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Nagy nevetések 
Azok a régi nagy nevetések 

már ránk komolyodtak, visszanézek 
borongós időnkön át a múltba: 

Mondd, hol találnám meg őket újra? 
Mikor csak fásult mosolyra futja 

s néha még az is könnyes, ki tudja: 
Hol az a hely, ahol égig érnek 

a rég elhalkult nagy nevetések... 
Kormányos Sándor

A Szatymazi SE judosa, Sándor Péter magyar bajnok! Részletek a 7. oldalon.

foto: O.J. Zsolt
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Barna Károly: „A sport is-
mertebbé teszi településün-
ket.”
Kiss-Rigó László: „Egy
sportpálya öltöző nélkül
olyan, mint templom gyón-
tatószék nélkül.”
Szabó Ödön: „Nagyon so-
kat kaptam a sporttól, sze-
retnék visszaadni belőle.”

Régi adósságát pótolta a
csongrád megyei labdarú-
gás a szatymazi öltözőépü-
let elkészítésével. Koráb-
ban a helyi pályához nem is
olyan közel fekvő régi isko-
laépületben, méltatlan kö-
rülmények öltözhettek a
futballisták, ahogy Nógrádi
Tibor, az MLSZ megyei
igazgatója fogalmazott: egy
olyan pici helyen, hogy a
csatároknak ki kellett jön-
niük, mikor a védelem tak-
tikai értekezletet tartott…
Ennek azonban vége, hi-
szen mintegy kétéves fej-

lesztés eredményeként kö-
rülbelül 60 millió forintból
elkészült a modern öltöző a
nagy és a kis füves pálya
között, a szatymazi sport-
komplexum központjaként.
Barna Károly polgármester
kiemelte, a beruházás a
helyi vállalkozók és az ön-
kormányzat összefogásá-
val, társasági adókedvez-
ményből valósulhatott meg.
Köszönetet mondott előd-
jének, az esztendő elején
elhunyt Kormányos László-
nak, aki elévülhetetlen ér-
demeket szerzett az elő-
készítésben, szervezésben,
illetve a zsombói klubnak,
mely befogadta a szaty-

maziakat az átmeneti idő-
szakban. Úgy fogalmazott,
az őszbarack tette fel a
települést a térképre, és a
jövőben a sport által válhat

még ismertebbé, hiszen a
cselgáncsozók és a ritmikus
sportgimnasztikások remek
eredményeket érnek el hó-
napról hónapra, és most
végre a futball is fejlődés-

nek indulhat.
A vadonatúj létesítményt
Kiss-Rigó László megyés
püspök, az MLSZ Csong-
rád megyei társadalmi el-
nöke avatta fel és szentelte
meg. Azt mondta: nemcsak
az dolgozik a jövőnek, aki
templomot, iskolát épít,
vagy fát ültet, hanem az is,
aki sportlétesítményekkel
ajándékozza meg közös-
ségét, a fiatalokat. “Egy
sportpálya öltöző nélkül
olyan, mint egy templom
gyóntatószék nélkül. Elen-
gedhetetlen, hogy legyen
hol megtisztulnunk, lemos-
ni magunkról a rosszat” –
húzott párhuzamot. Azt kí-

vánta, a szatymazi sportlé-
tesítmény ne csak a test és
akár a lélek ápolásának le-
gyen otthona, de igazi em-
beri kapcsolatok kialakulá-
sának, a közösség építésé-
nek is.
Nógrádi Tibor megyei igaz-
gató Szabó Ödön és Bara-
nyi Péter klubvezetők sze-
repét hangsúlyozta, akik
nemcsak merészet és na-
gyot álmodtak, de a meg-
valósításhoz is volt elég
energiájuk, kitartásuk. Ha
már álmok, a sportvezető

reményét fejezte ki, a jö-
vőben a szatymazi focipá-
lyáról is elindul egy olyan
tehetséges játékos, aki a vi-
lághírig jut el. Szabó Ödön
elmondta, hogy az öltözőt
csak a létesítmény-fejlesz-

