldalas beadá-
si könyvecskéjébe, milyen "tit-
kokat" rejteget.

Alól, a jobb oldalon olvasható,
hogy Böröcz Jánosné egyedül
lakott és gazdálkodott a Szaty-
maz 662-es számú birtokán.
Az első pontban, a hivatal a
gazdaság adatait részletezi
úgy, hogy mindjárt aranyko-
ronában is értékeli a földet. Ott
olvasható a végén a beadási
norma is: 426 kiló búza ka-
tasztrális holdanként. De ott
van a cséplési eredmény is,
ami azt igazolja, hogy a bea-
dásra kötelezett személy 
mennyi rozsot termelt a föld-
jén. A rozsot is termő homok-
föld mellett 2 hold szőlő-gyü-
mölcsöse is volt Böröcz János-
nénak. A jobb oldalon a bead-
ási kötelezettsége olvasható
részletesebben. Gabona, takar-
mány /kukorica/, napraforgó,
burgonya, szőlő, bor, bab 15

kg. tej, baromfi és tojás, a fü-
zetben tovább haladva olvas-
ható még sertés 21 kg, marha
11 kg. A tojást havi bontásban
adták meg, nem darabra, ha-
nem kilogramban, összesen 12
kiló 50 dekában. A sertés- és a
marhahús beadásához társu-
lókat kellett szerezni, akiket a
füzetben meg is neveznek. Igy
került bele Tóth Lászlóné,
Barca János, Ördögh Antal,
Bárkányi Ferencné, Ördögh
István, Fogas Mihályné, Mol-
nár József, id. Makra Antal,

Bitó Antal, Ördögh Sándor ne-
ve. A végén lévő hivatalos be-
jegyzésben 1953, augusztus
31.-i keltezéssel az áll, hogy
"szabadon őrölhet és darálhat".
Jól látható, hogy a beadási
könyvet naponta kellett a gaz-
dáknak forgatni.
A 15 évig elhúzódó beadási
kötelezettség igen súlyos ter-
het rótt a földdel rendelkező
gazdákra. A megtorló intézke-
dések állandó lebegtetése mi-
att, első volt a beadás teljesíté-
se és csak azután következett a
család megélhetésének bizto-
sítása. A Böröcz Jánosné ré-
szére kiállított és részben itt is-
mertetett kis beadási könyv,
erre a szomorú, küzdelmes
időszakra emlékeztet.

Pálmai József

Beadási könyv, 1953/54
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ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNYEK
Szatymaz Község Helyi Választási Bizottságának Közleménye

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2015. február 22. napjára kitűzött időközi polgármester-választásán az
alábbi jelöltekre lehet szavazni: 

JELÖLTEK:
Sorszám Jelölt Jelölő szervezet Cím

1. Barna Károly FIDESZ-KDNP Szatymaz, Rózsa u. 7

2. Novák Pál Független Szatymaz, II. körzet tanya 207.

3. Márta Ferenc Független Szatymaz, Kossuth u. 68.

4. Fülöp Zoltán Miklós Független Szatymaz, IV. körzet tanya 116/B.

Érvényesen szavazni egy polgármester-jelöltre lehet!
A szavazás időpontja: 2015. február 22. napon 600-1900 az előzetesen kiküldött értesítőben megjelölt helyen.
Kérünk minden választópolgárt, hogy a szavazásra személyazonosító igazolványát vigye magával!

Szatymaz, 2015. február 2.
Segesváry László sk. 

Helyi Választási Bizottság elnöke

Tisztelt Polgármester Úr,
Kedves Laci! 
Most is úgy szólítunk meg,
mint amikor megtudtuk,
hogy lemondtál a polgár-
mesteri tisztségről és közöl-
ted, hogy egy nagyobb csa-
tába kell menned, mert Ne-
ked az egészséged helyreál-
lítása a legfontosabb fela-
dat. Tudomásul vettük dön-
tésed és őszintén együtt
éreztünk veled, szurkoltunk
neked. Mennyire bíztunk
abban, hogy sikerül legyőz-
nöd ezt az alattomos beteg-
séget és újra visszajössz kö-
zénk! Hittünk, bíztunk,
reménykedtünk.
Sajnos a legfontosabb küz-
delemben nem Te győztél.
Egyszerűen felfoghatatlan,
hogy ilyen fiatalon eltávoz-
tál. Értetlenül állunk és né-
zünk egymásra. Nehéz fel-
fogni a családnak, elviselni
a barátoknak, hogy most
már egy másik helyen, egy

magasabb régióban bíznak
rád fontos feladatokat.
Hiszen még itt is annyi
munka várt volna Rád! 
Tudjuk, amit elvégeztél az
is emberfeletti. Ilyenkor
szokták felsorolni, hogy
milyen sok minden létesült,
illetve létesülőben van a
falunkban, aminek létrejöt-
tében elévülhetetlen érde-
meid vannak. Mennyi épü-
let, beruházás, út, járda… -
Pedig nem ez számít. Te en-
nél sokkal több voltál. Te
voltál a kovász. Segítő-
készséged, emberséged
sokkal többet jelentett, mint
bármelyik beruházás. Ösz-
szefogtad a falut, elhitetted
velünk, hogy közösen min-
denre képesek vagyunk.
Egy jó szó, egy baráti gesz-
tus többet ért mindennél.
Bárki hozzád fordulhatott,
ha gondban volt. Öröm volt
Veled dolgozni. Tudtuk,
hogy Szatymazért dobog a
szíved. Elválaszthatatlanok

voltatok egymástól. Egy-
szerűen minden idegszálad-
dal, minden gondolattal
kötődtél településedhez.
Együtt lélegeztél vele. 
Tavaly ősszel harmadszorra
választottak, választottunk
meg Szatymaz község pol-
gármesterének. Akkor már
mindenki tudta, hogy beteg
vagy. Te már semmit sem
tettél, semmit sem tudtál
tenni a megválasztásod ér-
dekében, mégis hetven szá-
zalék feletti szavazatot kap-
tál. Bíztunk benned, bíz-
tunk abban, ha ismét meg-
választunk, akkor az erőt
ad, és képes leszel legyőzni
betegséget, folytatni tudod
megkezdett munkádat. Saj-
nos valahol máshol más-
képp döntöttek. Adjon erőt
a tudat a kis családodnak és
a nagyobb családodnak,
azaz a községünknek is,
hogy a munkád nem volt
hiábavaló. Irányt és példát
mutattál. Megmutattad az

utat, hogy hogyan lehet egy
települést közösséggé for-
rasztani. Hogyan lehetett a
kiváló irányításod mellett a
közösségből a legjobb, a
legnemesebb tulajdonsá-
gokat kihozni. 
Van egy régi mondás:
„Amit magunkért teszünk,
az velünk együtt meghal, de
amit másokért vagy a vi-
lágért, az örökre megma-
rad.”
Úgy engedünk el, hogy
tudd: életed, a munkád nem
volt hiábavaló, az örökre
megmarad! Isten áldása kí-
sérjen magasabb utadon!
Köszönjük, hogy velünk
voltál.  

Barna Károly, Szatymaz
község alpolgármestere

Farkas Sándor, Szatymaz
község országgyűlési

képviselője
Szentes, 2015. január 09.

Dr. Kormányos László Szatymaz község Polgármesterének emlékére

A képviselőtestület elfo-
gadta Kálmán János műve-
lődési ház igazgató előter-
jesztésében az önkor-
mányzat és intézményei
rendezvénytervét. A ren-
dezvényterv tartalmazza a
2015 évben tartandó prog-
ramokat, melyekre a költ-
ségvetésben biztosít fede-

zetet a képviselőtestület.

Az anyagot előzetesen vé-
leményezték a bizottságok.

Az előző testületi ülésen a
képviselők eldöntötték,
hogy létrehozzák a Helyi
Értéktár Bizottságot, mely-
nek a működéséről szóló
szabályokat ezen az ülésen
fogadták el. A Helyi Érték-

tár Bizottság feladata ösz-
szegyűjteni a településsel
kapcsolatos tárgyi, kul-
turális és szellemi értékeke-
ket, valamint előkészíteni a
szatymazi őszibarack hun-
garikummá minősítését.

A képviselők tájékoztatót
hallgattak meg arról, hogy a
község pályázaton nyert

200 db.120 l-es, és 300
db.60 l-es kukát, és 3 db
konténert, melyeknek a sor-
sáról később fognak dön-
teni

A soron következő testületi
ülés 2015. február 12.-én
14 órakor lesz a Művelő-
dési Házban.