tési program első ütemének
tekinti, határozott elképze-
lése és célja, hogy a követ-
kező években egy gyönyö-
rű csarnokkal is gazdagod-
jon a település, melyet a
cselgáncsozók és a labda-
rúgók is használnának, és
mely nem mellesleg hat-
nyolc rangos dzsúdóver-
senyt hozhatna minden esz-
tendőben Szatymazra. Arra
törekszik, hogy kétszáz
szatymazi gyermek, fiatal
sportoljon a klubban. Eh-
hez jelentős mértékben já-

rulhat hozzá az október 10-
én átadott új, a 21. századi
igényeket kielégítő öltöző-
épület.

Görgényi Gábor
(Forrás: szegedma.hu)

ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNYEK
A SPORTPÁLYA ÖLTÖZŐJÉNEK ÁTADÁSA

Kiss-Rigó László megyés püspök avatta fel és szentelte meg a létesítményt

- Püspök úr! Köztudomá-
sú, hogy Ön szereti a fut-
ballt, tesz érte, sőt műveli
is. Azonban mindettől elvo-
natkoztatva, mit kell tud-
nunk az egyház és a sport
viszonyáról?
- Magyarországon az egy-
ház és a sport kapcsolata az
adottságok miatt nagy 
múltra nem tekint vissza -
az egyháznak a rendszer-
váltás előtt semmiféle tulaj-
dona nem lehetett, iskolája
sem, nemhogy sportpályá-
ja. Egyes országokban ter-
mészetes, hogy minden
plébániának saját sport-
telepe van, a kicsik már
kezdettől fogva ott nevel-
kednek, oda járnak egye-
sületbe. Nálunk ez még ke-
vésbé valósul meg. Ami az
intézményesített kapcsola-
tot jelenti, az Gyula, ahol
futballakadémia működik.

Ez az egyetlen futballaka-
démia, ami egyházi tulaj-
donban van, azt hiszem,
nemcsak Magyarországon,
hanem egész Európában.
Ennek létrejöttét több kö-
rülmény egybecsengése se-
gítette. Egyébként pedig a
sport a test, lélek, szellem
egységét szolgálja, ebben
szerepe megkérdőjelezhe-
tetlen. S mivel az ember

Beszélgetés Kiss-Rigó László megyés püspökkel

Grafika: Csíkos Bernadett
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egészségéért van, ezért az
egyháznak akár intézmé-
nyesen, akár közvetlenül,
fontos. 
- Ön országos szinten köz-
szereplő, hogyan vállalta el
a szatymazi létesítmény
avatását?
- Szatymaz nem kis tele-
pülés, nem is a világ végén
van, de ha sokkal kisebb
lenne, akkor is örömmel
jöttem volna, mert nagyon
sok ilyen helyre megyek,
hisz’ ez a lényeg, e helyi
kezdeményezések nélkül
nincs magasabb szintű
sportélet. Ezen túl egy kis
településen komoly közös-
ség építő szerepe van a
sportnak. Láthatjuk itt is,
hogy ez az épület nem csu-

pán épület, öltöző, hanem
közösségi célokat is szol-
gál. Gyerekek, fiatalok, fel-
nőttek közös találkozási
pontja. Megtisztelő szá-
momra, hogy meghívtak.
- Számunkra is megtisz-
telő, hogy elvállalta a föl-
kérést. Most egy más témá-
ban szeretnék kérdezni:
halljuk a hírt a szándékról,
miszerint a szatymazi álta-
lános iskola többek közt a
zsombóihoz hasonlóan egy-
házi működtetés alá kerül-
het. Mi erről a véleménye?
- Ez rajtunk nem múlik, az
egyházmegye területén bár-
hol készen állunk ilyen fe-
ladatra, ahol úgy gondolják
a szülők, a pedagógusok, a
gyerekek, tehát az érintet-