Mákos Istvánné

Tájékoztató a Képviselő-testület január 22-i üléséről
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Tisztelt Szatymaziak!
Barna Károly vagyok, 47 éves,
születésemtől fogva szatyma-
zi. Szatymaziak a szüleim, sőt,
anyai ágon a nagyszüleim is.
Az általános iskolát is itt vé-
geztem. Középiskolába Sze-
gedre jártam, ahol érettségiz-
tem, majd az Élelmiszeripari
Főiskola elvégzésével élelmi-
szeripari üzemmérnöki diplo-
mát szereztem. Munkámat a
Szegedi Tejüzemben kezdtem,
ahol középvezetőként dolgoz-
tam. Már a kilencvenes évek
elejétől családi gazdálkodó va-
gyok. Kiemelten őszibarack
termesztéssel, de egyéb zöld-
ség- és gyümölcstermesztéssel
is foglalkoztam, illetve foglal-
kozom. A falunapokon a zöld-
ség és gyümölcskiállítás szer-
vezése a feladatom. A rendez-
vényeken családommal nép-

szerűsítjük az idelátogató ven-
dégeknek a falu jelképét, az
őszibarackot. Gazdaköri alel-
nökként Somogyi Gyuri bácsi-
val, aktuális információkkal is
igyekszünk ellátni gazdatár-
sainkat. Kiváló alkalmat adnak
erre a gazdaköri esték. A fen-
tieken túl az egyházközség
munkáját is segítem, hiszen
egyházközségi képviselő va-
gyok már kettő ciklus óta. 
Feleségem Mónika 1993 óta,
tehát már 22. éve (!) itt tanít az
iskolában. 2007-től az iskola
igazgató-helyettese. Bennün-
ket minden ehhez a községhez
köt. Azt hiszem, hogy nyugod-
tan állíthatjuk, hogy nem va-
gyunk egy „vándormadár” al-
kat. 19 éves Mónika lányunk
jelenleg Szegeden tanul, ahol
első éves joghallgató a Sze-
gedi Tudományegyetemen. 
Mindig foglalkoztatott a köz-
élet, a falunk élete, fejlődése.
2002 óta Szatymaz község ön-
kormányzati képviselője va-
gyok. Nagy megtiszteltetés
számomra, hogy immár ne-
gyedik alkalommal lehetek a
Képviselő Testület tagja. Kü-
lönleges bizalomnak tekintem
azt, hogy képviselő jelöltként
ismét a legtöbb szavazatot
kaptam. Tavaly a Testületünk

alakuló ülésén, a polgármeste-
rünk javaslata alapján a tagok
titkos szavazással egyhangúan
alpolgármesterré is választot-
tak.  
Itt szeretném ismételten meg-
köszönni azt a bizalmat, azt a
támogatást, amit Szatymaz la-
kóitól illetve a Testület tagja-
itól kaptam. Ez a rendkívüli tá-
mogatás adott bátorságot,
hogy elinduljak polgármester
– jelöltként a választáson. A
bizalomnak hála úgy érzem,
hogy nemcsak lehetőségem,
hanem szinte kötelességem is
megméretni magam.
Mint említettem a választók
bizalmából már a negyedik
ciklusomat töltöm képviselő-
ként. Ez alatt az idő alatt volt
módom megismerni települé-
sünk minden gondját – baját.
Nyugodtan állíthatom, hogy
szinte a falu minden tagját, an-
nak minden egyes négyzetmé-
terét ismerem. Az eltöltött
évek alatt sikerült rengeteg
munkát elvégeznünk. Az eddig
elvégzett feladatokat most
nem sorolom fel, hiszen min-
denki ismeri azokat. Igen, tu-
dom, hogy rengeteg munka vár
még ránk. Ezekre azonban én
nem „gondként”, hanem el-
végzendő feladatként tekintek.

Hiszem, hogy közös erővel, a
lakosság és a Testület együttes
segítségével képesek leszünk
elvégezni még azokat a felada-
tokat is, amelyre ma még
szinte gondolni sem merünk. 
Van egy mondás, amely sze-
rintem nagyon sok ember szá-
mára megfontolandó gondola-
tot tartalmaz: ” A pesszimista
ember a lehetőségben a nehéz-
séget keresi. Az optimista a ne-
hézségekben megtalálja a le-
hetőséget”. 
- Én optimista ember vagyok.
Egy – egy feladat megoldásá-
nál nem azt keresem, hogy
melyek azok a nehézségek,
ami miatt nem tudjuk azt el-
végezni, hanem azt, hogy ho-
gyan találjuk meg azt a lehe-
tőséget, hogy megoldjuk azt.
Polgármesterünk halálával új
helyzetbe került a falu. A
gyász idővel enyhül, de az em-
lékek nem fakulnak. A közö-
sen megkezdett munkát sze-
retném folytatni. Tisztes-
séggel, becsülettel szolgál-
ni a Szatymaziakat. Kérem,
segítsenek, támogassanak,
hogy én is tovább segíthes-
sem, szolgálhassam közsé-
günk lakóit.

Barna Károly
Polgármester - jelölt

Tisztelt Szatymaziak!
Élve a „Mi Lapunk” adta lehetőséggel,
szeretnék most Önökhöz néhány gon-
dolatot eljuttatni, és felelős választá-
sukhoz magamról olyan információk-
kal szolgálni, ami megkönnyítheti a
döntésüket. Köszönöm, hogy szavaza-
taikkal már az ősszel is sokan támogat-
tak, így most az Önök képviselőjeként
próbálkozhatom meg a polgármester je-
löltséggel.
Mezőgazdasági gyökerekkel rendelke-
ző családban születtem Békéscsabán
1962-ben. Alapszíntű iskoláimat városi
gyerekként végeztem, de nagyszüleim
révén meghatározó fiatalkori élmé-
nyeim már tanyai környezethez köthe-
tők. Ennek az indíttatásnak köszönhe-
tően a Debreceni Agrártudományi
Egyetemen általános agrármérnöki,
majd a kaposvári Pannon Agrártudo-

mányi Egyetemen lótenyésztő szak-
mérnöki oklevelet szerzetem. Tíz éven
keresztül Mezőhegyesen dolgoztam
lótenyésztési felügyelőként, ezt köve-
tően öt évig egy lótenyésztő országos
egyesület ügyvezető elnöke voltam.
Közben szakmai oktatóként lótenyész-
tést tanítottam a Hódmezővásárhelyi
Főiskolán, ahol munkám elismerése-
ként 1999-ben tiszteletbeli főiskolai
docensi kinevezésben részesültem. Az
oktató tevékenységem mellett lovas
folyóiratokban jelentek meg cikkeim,
és a közreműködésemmel készült lovas
könyvkiadói nívódíjban részesült.
Párom szintén agrárvégzettségű, de ő
közgazdasági és pénzügyi területen ké-
pezte tovább magát. Évek óta vezető
banktisztviselőként dolgozik, az ország
különböző pontjain, ahol éppen szük-
ség van rá a hálózatban. Gyermekeink
középiskolás nagylányok. Szegedre jár-
nak iskolába, de az itthoni gazdaság
munkájából is aktívan kiveszik a ré-
szüket. Húsz éve költöztünk Szaty-
mazra, miután egy pályázaton sikerült
megvásárolnom az egykori Szatymazi
Borpince épületét. Munkánk mellett
ennek a műemlék jellegű épületnek a
felújításával és új funkciókkal való fel-
ruházásával foglalatoskodtunk közel
egy évtizeden keresztül.
Mindig voltak hagyománytisztelő tár-
sadalmi szerepvállalásaim. Jelenleg egy
nemzetközi egyesület elnökeként az
egykori Mezőhegyesi félvérló fenn-

maradásával foglalkozó tenyésztők te-
vékenységét hangolom össze. Szerve-
zőmunkám eredményeként jött létre két
éve Sárváron az a nemzetközi kiállítás
és emlékünnepség, aminek a jelentő-
sége még a bajor-magyar kapcsolatokra
is kihatott. Tevékenységeim során nagy
hasznát vettem kiterjedt kapcsolatrend-
szeremnek, valamint a felsőoktatásban
eltöltött évtizedeknek és gazdálkodó-
ként szerzett tapasztalataimnak.
Agrár szaktanácsadóként először a
MAGOSZ Csongrád megyei csapatá-
ban dolgoztam, majd az Agrárkama-
rához kerültem. Jelenleg Sándorfalva és
Dóc települések falugazdásza vagyok.
A Szatymaziak közül a mezőgazdaság-
gal foglalkozók ismernek jobban, mert
hat éven keresztül előbb kamarai ta-
nácsadóként, majd falugazdászként se-
gítettem őket. Úgy éreztem, hogy mind-
ez a kölcsönös megbecsülés jegyében
zajlott, és én szívesen dolgoztam Szaty-
mazon. Három éve családom a házigaz-
dája a Szatymazi Fűszerpaprika és
Borbírálatnak, amit stílszerűen a felújí-
tott borpincénkben és oktatótermünk-
ben szoktunk a helyi gazdakörrel együtt
megszervezni.
Polgármester jelöltként azt a feladatot
tűztem ki célul magamnak, hogy Szaty-
maz visszanyerje korábbi mértékadó
szerepkörét térségünkben, amihez min-
den fejlesztési lehetőséget meg kell
ragadnunk. Javítanunk kell a helyi
munkalehetőségeken, különösen az itt