tek, hogy megfontolandó az
egyházi fenntartás.
- Jó híre van az egyházi is-
koláknak. A szülők, kik akár
átíratták gyerekeiket, vagy
”megörökölték’ számukra
az iskolát jó véleménnyel
vannak, pedig nem cserélő-
dött a tanári kar – mi az
oka ennek?
- Örülök neki, ha így lát-
ják, így gondolják. Azt kell
mondjam, egyetlen intéz-
mény sem olyan, hogy csak
rossz lenne. Az intézmé-
nyek, miket átvettünk, nagy
értékkel bírtak és sok pe-
dagógus áldozattal járó ko-
moly munkát végzett. Eset-
leg a fenntartó váltás lehe-
tővé tett hivatalosan is egy
másfajta értékrendet. Ré-

gebben az volt, hogy önkor-
mányzati intézmény világ-
nézetileg csak semleges le-
het, tehát ha volt benne
mást képviselő tanár, nem
vallhatta meg a hitét pél-
dául. Most ez nem így van,
de az egyházi fenntartás
nem azt jelenti, hogy ott
szentek vannak, hanem tu-
datosan próbálunk szolgál-
ni, képviselni, erőt meríteni
egy értékrendből, amit ke-
resztény értékrendnek ne-
vezünk. És ez talán több
erőt, hátteret ad pedagógus-
nak és az egész közösség-
nek. 
- Köszönjük a beszélgetést!
- Én is köszönöm!

Görgényi Gábor

IV. FEHÉRTAVI DARVADOZÁS 2015. november 13-14.
Az európai darunépesség
egyik legjelentősebb vonu-
lási útvonala Magyarország
keleti felén húzódik ke-
resztül. A százezres madár-
tömeg őszi pihenőhelyéül
néhány háborítatlan, ter-
mészetvédelmi oltalom
alatt álló vizes élőhely szol-
gál. Az októberben még
nagyrészt a Hortobágyon
erőt gyűjtő darvak vonuló
tömegei novemberre elérik
a Kiskunsági Nemzeti Park
Tisza-völgyi tájegységét. A
térség daruvonulásban be-
töltött szerepét jól jellemzi,
hogy az ezredforduló utáni
évektől már tízezres nagy-
ságrendben időznek itt a
darvak. A legutóbbi 8 év
monitoring adatai szerint az
őszi vonulás során a Sze-
gedi Fehértavon tartózkodó
darvak létszáma november
közepén 25-35 000-es lét-
számmal tetőzik.
E rendkívüli természeti
lát-ványosság széles körű
meg-ismertetésére, a ter-
mészet értékeinek, a ter-
mészetvédelem fontossá-

gának bemutatására szer-
vezett, fesztivál jellegű
ökoturisztikai program a
IV. Fehértavi Darvadozás.
Idei fesztiválunk díszven-
dége a 30 éves Aggteleki
Nemzeti Park!

A DARVADOZÁS
FŐVÉDNÖKEI:
UGRÓ SÁNDOR (KNPI
igazgató) és SZTANÓ JÁ-
NOS (Szegedfish Kft. ügy-
vezető igazgató)
RENDEZVÉNYKÖZPONT:
Szatymaz, Postakocsi Csár-
da (GPS: 46o21’0,96”N;
20o03’33,22”E)

XI.13. Péntek
10:00 -Természetkuta tó
akadályverseny
13:00 -LEGO játszóház és
kiállítás
13:30 -Állati Jó Bemutató
(Kisállatok testközelből)
14:00 -Fotós Futam
(Gyevi-fertő - Szaporhegy)
14:30 -Megnyitó – Ugró

Sándor (KNPI igazgató)
15:00 -Darunéző túra 
(macskási gyep)
18:00 -Fotópályázat ered-
ményhirdetés
18:30 -Bemutatkozik a 30
éves Aggteleki Nemzeti
Park