élő fiatalok számára kell nagyobb e-
sélyt biztosítanunk a munkaerőpiacon,
ami csak megfelelő szakképzés beve-
zetésével válhat valós kínálattá. Az
ilyen kihívásokat szeretem, és ha látom
bennük a megvalósíthatóság lehetősé-
gét, akkor bátran elvállalom őket. Sze-
rencsére a pályázatok világa sem áll
messze tőlem, mert egyesületi vezető-
ként és magánemberként sikerült több-
féle fejlesztést megterveznem, meg-
nyernem és megvalósítanom, de mások
pályázataihoz is sok ötlettel járultam
hozzá.
Meggyőződésem, hogy érdemi ered-
ményt csak közösen tudunk elérni. Ha
együttműködünk kitűzött céljaink meg-
valósításában, akkor mindenki a magá-
énak fogja érezni a végső sikert, ami
nem maradhat el. Biztos vagyok benne,
hogy ilyen pozitív érzése volt mindkét
alkalommal résztvevőnek, segítőnek és
a nézőknek, amikor a televízió képer-
nyőjén keresztül sikerült egy népszerű
gasztronómiai műsorban az egész or-
szág számára megmutatnunk Szatymaz
rejtett értékeit. Ez az összefogás, akár
hegyeket is megmozgathat. Mivel ér-
zem közösségünkben ennek az erőnek a
lehetőségét, ezért vállaltam a műsorok
szervezését, és a polgármester jelölt-
séget.
Tisztelettel: 

Novák Pál (független jelölt)
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Kedves Szatymaziak!
Szeretném megköszönni,
hogy aláírásukkal támogat-
tak, hogy független pol-
gármester jelöltként indul-
hatok a február 22-i vá-
lasztáson.
Márta Ferenc vagyok, a
Törpi Diszkont tulajdonosa
és vezetője, 23 éve Szaty-
mazon élek. Általános isko-
lámat Zsombón végeztem,
a Déri Miksa Szakközép-
iskolában érettségiztem. A
középiskola végeztével az
élet tanított tovább, hisz
nagyon hamar elindítottam

saját vállalkozásomat. Az
életem szerves része a
sport, ezen belül is a mo-
tocross, bár gondolom, ezt
önök is tudják, hiszen 9
éven keresztül szerveztem
motocross versenyeket
Szatymazon. Jelenleg bol-
dog házasságban élek fele-
ségemmel, és 2,5 éves kis-
fiunkkal.
2006 és 2010 között képvi-
selőként a faluért tevékeny-
kedtem, így nem teljesen
ismeretlenül vágnék bele a
polgármesteri teendőkbe.
Olyan önkormányzatot sze-
retnék létrehozni, mely a la-
kosságért van. Célom, hogy
meghalljam a lakosok sza-
vát, ennek érdekében pol-
gármesteri fogadóórát ve-
zetnék be. E mellett a face-
bookon létrehoznék egy
csoportot, ahol megoszthat-
nák az ügyes-bajos dol-
gaikat. Az önök észrevéte-
lei mellett, nagyon számí-
tok a már megválasztott
képviselők javaslataira,
hozzászólásaira, építő jel-
legű kritikáira is.   
Szívügyem a tanyasi föl-
desutak rendszeres karban-
tartásának bevezetése.

Fontosnak tartom a sportok
támogatását is, ezen belül
kiemelném a Judót, Szaty-
maz jelenlegi sikersportját.
Az átutazó bűnözés vissza-
szorítása érdekében kezde-
ményezném az önálló ren-
dőrőrs visszaállítását, va-
lamint térfigyelő rendszer
kiépítését.
A pályázati lehetőségeket
kihasználva a következő
céljaim vannak:
- Belterületi úthálózat ja-

vítása, földes utak teljes
felszámolása a faluban

- Csapadékvíz elvezetésé-
nek fejlesztése

- Elsősorban Szatymaz-
Szeged közötti bicikli út
kiépítése

- Buszmegállók kiépítése,
felújítása

- Közvilágítással lefedett
terület nagyságának nö-
velése

- Közbiztonság növelése
térfigyelő rendszer kiépí-
tésével

- Lakosság munkalehető-
ségeinek bővítése

Alapvető szándékom, hogy

az Uniós támogatások lehí-
vásával minél többet meg-
valósítsunk a fenti célok-
ból, valamint a kínálkozó új
lehetőségeket is széles kör-
ben kihasználjuk, ha köz-
ségünknek szüksége van rá.
Röviden, minél több pénzt
nyerni Szatymaznak.
Kemény munkával a falu
további fejlődését szeret-
ném elősegíteni. Folytatni
szeretném a már jól kialakí-
tott vállalkozói szemléletű
gazdálkodást, ezzel bizto-
sítva az Önkormányzat és
Intézményeinek zavartalan
működését.
Megválasztásom esetén a
falu iránti elhivatottságom
jeleként felajánlom 3 havi
illetményem a Szatymazért
Alapítványnak.
Köszönöm, hogy megtisz-
teltek azzal, hogy elolvas-
ták soraimat, s ezúton ké-
rem, hogy legjobb belátá-
suk szerint szavazzanak
február 22-én arra a jelöltre,
akit önök a legalkalma-
sabbnak vélnek.
Köszönettel: Márta Ferenc

Tisztelt Szatymazi
választók!

Fülöp Zoltán vagyok, 56
éves, születésemtől fogva
itt élek és gazdálkodom
Szatymazon. Nagyapám
Frank András volt, akit
1945-ben névváltoztatásra
kényszerítették. Így örököl-
tem a Fülöp nevet. Nagy-
apám hozta a szemző galy-
lyakat és két testvérével ho-
nosították meg az ősziba-
rackot. Sok leírásban emlí-
tik a Frank testvéreket mi-

vel nagy érdemük volt ab-
ban, hogy Szatymaz, mint
az őszibarack hazája lett
híres.

Köszönetet mondok azok-
nak, akik személyesen fo-
gadtak és ajánlóív aláírásá-
val támogattak, hogy füg-
getlen Polgármester-jelölt-
ként indulhassak az időközi
polgármester választáson.
Szatymazi lakosokkal sze-
mélyes találkozás és be-
szélgetés rávilágított a fel-
gyülemlett gondok és hi-
ányosságokra, amivel
egyetértek. Egyetlen meg-
oldás mutatkozik, hogy a
környező települések fej-
lődését utolérjük és meg-
előzzük. Ezt csak teljesen
más irányba képzelem el,
mégpedig, hogy Szatymazt
várossá tegyem. Ezen el-
képzelés megvalósításához
rengeteg dolgot kell csinál-
ni - elsőnek Szatymaz la-

kosságát 5000 fő fölé bőví-
teni. Erre megvan a lehető-
ség a hétvégi és zártkertek
rendezésével, az itt élők
életének segítésével. Sze-
retném a tanyán élők nehéz
helyzetét javítani, a tanya-
gondnok szolgálatot bőví-
teni, hogy ne csak az idős
emberek, hanem a gyere-
kes, vagy a rászorultak is
igénybe tudják venni.
Összehangolnám a köz-
munka programot a földu-
tak rendbe tételét és kar-
bantartását. Megvalósíta-
nám a régen várt kerékpár-
utat Szatymaz és a temető,
Szatymaz és Sándorfalva
között. Fedett buszvárókat
létesítenék. Megvizsgál-
nám és módosítanám a
szemétszállítást oly módon,
hogy a tényleges szemét
mennyiség után keljen fi-
zetni. Szeretnék a faluban a
fiataloknak olyan kulturált

szórakozó helyet létesíteni,
amely biztosítaná a szóra-
kozásukat helyben. 

Ehhez kérném a támogatá-
sukat, mert ezt csak közö-
sen tudnánk megvalósítani.
Tudom, hogy a Szatymazi
választó lakosok nagy része
falutól messze tanyán él és
nagy nehézséggel tudnának
elmenni szavazni s ezt még
gátolja a február 22-ére
ígért igen rossz időjárás,
ami úgy vélem hátráltatja a
szavazáson való részvételt.
Szeretném Szatymaz sza-
vazattal rendelkező lakos-
ságát arra kérni, hogy a
szavazáson részt vegyenek,
szavazataikkal támogas-
sanak, hogy polgármester-
ként meg tudjam valósítani
elképzeléseimet Szatymaz
fejlődése érdekében. 