XI.14. Szombat
06:00 -Hajnali darules
(macskási gyep)
06:00 -Fotós Futam
(Gyevi-fertő - Szaporhegy)
08:00 -Kerékpártúra
„Lessük meg a Tájvédelmi
Körzetben táplálkozó dar-
vakat”

-Kisvonatozás
Fehértói Halászcsárdától
08:00-13:00-ig  minden
egész órakor indul
09:00 -Madá rgyű rűzés i
bemutató (Sándorfalva –
Ikerház, 12:00-ig)

- L o v a s k o c s i s
túravezetés

-Vetített képes ter-
mészetrajzi előadá-

sok
-Játszóház: KNPI,
ANPI, MME,

-LEGO építőver-
seny és kiállítás

-Helyi termék bemu-
tató

10:00 -„Daru Futás” fél-
maraton amatőr terepi futó-
verseny
11:00 -Bábos természetra-
jzi mesesarok
12:00 -LEGO építőver-
seny eredményhirdetés

-Gyermekrajz pá-
lyázat eredményhirdetés
13:00 -Kutyás bemutató:
Helicon LIFE - A sasbarát
Magyarországért
14:00 -Darudübögő Tánc-
ház a Szeged Táncegyüttes
oktatóival
15:00 -Daru búcsúztató túra
(macskási gyep)
18:00 -Vetítés a nap képe-
iből

- Fotós Futam ered-
ményhirdetés

Újraavatták a vereckei millenniumi emlékművet Ópusztaszeren
A vereckei millenniumi
emlékművet Bereg várm-
egye emelte 1896. július
20-án a honfoglalás tiszte-
letére. Tervezője Dvorák
Ede, készítője Balduzzi
Andrea volt. A Trianoni
döntés után Csehszlovákia
részévé vált a vidék, a ha-
tárkőről leszerelték az em-
léktáblákat a hatóságok.
1939-ben az anyaországhoz
való visszatérést követően
részlegesen felújították az
emlékművet. A második

világháborút követően a
térséget a Szovjetunióhoz
csatolták. Az 1960-as évek-
ben az emlékművet elbon-
tották, és a galíciai Tuholka
faluba szállították. Felső
részét 1975-ben szovjet ka-
tonai emlékműként avatták
föl. 2014-ben az emlékkő
darabjait az ukrán-magyar
jószomszédi kapcsolat je-
gyében a Szkolei járás és
Tuholka vezetősége a ma-
gyar államnak adományoz-
ta. Az emlékmű restau- A szatymazi pavilon. Tervezte Gyuris Zsuzsa
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rálását, a hiányzó talpazat
és táblák hiteles másola-
tainak elkészítését Matl

Péter kárpátaljai szobrász-
művész végezte el.

Kövér László, Farkas Sándor, Barna Károly

Lakossági tájékoztató
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Szatymazi
Polgármesteri Hivatal 2015. december 24. napjától 

2016. január 3. napjáig igazgatási szünetet tart.
Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatal az alábbi-
ak szerint tart nyitva:

2015. december 28. hétfő: 8-12 óráig
2015. december 30. szerda: 8-12 óráig

A további napokon a Hivatal anyakönyvi ügyekben ügye-
leti rendben működik. 
Ügyeleti telefonszám: 20/389-36-70
Szatymaz, 2015. november 3.

Tisztelettel:
Mákos Istvánné sk.