Tisztelettel, Fülöp Zoltán
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DANKÓ PISTA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Faluház + kondi terem
Szatymaz, 
Dózsa Gy. u. 42.
Tel/fax: 62/583-520
Igazgató: Kálmán János
Hétfő: 8:00-19:00

Kedd: 8:00-19:00
Szerda: 8:00-19:00
Csütörtök: 8:00-19:00
Péntek: 8:00-19:00
Szombat: rendezvénytől függően
Vasárnap: zárva

Könyvtár:
Hétfő: szünnap
Kedd: 9:00-17:30
Szerda: 13:00-17:30
Csütörtök: 9:00-17:30
Péntek: 13:00-17:30

Szombat: 9:00-13:00
Vasárnap: zárva
Könyvtáros:
Feketéné Bárkányi Ilona

Olvasd a Faluház híreit a fészbukon!
https://www.facebook.com/dankomuvhaz

Invitel ügyfélfogadás a Faluházban
Minden hónap első péntekén 09-15 – ig 
Ügyintéző Bóta Ágnes, 0620 9370989

Arany Zoltán elmondta,
hogy az állások hivatalosan
még nincsenek meghir-
detve, így az eddig leadott
papírok, önéletrajzok új-
bóli beadása szükséges.
Ennek időpontjáról az il-

letékes minisztérium dönt
majd, s a www.kozigal-
las.hu internetes honlapon
teszi közzé. Természetesen
a Mi lapunk újságban is
tájékoztatni fogják a lakos-
ságot.

1%
SZATYMAZ KÖZSÉGBEN MŰKÖDŐ ALAPÍTVÁNYOK KÖZLEMÉNEYE

Tisztelt Szatymaziak! 
Önök a 2015-ös évben is dönthetnek személyi jövedelemadójuk egy százalékának közhasznú felajánlásáról.
Az alábbiakban közöljük az alapítványok ADÓSZÁMAIT:
A Mi Óvodánkért Alapítvány Szatymaz: 18465789-1-06
Csipet-Csapat Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete:
18211913-1-06
Fehértói Gazdaképző és Innovációs Alapítvány: 18454404-1-06
(a Teleházat üzemelteti)
Közművelődési és Családsegítő Egyesület: 18472754-1-06
Főnix Egyesület: 18463718-1-06
Szatymazért Alapítvány: 18456420-1-06

Szatymaz Község Területén Élő Idős Emberek Gondozásáért
Alapítvány: 18452213-1-06
Szatymazi Gazdakör Közhasznú Egyesület: 18450259-1-06
Szatymazi Gyermekekért Közhasznú Egyesület: 18479548-1-06
Szatymazi Nyugdíjasok Egyesülete: 18464812-1-06
Szatymazi Polgárőr Egyesület: 18462580-1-06
Szatymazi Sportegyesület: 19983879-1-06

Tisztelt Szatymazi Lakosok!
Értesítem Önöket, hogy minden hétfőn délután 17.00-18.00
óra között fogadóórát tartok a Teleházban. Előzetes bejelent-
kezés a 30/6429206 telefonszámon lehetséges.
A Humán Bizottság elnökeként felhívom a rászorulók fi-
gyelmét, hogy január-február hónapokban, az önkormányza-
ti keret erejéig, a halmozottan hátrányos helyzetű igénylők
részére, 1-1m3 szociális tűzifa kiutalásáról dönthet az Önkor-
mányzat. Részletekről a Hivatal szociális ügyekkel megbí-
zott előadójánál lehet érdeklődni.

Novák Pál önkormányzati képviselő

A Rehabilitációs Központ tájékoztatója a
leendő állásokról

Olvasói hozzászólás
Valóban CSAK ennyi, való-
ban ezek vagyunk MI?
A Mi lapunk idei első szá-
mában vidám hangvételű,
örvendező stílusú cikk je-
lent meg Advent Szatyma-
zon címmel.
Az én örömöm mélységes
szomorúsággá vált, amikor
megláttam a cikkbe beszer-
kesztett fényképen a kram-
puszt, vagy ördögöt nagy,
fekete szarvakkal és a mi-
kulást. A leírtak elolvasása
után, de már közben is a
megdöbbenés, a felháboro-
dás és mélységes szomo-
rúság kerített hatalmába.
Ezek vagyunk mi? Nem
sérti senki önérzetét, nem
szólal meg senki lelkiis-
merete, hogy itt az Istenből
csinálunk bohócot?
Az Advent annak az évfor-
dulónak az ünnepélyes vá-
rakozása, amikor 2 évez-

reddel ezelőtt Isten fia Jé-
zus Krisztus a földre jött,
hogy megváltást hozzon
nekünk bűnös embereknek
ingyen kegyelemből.
Jézus mondta Nikodémus-
nak, és mondja valamenny-
iőnknek:

Mert úgy szerette Isten
a világot, hogy az Ő
egyszülött fiát adta, hogy
valaki hiszen őbenne,el ne
vesszen hanem örök élete
legyen.( János ev. 3. 16.) 
Minden ember létezésében,
e földi és azutáni életében
ez a legfontosabb, és leg-
magasztosabb esemény és
lehetőség. Így élünk ezzel
kegyelemmel és lehetőség-
gel? Őszintén remélem, hi-
szem és kívánom, hogy ne
így legyen.
Nagyon szomorú lenne, ha
településünk lakosai vala-
mennyien az e cikkben leír-
takat éreznék Adventkor,
ezek a dolgok foglalkoztat-

nának mindenkit, és ezektől
az eseményektől születne
meg az ünnep.
Igaz, hogy minden volt ott,
ami szem, s szájnak ingere,
és jó is lenne ez farsangra,
majálisra, falunapra stb.
Azonban az igazi lényegről
egy árva betű sem volt írva,
Isten, Jézus Krisztus itt
nem került megemlítésre,
pedig Ő egyedül ennek az
ünnepnek a kizárólagos ün-
nepeltje, királya. Kik va-
gyunk mi emberek, hogy el-
vesszük ezt e dicsőséget tőle?
Isten mondta Jézusról a
megdicsőülés hegyén Péter,
János és Jakab apostolok
jelenlétében:
……..Ez amaz én szerelmes
fiam, Őt hallgassátok.
(Lukács ev. 9, 35.)
Tisztelt Polgártársaim!
Valamennyien akik hitben
élnek, és valamennyien a-
kik még nem, szeretettel és

tisztelettel kérek mindenkit,
gondoljuk át, hogy hova ju-
tottunk! Soha nem késő fel-
ismerni a rossz irányt és i-
rányt változtatni. Van lehe-
tőségünk az igazi, az örök
életre, de a rajtunk múló
dolgokat meg kell tennünk
és nem mindegy az sem,
hogy mi hogyan folytatjuk
e földi életünket, de a gyer-
mekeink lelki úton való el-
indításáért bizony mi va-
gyunk a felelősek.
Jézus Krisztustól tanult i-
mádságunk így fejeződik be:
…mert tied az ország, a ha-
talom és a dicsőség mind-
örökké. Ámen.(Mt. 6, 13 )
Javaslom, hogy valóban
igyekezzünk megadni ezt a
dicsőséget a szentháromság
egy Istennek, és nem elven-
ni azt.
Ehhez kívánom valamen-
nyijüknek Isten áldását és
békességét. 
Ács Sándor (062o 222 99 65)
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KÖNYVTÁRI HÍREK

A szerkesztő megjegyzése:
Köszönjük Ács Sándornak
hozzászólását, igen helyén-
valónak véljük, hogy szaty-
mazi olvasóink gondolatai
jelenjenek meg a lapban, s
erre ezúton is szeretnék
buzdítani. Fenti írással kap-
csolatban tudni kell, hogy
az újság címoldalán szoká-
sunk szerint általában az ta-
lálható, ami lesz, hátsó bo-
rítóján pedig ami volt. Így
Gondi Klára Advent Szaty-
mazon című írása az Ad-

ventről, mint a Művelődési
ház rendezvényéről szól. E
rendezvényhez már hagyo-
mányosan hozzátartozik,
hogy a Mikulás és krampu-
sza ajándékot oszt a gye-
rekeknek. 
Természetesen vallási té-
májú írások is megjelennek
– adventi gondolatokat a
decemberi szám egyházi
rovatában olvashattak.

GG

A szerző válasza
Sajnálom, hogy szomorú-
ságot okoztam és megle-
pődtem, hogy így történt.
Meglepődésemnek oka,
hogy ennyire félreérthetjük
egymást. Számomra a csil-
logó fények a Világosságot
jelentik. A finom portékák
készítőjük keze munkáját
dicsérik; a szilvásbukta é-
desanyám emlékét idézi; a
közös munka, a befogadó
közösség - mind a Szeretet
megnyilvánulásai voltak

számomra…
Azt, hogy az ünnep meg-
született, akkor éreztem,
amikor a gyerekek tiszta
szívvel díszítették a külön-
böző fákat és nem törődtek
azzal, hogy a fenyők nem
egyformák. Isten országa is
hasonló lehet. Olyan hely,
ahol nincs megalázás, meg-
különböztetés. 
Még egyszer sajnálom, ha
az írásom félreérthető volt. 

Gondi Klára

Január 23-án estefelé azt
játszottuk, hogy a réges-ré-
gi legendás Báló-vendéglő-
ben- fehér és piros bort kor-
tyolgatva, Dankó Pista mu-
zsikáját hallgatva- üldögé-
lünk…..
Helytörténeti teadélutánun-
kon, időutazásunk harma-
dik állomásán Pálmai tanár
bácsi a huszadik század e-

lejére repített vissza ben-
nünket. A Szatymazi szár-
mazású, illetve az itt vendé-
geskedő művészekről me-
sélt hallgatóságának. Szí-
nes történeteinek nyomán
megelevenedtek a korabeli
kulturális élet szereplői:
színészek, írók, zenészek,
festők… és még sorolhat-
nánk

MEGHÍVÓ
Következő alkalommal február 27-én 16.00 órakor 
várjuk a kedves szatymaziakat, itt születetteket, és
ideköltözötteket, azokat, akik mindig is szerették

Szatymazt, és akik megszerették, miután itt telepedtek
le… idősebbeket, fiatalabbakat, felnőtteket,

gyerekeket… Hadd ismerje meg mindenki településünk
gazdag múltját!

„ISTEN HOZOTT SZATYMAZON!”

Joós Tamás énekmondó
volt a könyvtár vendége
január 28-án délután, aki
már több mint harminc éve
foglalkozik versek megze-
nésítésével, előadásával.
Hozzánk a 2004-ben a fenti
címmel megjelent cd anya-
gát hozta el. A lemezen
Ágai Ágnes, Bella István,

Devecsery László, Gazdag
Erzsi, József Attila, Ká-
nyádi Sándor és Szilágyi
Domokos versei szerepel-

nek. A harmadik-negyedik
osztályosokkal lehettünk
szem- és fültanúi, ahogyan
életre kelnek a dalok és ver-
sek szereplői, sok játékkal,
hangszerbemutatóval, kö-
zös énekléssel. Alakultak
alkalmi zenekarok, s a kö-
zönség pedig csak gurult a
nevetéstől, mint a színes

üveggolyók.
Sokáig emlékezni fogunk a
„széles szájú kisbékára”,

apára, ahogy „föst”, arra,
hogy miképpen találjunk
haza, ha csak annyit tu-
dunk, hogy „erre a Nap
nyugszik, amarra meg
kél”... vagy a „pofagyalu”
elnevezésű hangszerre, a
torz (vagy nem is olyan
torz?) tükörre, és a sok-sok
nevetésre.
Köszönjük a támogatást a
S o m o g y i - k ö n y v t á r n a k
/http://www.sk-szeged.hu/ és a
Nemzeti Kulturális Alapnak!

ÜVEGGOLYÓK-VERSEK, DALOK GYEREKEKNEK…

KÉRÉS
Aki ismerte, szerette Kormá-
nyos Lacit, és van egy jó tör-
ténete, vagy fényképe Vele
kapcsolatban, kérjük, küldje
el a kormanyoslaci.emle-
kek@gmail.com e-mail cím-
re, vagy egy borítékban hozza
be a könyvtárba, hogy meg-
őrizhessük gyermekei és az
utókor számára… Minden
történet, élmény, gondolat
számunkra kincs, amit nagy-
on köszönünk.
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ISKOLAI HÍREK

CIVIL SZERVEZETEK HÍREI
SPORT

Nyugdíjas egyesület közleményei

„Angolos” események
Az idei tanév első félé-
vében is sor került néhány
angol nyelvi versenyre,
ahol a diákjaink jól meg-
állták a helyüket. Novem-
ber elején a Kistérségi We-
öres Sándor Általános Is-
kola által rendezett „Bri-
can” versenyen vettünk
részt. A vetélkedő nehézsé-
gét az ismeretek és tudni-
valók szinte végtelen tár-
háza jelentette, hiszen brit
és amerikai országismereti,

történelmi és irodalmi té-
mákban kellett otthon len-
niük a tanulóknak. Iskolán-
kat két hetedikes – Darázs
Dominik és Kura Domon-
kos, valamint egy nyolca-
dikos – Nagy Vivien – kép-
viselte. Eredményhirdetés-
kor Dominik és Vivien 3.
helyezettként oklevelet és
jutalomkönyvet vehetett át.
Domonkos pontszáma alap-
ján, 4-5. helyen végzett. Az
Eötvös József Gimnázium
is novemberben tartotta a

„William Blake” Szépkiej-
tésiVersenyt, ahol egy nyol-
cadikos – Kis Dea – vett
részt és jól szerepelt a
nagyszámú versenyzők kö-
zött. Januárban „Internetes”
vetélkedőre kaptunk meg-
hívást Sándorfalvára, ahol
rövid idő alatt számtalan
adatot, információt kellett
megtalálni a tanulóknak az
angol nyelvű oldalakon
összetett kereséssel. Ezt az
akadályt is sikeresen vette
Kabai Dalma (8.b) és Da-

rázs Dominik (7.b). Mind-
ketten második helyezést
értek el a népes mezőny-
ben. Travány Kata (8.b)
harmadik lett, míg Bozsics
Timi (7.b) számára az idő
kevésnek bizonyult.  Min-
den versenyzőnknek gratu-
lálunk, és további sikereket
kívánunk. Tanáraiknak,
Doszpod Endrénének, Hó-
diné Csányi Katalinnak és
Lindholm-Csányi Eszter-
nek köszönjük a felkészí-
tést.

SZATYMAZI
JUDOS ÉRMEK
Ugyan a tavasz még nem
érkezett meg, de a csel-
gáncsozók számára már el-
kezdődött a 2015-ös ver-

senyszezon. 
Január 24-én ifjúsági korú
versenyzőink léptek tatami-
ra az év első országos rang-
sorversenyén az UTE csar-
nokában. A 48 kg-os lányok

mezőnyében Kopasz Fanni
elsőéves ifi versenyzőként
egészen a döntőig menetelt,
ott azonban kénytelen volt
fejet hajtani a világbajnoki
ezüstérmes Mihalovits Kin-
cső előtt és a második he-
lyen végzett. Travány Kata
és Micziz Zoltán súlycso-
portjában egyaránt a hete-
deik helyet szerezte meg.
A hónap utolsó napján
ugyancsak Budapestre láto-
gattak sportolóink, ahol a
serdülő B korcsoportos fiúk
országos diákolimpiai dön-
tőjét rendezték. Sándor Pé-
ter 63 kg-ban bronz-, Lé-
nárt Benedek pedig a ne-
hézsúlyúak mezőnyében
ezüstérmet szerzett
Felkészítő:
Kovács Szabolcs

HAJRÁ SZATYMAZ!

Futballtúra.
Április 4-én túrát szer-
vezünk a felvidéki Duna-
szerdahelyre, a DAC –
Spartak Trnava szlovák el-
ső osztályú mérkőzésre. Je-
gyet a helyszínen lehet ven-
ni, ára 5 Euro. Az utazási
költség a jelentkezők szá-
mától függ, körülbelül öte-
zer forintra számíthatunk.
Kora reggeli indulás, város-
nézés. 

Érdeklődni, jelentkezni a
0630 8385697 vagy a 

0670 3977205 telefonon
lehet. 

(SZAFUSZ)

Kopasz Fanni (balról)

Sándor Péter (jobbról)

Lénárt Benedek (balról) 

Február 25-én 16 órakor hó-
végi gyűlés lesz a Faluház-
ban. Megbeszélést tartunk az
idei programokról, amit sze-
retnénk, ha tagjaink ötlete-
ikkel gazdagítanának!
Február 28-án délután 4 órá-

tól Farsangi bál lesz a Falu-
házban! Szeretettel meghí-
vunk minden Szatymazit!
Belépés álarcban!
Vacsora a Lesz Vigasz étte-
rem ajánlata: töltött hús, pá-
rizsi szelet, petrezselymes

burgonya, savanyúság és
sütemény.
Részvételi díj 1600.- forint,
befizetés a Faluházban 08-09
óráig hétköznap.
Tombola, élő zene!
Innivalót mindenki hozzon

magával!
Jelentkezési határidő:

február 27.!
Tisztelettel, Horváth Erzsi
0620 213 9534
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KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI
A gyermeklét misztériuma (2.)

Hiszem, hogy mindannyi-
unk szívében ott él a vágy,
hogy olyan családban, o-
lyan közösségben, olyan fa-
luban, olyan országban, o-
lyan földön és olyan világ-
ban éljünk, ahol őszinték és
önmagunk lehetünk, ahol
nem ítélnek meg minket és
mi sem ítélünk meg má-
sokat. Ahol nem fordulnak
el tőlünk, ha szenvedünk és
együtt örülnek velünk, ha
örvendezünk. Ahol meg-
halljuk a másik kimondott
vagy kimondatlan szavát,
kérését és tudunk adni ön-
magunkból úgy, hogy nem
várunk érte semmit, mégis
a legtöbbet kapjuk Istentől:
a szívünk mélyén az isteni
békét és boldogságot, mely
egészen átjár minket. 

Hiszem, hogy ez a világ
megvalósulhat köztünk, ha
önmagunkat adjuk a közös-
ségünknek, de sok minden
visszatart minket ebben. Ha
megnyitjuk szívünket má-
sok előtt, sebezhetővé vá-
lunk. Mégis csak így, őszin-
tén, tiszta, nyílt szívvel tu-
dunk elérni Isten országá-
ba, amely már itt a földön
elkezdődhet. Csak rajtunk
múlik.

A gyermekek jelentik a hi-
dat ebbe a misztériumba, ők
a vezetőink a gyermekség
birodalmában. Minden e-
gyes gyermek születésekor
megérezhetjük az isteni
csodát. Olyan, mintha a
mennyország ajtaján beku-
kucskálhatnánk és elárasz-
tana minket az égi fény. Ez
a mennyei fény és energia
átjár minden szülőt és min-
den körülötte lévőt, aki en-
gedi, hogy megérintse az
Isten az újszülöttben.

Egy újszülött kisbaba Is-
ten hírnöke. Több mondani-
valója van számunkra, mint
amit mi valaha is megta-
níthatunk neki. Ő sokkal

többet tud a mennyei élet-
ről, mint mi, hiszen épp on-
nan érkezett meg. Isten
rendszeresen szól hozzánk,
szülőkhöz, állandóan vezet,
vigasztal és biztat, de meg-
halljuk-e szavát? Odafigye-
lünk-e rá, aki sokszor gyer-
mekeink által szólít min-
ket? 

Ha gyermekivé szeret-
nénk válni, meg kell tanul-
nunk a jelenben élni. A
gyerekeknek nincs múltjuk,
számukra a most van. A
most, ahol minden történik.

Úgy válunk gyermekké,
hogy egyszerűen megszüle-
tünk, s nem pedig úgy,
hogy betartjuk a diktált sza-
bályokat. A gyermeklét és a
szülői lét egész életre szóló
hivatás. Sosem szűnünk
meg gyermeknek lenni, a-
hogy szülőnek lenni sem.
Isten a mi Atyánk, mi az Ő
gyermekei vagyunk, egész
életünk legyen gyermeklét
mennyei Atyánk oltalma
alatt. Ha gyermekké tudunk
válni, úgy érezzük, mintha
a mennyei Atyánk karjai-
ban lennénk. Ez minden, a-
mi kell ahhoz, hogy jó szü-
lővé, összetartó családdá és
közösséggé váljunk.

Álmom az egység, a sok-
színűség összhangja. Ez
régóta bennem él, s néha
motiváltabbnak érzem ben-
ne magam, máskor kevés-
bé. Mikor elém került a
“Vitalitás” néven futó pro-
jekt tavaly júliusban, érez-
tem, hogy itt a lehetőség
hogy szellemi-anyagi támo-
gatással tegyek egy lépést
az álmom felé. A program
mozgatórugója a családon
belüli, családok közötti ko-
héziós erő. Közös gondol-
kodásban együtt építjük ki,
vagy építjük újjá közössé-
günket, melybe beletesszük
saját személyiségünkből,
világlátásunkból, kapcso-
latainkból, vállalkozásaink-
ból fakadó többletünket és

ez az energia kiáramlik a
társadalom felé.

Egy közösség megszüle-
tése vagy újjászületése o-
lyan mint gyermekeink szü-
letése vagy saját újjászüle-
tésünk. Isteni energiával te-
li, amelyből felépülhet az Ő
országa köztünk. 
Szeretettel: Szunyogné Icu,
egyházközségi médiarefer-
ens
(A gyermekségről gondola-
tokat idéztem Mike Mason:
A gyermekek misztériuma
c könyvéből )

A „Vitalitás” projektről
A Vitalitás projekt lehető-

séget biztosít az igények-
nek megfelelő különböző
közösségformáló tréninge-
ken való részvételre, illetve
közösségi programok szer-
vezésére anyagi, szellemi
és kapcsolati támogatással.

Megalakult egy kis mag-
csoport, melynek keretében
beszélgettünk az előbb fel-
vázolt értékekről, és arról,
hogy hogyan lehetne ezt a
gyakorlatban megvalósí-
tani.
Tervezett programjaink:
- intergenerációs családi

nap (minden korosztály
számára)

- kerékpártúra (több napos)
- gasztrofesztivál
- ifjúsági zenei találkozó
- felnőtt tánccsoport (népi,

társas, stb.)
- gyalogtúra közösségi

programokkal

Természetesen igény sze-
rint alakul ezek megvaló-
sulása. Szeretettel várunk
mindenkit, aki szeretne
részt venni a programok
szervezésében, a közösség
építésében vagy szeretné
megosztani velünk ezzel
kapcsolatos gondolatait.
Legközelebbi találkozá-
sunkat február közepére
tervezzük. Elérhetőségem:
Szunyogné Csányi Icu (a
Vitalitás projekt szatymazi
k o o r d i n á t o r a )
06/30/6455932, icu.szun-
yog@gmail.com   

Plébániai hirdetések:
Február 19-én, hamvazósz-
erdával megkezdődik a
nagyböjt, a húsvéti készület
ideje. Az Egyház ham-
vazószerdán és nagypén-
teken a 18 és 60 év közötti
hívektől engesztelésként
háromszori étkezést kér. E
két napra illetve a nagyböjt
többi péntekére vonatkozik
a hústól való tartózkodás is
14 éves kor felett.

A szentmisék rendje:
Hétköznap délután 4órakor
csendes szentmise (sekres-
tyében)
Vasárnap reggel fél 9-kor
orgonás szentmise
Vasárnap délután 5 órakor
gitáros szentmise
Minden hónap 4. vasárnap-
ján este ovis mise
A plébánia telefonszáma:
283-170. A plébános mobil-
száma: 06/20 93 90 325

FŐNIX EGYESÜLET közleményei
Megkezdődtek az évi tag-
díj befizetések, határidő
2015. március 21.
Legközelebb február 27-
én pénteken délután 2 óra-
kor találkozunk a Falu-
házban. 

Egyesületünk tagsága saj-
nálattal búcsúzik Szanka
Andrásné Erzsikétől, ki vá-
ratlanul hagyott itt bennün-
ket. Szívünkben örökké élni
fog. Isten nyugosztalja!

A Mi rovatunk
NÉPI KALENDÁRIUM:
FEBRUÁR.
(Böjtelő hava, Jégbontó ha-
va)
A hónap neve a latin „fibra”
(megtisztulás, tisztulás)
szóból, más források sze-
rint Februártól, a halál ró-
mai istenétől származik.  
Február 2. Gyertyaszente-
lő Boldogasszony Napja.

Az egyházi szokás szerint
Jézust ezen a napon a tem-
plomban bemutatták.
Időjóslás: ha a medve kijön
a barlangjából és napsütés-
es idő van, akkor vissza-
megy még tovább aludni,
mivel megijed a saját ár-
nyékától. A tél még tovább
folytatódik.
”…  ha esik a hó, fúj a szél,

Nem tart sokáig a tél.”  
Február 3. Szent Balázs
orvos és püspök napja, aki
eredetileg orvoslással fog-
lalkozott, nevéhez a beteg-
gyógyítás fűződik. Balá-
zsolás, balázsjárás…
Február 14. Bálint napja -
az angolszász szokásvilág-
ban Valentin-nap.
Nálunk Verébbaszó Bálint.

Néhány szerelmi praktika:
Olyan almát kell enni, ame-
lyiknek kilenc magva van.
Azt a kilenc magot bele kell
tenni egy óvatlan pillanat-
ban a kiválasztott fiú zse-
bébe, akkor biztos, hogy
bele fog szeretni a praktikát
végző lányba. 
Meg kell gyújtani egy szál
gyufát, megvárni, amíg



a Mi Lapunk10 2015/01.

Görgényi Gábor jegyzete

elég, s amerre ekkor dőlni
fog, abból az irányból fog
jönni a szerelmes. 
Február 19. Ha Zsuzsanna
napján megszólal a pacsir-
ta, közel a tavasz.
Február 24. Mátyás napja
– Jégtörő Mátyás

„ Ha Mátyás jeget talál,
akkor töri, Ha nem talál,
akkor csinál.”
Farsang
Január 6-tól, Vízkereszt
napjától a Húsvétvasárna-
pot megelőző 40 napos böjt
kezdetéig, hamvazószerdá-
ig tartó időszak: a farsang.

A télbúcsúztatás és a pár-
választások kapcsolódnak
hozzá, fontos „esküvői sze-
zon” volt, mivel a nagyböjt
ideje alatt már tilos volt
házasságra lépni. Akiknek
tehát házasodhatnékuk van,
siessenek…!

Ez az időszak változó

hosszúságú, attól függően,
hogy mikorra esik a húsvét-
vasárnap. Ettől a naptól kell
visszaszámítani  a 40 napot,
és így a nagyböjt időszaká-
nak kezdete - a hamvazó-
szerda – megállapítható.
Összeszedegették: Gondi
Klári és Raffai Éva

Telihold
Holnap suli….a fiam aggódott
nagyon. Este már nem bírt aludni.
8-kor elindult lefeküdni. Össze-
bújtunk. Mesélt ő nekem egy ol-
dalt, egyet pedig én neki. Talán
még soha nem kellett mellé fe-
küdnöm, hogy elaludjon. Jó volt
hozzábújni. Olyan finom Balázs
illata van. Amikor már csak az
egyenletes szuszogását hallottam,
kiosontam. Én sem bírtam aludni.
Csak forgolódtam. Néhány perc
múlva sírva jön, hogy nem bír
aludni. Mit tegyek, magam mellé
engedem a nagy ágyba. Úgy tűnik
el is alszik. Lassan a lányom is el-
megy aludni. Óvatosan ébresztge-
tem, hogy átmenjen a saját helyé-
re. Megnyugszom, csend és nyu-
galom. Egyszer csak újra sírást
hallok. A lányom is kijön a szo-
bájából. Telihold van, ő sem bír
aludni. Nem tudok mit tenni, pi-
hennie kell mindenkinek újra
összebújok életem szerelmével.
Így alszunk el. Nyugtalan az ál-
mom. Reggel hulla fáradtan kell
mindenki. Elkísérem az iskolába.
Kint a fekete zászló. Halált hozott
a teli hold. Vajon ezért voltam én
is nyugtalan? Gyorsan megnézem
a közösségi oldalt. Anyukám osz-
tott meg egy képet Erdélyben kint
élő rokonunkkal. Feltódulnak az
emlékek. Nagypapám áll a kép
szélén. Megelevenedik az a nap
amikor a kép készült. Meleg nyári
nap volt, megérkeztünk Székely-

kocsárdra. Az első mindig, hogy a
temetőbe mentünk ki. Nagypa-
pám testvéréhez, Ducikához. A-
nyukám utána lett Ducika. Fia-
talon halt meg, nekem esélyem se
volt, hogy megismerhessem.
Csak egy megkopott fényképen
láttam. És hosszú-hosszú évekig a
sírfeliratát. Gyerekként ez nekem
nagyon unalmas volt. Amikor
kint voltunk a temetőben, ami egy
hegyoldalban feküdt, mindig a
szemközti hegyben gyönyörköd-
tem. Elképzeltem milyen lehet
felmászni rá, mit találnék ott.
Akkor azt képzeltem Csodaor-
szág van a hegy tetején. Ha egy-
szer oda felmászhatnék megtalál-
nám azt, amit még most is kere-
sek. Utána elmentünk Gerőékhez.
Gerő bácsi pap. Nekem az olyan
misztikus volt. Misére is kellett
menni, amit ő tartott. Ifjúsági
klubot vezetett a falubeli fiatalok-
nak, hogy ne vesszenek el. Két
házzal arrébb pedig nagypapám
szülőháza. Az ő szülei már nem
éltek, az új tulajhoz mentünk min-
dig. De ők is szeretettel fogadtak.
Olyan „otthon szaga” volt a ház-
nak. Tele volt minden egyes szeg-
let misztikummal és csodával.
Imádtam a verandán szaladgálni.
Esténként a húgommal a plafonon
néztük a gerendákat. Amikor mi
jöttünk, átengedték nekünk az
ágyukat. A háziak kiköltöztek a
kiskonyhába. Tyúkot is pucolt
Magdi néni. Vendég jött, illik szé-

pen megvendégelni. Ilyenkor é-
reztem azt, hogy nagypapám ha-
zaért. Ilyenkor sugárzott. Valahol
a lelkem mélyén mindig is érez-
tem, hogy Erdély egy Csodaor-
szág. Halála előtt még utoljára el-
ment „haza” akkor már nem iga-
zán tudott dolgokról, de haza-
menni, hazament. Tudta, hogy

utoljára. Ezen a képen még bol-
dog és mosolyog. Most ahogy né-
zem a képen itt áll mögöttem.
Kezét a vállamra teszi. Érzem a
naftalin és pálinka illatát. Nyu-
galmat sugároz. Egyszer vissza-
megyek. Visszamegyek és fel-
mászok arra a hegyre….

Döméné Szabó Andrea

Tanyasi anzix
Bizonyára Ti is észrevetté-
tek, hogy egyre kevesebb
dolog bír történni a tanya-
világban. Bezzeg a boldog
békeidőkben még olyan
ikonok szolgáltatták a mu-
latságos történetek sorát,
mint Sörös Béla, Totyó,
Gergó, Zádori Pista bácsi és
a többiek… Végre azonban
e szürke, nyirkos télen is
megesett egy eset, mely tol-
lamra kívánkozik:
Öreg este volt, mikor befor-
dultam a dűlőre, lassan hal-
adtam az ázott homokon,
hold fénye csillant a meg-
szaporodott vízen. Aztán,
ahogy közeledtem Misa bá-
csi tanyája felé, egyszerre
nagy fényeket látok jobbról

– tán filmforgatás vagy mi?
Leraktam a járművet, oda-
sétáltam s a következő tel-
jesen valószínűtlen jelenet
fogadott:
Elakadt személykocsi, Ben-
ce barátunk traktor vakító
fényében egy idős holland
úrnak magyaráz, kezében
egy könyvet tartva, annak
ábráira mutogatva. (Telje-
sen kivolt… két kötél már
elszakadt, az öreg mindun-
talan fékezett miközben
húzta). Közben szemerkél
az eső. 
- Ér-ted?! Ez ma-ga! Ér-ti?
Ez ma-ga! Ez meg én! Ez
én va-gyok!
Jóságos Isten, ugyan mit
nézegetnek?! Odapillantok,

hát ezt látom:
VONTATÁSI
ÚTMUTATÓ
Ezen aztán annyira nevet-
nem kellett, hogy abba sem
bírtam hagyni. Meg azt is
javasoltam, hogy vegyenek
Lada Nivát… esetleg
GAZ66-ost… vagy üljenek
hátra, majd én kivezetek…
Hát bizony csúnyán visel-
kedtem… szegény, persze,
hogy ideges volt, az unoká-
ja szalagavatójára indult,
erre ott áll a pusztában,
fröcsköl a sár, Bence ma-
gyaráz valamit, minden re-
ménytelen ez az idióta meg
még ki is röhögi…
Így hát MIJN EXCUSES
SAAPKE EN HENK!

Helyreigazítás

Az előző lapszám 10. ol-

dalán közölt 2014 Advent

című írás köszönetnyil-

vánításából sajnálatos mó-

don kimaradt a rendez-

vény egyik kedves tá-mo-

gatójának neve. Mulasz-

tásunkat ezúton pótoljuk.

Fekete Bertalanné Németh

Klárától elnézést kérünk

és támogatását köszönjük!

A Nőegylet

Levél volt tanítványomnak…
Több évtizedes pályám során
mindig megrendítő volt a szá-
momra, ha volt tanítványaim
közül valakinek az eltávozásá-
ról értesültem. A legutóbbi hírt
szeretném a tisztelt olvasókkal
megosztani.
„ Kedves Dr. Kormányos
László Péter! Kedves volt
Tanítványom!”

Üzenetedet megrendülve ol-
vastam, hogy az Úr ilyen fia-
talon magához szólított, hogy
megpihenjél. 

Az elmúlt évben, amikor a
zenés előadásom szervezését
intézted, mindenre kiterjedő
figyelemmel, pontossággal –
szinte a több évvel ezelőtti di-
ákom mentalitását láttam, mi-
vel diákkorodban már meg-
nyilvánultak ezek a jellemvo-
nások is. Felnőttként még job-
ban kiteljesedtek azok a tulaj-
donságaid, amelyek révén
Szatymaz polgármesterévé let-
tél.

Csak azok halnak meg, akik az
életüket saját céljuk szerint é-
lik.
Akik nemcsak a Családnak,

de egy Közösség számára is
maradandó értékeket hagynak
– azokat a tetteik, az általuk el-
ért eredmények, s az emberek
lelkében maradandó EMLÉ-
KEK tovább ÉLTETIK! 
Drága gyermekeid viszik to-
vább az általad is örökített tu-
lajdonságú staféta botot, amit
Tőled, az édesapától örökötek.
Te féltőn, vigyázón látod majd
onnan fentről őket, - ahová
egyszer mindenki eljut akkor,
amikor a Sors Nagy Könyvé-
ben meg van írva. 
Nem csak szerető Családod,
de a településen kívül is nagy-
on sokan fognak emlékezni
Rád! Búcsúztatásod alkalmá-
val még a felhők is sírtak.
Találkozunk még …..        

Raffai Éva arany diplomás
tanárnő
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Orvosok rendelése:
Szatymaz, Kossuth u. 6.
Dr. Lengyel Dezső
(tel.: 62/283-130) 
Hétköznap: 800- 1100.
Egészségház: 

Szatymaz, Ady E. u. 32
Dr. Lengyel Andrea 
(tel.: 62/283-101/13) 
Hétköznap: 800-1100. 
Csak rendelési időben
hívható mobiltelefon: 
20/214-15-45

Gyermekorvos rendelése:
Dr. Szilágyi Katalin
(tel. rendelési idõ alatt: 
62/283-101/14) 
H, K, Cs, P: 800-1100,
Szerda:800-1000. 
Mobil: 30/622-9428. 

Védőnők fogadóideje:
Igazné Herkó Mária

tel: 62/283-101/15 
Várandós tanácsadás:
CSÜTÖRTÖK: 1200-1400

Csecsemő-és kisgyermek
tanácsadás:
SZERDA: 1000-1200

SZERDA: 1200-1400

Nagy Bernadett
Tel: 62/283-101/15.
Várandós tanácsadás:
HÉTFŐ: 1200-1400

Csecsemő-és kisgyermek
tanácsadás:
KEDD: 1200-1400

SZERDA: 1200-1400

Fogorvosi rendelés:
Dr. Bandl Erzsébet 
(tel.: 62/283-101/12) 
Hétfő, szerda: 1400-1900,
kedd (Iskolafogászat)
csütörtök: 830-1400, 
péntek: 830-1230

Gyógyszertár:
tel.: 62/283-110 
Hétköznap: 730-1530

Polgármesteri Hivatal:
Szatymaz, Kossuth u. 30.
(tel: 62/583-560) 
Ügyfélfogadás: 
Hétfő, péntek: 800-1200, 
szerda: 800-1600. 

Alpolgármester:
Barna Károly
tel.: 06-20/9568-786

Jegyző: 
Mákos Istvánné
tel.: 30/9670-850

Tanyagondnokok:
Csányi Imre

tel.: 20/404-2024
Bérczi Tamás

tel.: 20/539-4370
Elsőfokú építési hatóság:

Szegedi Polgármesteri
Hivatal
Szeged, Széchenyi tér 11.
Tel.: 62/564-364
szerda: 800-1600, 
péntek: 800-1200

Általános iskola
Szatmaz, Petőfi S. u. 6. 
tel.: 62/283-149
Igazgató: Bódis Margit

Óvoda
Szatymaz József A u. 1.
Tel.: 62/283-114
Vezető: Marótiné Balogh Zita

Bölcsőde
Szatymaz, József A u. 1.
Tel.: 62/283-020
Vezető: Kormányos Éva

Gondozási Központ
Tel.: 62/283-169
Simon Lajosné, 
tel.: 30/320-8330
Családsegítő Szolgálat

Tel.: 62/283-169

Simon Lajosné
Ügyfélfogadási idő 
Kedd, csütörtök: 1200-1500

Tanyagondnokok:
Rózsa Zoltán

tel.: 20/260-0750
Karácsonyi Gergely

tel.: 30/5000-532
Sarapka Irén Katalin

tel.: 30/567-1006
Vidácsné Lukucza Éva

tel.: 30/229-7123
Gyermekjóléti Szolgálat

Tel. 62/283-169
Ügyfélfogadási idő
Csütörtök: 730-1105

Germann Melinda
Állatorvosi rendelés:

Dr. Martinek Vilmos
(tel.: 30/9451-386)
Szatymaz, Rákóczi u. 50. 
Hétköznap: 800- 900, 

Állatorvosi ügyelet: 
Az ügyeleti beosztás a következő
honlapon érhető el:
http://www.maok.hu/allatorvosi_ug
yeletek/csongrad_megye_2

Szatymazi Posta
Dózsa Gy. u. 19/A.
tel.:62/283-150
Nyitva tartás:
hétfő: 8-12,  12.30-17.00
kedd: 8-12,  12.30-16.00
szerda: 8-12,  12.30-16.00
csütörtök: 8-12,  12.30-16.00
péntek: 8-12,  12.30-15.00

Rendőrség körzeti megbízottak:
Andódi Tamás:
tel.: 20/209-5307
Kazi Tibor:
tel.: 20/209-5302

Teleház
cím: Dózsa György u. 42.
tel: 583-520
nyitva tartás:
hétfőtől péntekig:  800-1900

szombat: 1000-1530

vasárnap: zárva
Főnix Egyesület.

Elnök:  Szilasi Tiborné,
tel.: : 30/433-6119
Faluház: Dózsa Gy. u. 42.
Ügyfélfogadás minden hét-
főn 10-11-ig

Szatymazi Nyugdíjasok
Egyesülete.

Elnök:  Horváth Istvánné,  
tel.: 20/213-9534,
Faluház: Dózsa Gy. u. 42.

Csipet csapat nagycsalá-
dosok Egyesülete.

Vezető: Tóth Józsefné
Tel.: 20/934-4730
honlap: http://nagycsala-

dosok-szatymaz.hupont.hu/
Szatymazi Nőegylet, 

vezető: Berta Eszter
tel.: 0620 3893670

Hulladékudvar nyitvatartása:
Kedd: 12-18
Péntek: 14-18
Szombat: 8-1820

Kábel-TV hibabejelentés:
Szélmalom Kábeltévé Rt.
tel.: 62/463-444/101

Sertésfelvásárlás:
Kiss István 30/974-8232 

Vízmű:
Információ:
tel: 40/922-334, 
Hibabejelentés:
tel.: 80/922-333

Temetéssel kapcsolatos 
teljes körű ügyintézés:

-Patak János
tel.: 30/278-0017

-Üdvösség Kegyeleti Kft.
Szeged, Mikszáth Kálmán u. 18.
tel.: 70/949-1387
Sándorfalva, Szabadság tér 3.
tel.: 70/949-1385
ügyelet: 70/949-1388

Szegedi Kéményseprőipari Kft.
Szeged, Moszkvai krt. 27
Központi tel.: 62-485077
Helyi kéményseprő: 
tel.: 06-30/668-5005

Sándorfalvi Okmányiroda:
Sándorfalva, Ady Endre u. 1.
Tel.: 62/572-046, 62/572-978, 

62/572-979, 62/572-960
Fax: 62/572-046
Hétfő, kedd: 0800-1200

Szerda: 1300-1700

Csütörtök:0800-1200 és 1300-1530

Péntek: Szünetel
Démász hibabejelentés:

tel.: 40/822-000
ugyfelszolgalat@edf.hu
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SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ÜGYELET
FELNŐTT:

Hétköznap: 1100-1600 helyi háziorvosok közreműködésével a 
20/55-44-901 telefonszámon
1600-730 a 104-es telefonszámon
Szombaton, vasárnap, valamint munkaszüneti napokon: 
0730-0730

elérhetőségi telefonszám/lakásra hívás: 104-es ingyenesen
hívhat telefonszámon.
Rendelő helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. szám alatti fel-
nőtt ügyeleti rendelőben /bejárat a Szilágyi utca felől/.

GYERMEK:
Hétköznap: 1100-1600 helyi gyermekorvos közreműködésével
sürgősségi ügyelet a 30/622-9428-as telefonszámon,
1600-730 a mentőállomáson.
Szombaton, vasárnap, valamint munkaszüneti napokon: 
0730-0730.
Elérhetőségi telefonszám /lakásra hívás: 104 ingyenesen
hívható telefonszámon.
Rendelő helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. szám alatti
felnőtt ügyeleti rendelőben /bejárat a Szilágyi utca felől/.

Közérdekű információk

Búcsúzunk tõlük
Veszelka Józsefné 1928.

Szatymaz,Dózsa Gy. u 69.
Gégény Béláné 1929.

Szatymaz, Szegedi út 26.
Tóth István 1938 

Szatymaz, Szegedi u. 5.
Szél Istvánné 1948.

Szatymaz, Május 1. u. 15.
Szanka Andrásné 1949.

Szatymaz, Barackvirág u. 19.
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HÓÜGYELET
A belterületet és az I. körzetet az önkormányzat gépei
tartják karban.
II.körzet: Zacsok János és Kálmán László
III.körzet,

Zsombói határ úttól a Forráskúti útig: Kopasz László
Forráskúti úttól a Vasútig, Vasúttól az E5-ös útig:

Balogh Lászlóné
IV.körzet, 

Finn-Magyar úttól Sándorfalvi határ útig: Juhász János

Falugazdász az idén is minden hétfőn és
kedden 08-04-ig a Faluházban

Időpont egyeztetés: 0670 4893846 Gömöri Gabriella

Csatornázással kapcsolatos telefonszámok:
Ügyfélszolgálat: 06-40/922-334
Hibabejelentés:  06-80/922-333

Alföldvíz Zrt.

Nőgyógyászati Rákszűrés

Helyszín:
Védőnői Szolgálat, 

Szatymaz, Ady E. u. 32.
Ideje:

2015. március 16.
Vizsgálat költsége: 2000 Ft

Jelentkezés, időpont egyeztetés:
hétfő – csütörtök, 8.30-9.00 h-ig

személyesen:
Védőnői Szolgálat

telefonon:
06-62/283-101/15.mellék

Vízhelyzet a 3. körzetben.

Kutyásterápia
gyerekeknek!

Minden szombaton 
10-11 – ig

a Faluházban

Részvételi díj:
750.- Forint

érdeklődni:
0662 583520, 

dankomuvhaz@gmail.com