jegyző

Mint ismeretes, hamarosan
elkészül a Csongrád Me-
gyei Kormányhivatal épü-
letének energetikai felújí-
tása és akadálymentesítése
valamint az első emeleten
kialakított központi kor-
mányablak, amely az or-
szág legtöbb munkaállo-
mással rendelkező, ilyen
ügyfélszolgálata lesz. Ezzel
egy időben az épületbe új
közszolgáltatások költöz-
nek. A Szeged Járási Hi-
vatal minden Huszár ut-
cai osztálya és ügyfélszol-
gálata, valamint a Család-
támogatási és Társada-
lombiztosítási Főosztály
ügyfélszolgálatai 2015.
október 30-tól a Rákóczi
tér 1. szám alatt működ-
nek tovább. Az átköltözé-
sek ideje alatt az ügyfélfo-
gadás nem szünetel, de ide-
iglenesen módosul. A la-
kosságot leginkább érintő
ügyeket egy helyen, a Kor-
mányhivatal Központi Épü-

letében lehet majd elin-
tézni. 
Október 30-a péntektől,
Szeged mindhárom kor-
mányablakában egységes
nyitva tartási időben vár-
ják az ügyfeleket:
Hétfő: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 20:00
Szerda: 8:00 - 20:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 20:00
A működéssel kapcsolatos
további információ, hogy
október 30-tól az elkészült
okmányok kiadása, az autó-
kereskedők ügyeinek inté-
zése illetve a fogyasztóvé-
delmi ügyfélfogadás a föld-
szinti kormányablakban
kap helyet.
A Huszár utcai épületből a
Hatósági és Gyámügyi
Osztály október 16-án,
pénteken költözik a Rákó-
czi téri épületbe. A Család-

támogatási és Társada-
lombiztosítási Főosztály
ügyfélszolgálatainak köl-
tözése miatt az alábbi vál-
tozásokra hívjuk fel a nyil-
vánosság figyelmét:     
2015. október 30-tól a je-
lenleg Bécsi körút 5. szám
alatti családtámogatási,
valamint a Deák Ferenc
utca 17. szám alatti egész-
ségbiztosítási és nyugdíj-
biztosítási ügyek ügyfél-
szolgálatai a Rákóczi téri
épület új, első emeleti kor-
mányablakában fogadják
az ügyfeleket. Ezeken a
helyszíneken az ügyfélfo-
gadás megszűnik.  
A lakáscélú támogatási
ügyekben továbbra is a
Bécsi körúton lesz az
ügyfélfogadás, a megszo-
kott napokon - hétfőn és
szerdán -, és a megszokott
időben, 8:00 órától 16:00
óráig. A megváltozott
munkaképességű szemé-

lyek teljes körű ügyintézése
is változatlanul a Sólyom
utca 2. szám alatt marad.
Szintén az első emeleten ki-
alakított, akadálymentes
térben kap helyet október
30-tól a Szeged Járási Hi-
vatal Foglalkoztatási Osz-
tályának ügyfélfogadása.  
A Kormányhivatal közpon-
ti, Rákóczi téri kormány-
ablakának ügyfélfogadási
rendje 2015. október 30-tól 
Hétfő: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 20:00
Szerda: 8:00 - 20:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 20:00
Ez érvényes a családtámo-
gatási, egészségbiztosítási
és nyugdíjbiztosítási illet-
ve a foglalkoztatási osz-
tály ügyintézésre is. 
Szeged, 2015. október 12.

A Csongrád Megyei Kor-
mányhivatal Sajtószolgálata

Tájékoztatás a Csongrád Megyei Kormányhivatal Központi épületét érintő, közelgő változásokról

Már a fűtési szezon meg-
kezdésekor szereljünk be a
CO érzékelő készüléket
Rövidesen megkezdődik a
fűtési szezon, és ezzel egy
időben sajnálatos módon
megjelennek a szén-mo-
noxid-mérgezéssel kap-
csolatos esetek. A gyakran
tragikus kimenetelű ese-
mények többsége kellő
odafigyeléssel és felké-
szüléssel megelőzhető len-
ne. Egyre több lakásban
van már szén-monoxid-
érzékelő, mégis évről évre
mind gyakrabban riaszt-
ják a katasztrófavédelem
tűzoltóegységeit a veszé-
lyes gáz okozta mérgezés-
sel összefüggő esetekhez.
Ezek megelőzése érdeké-
ben tartott sajtótájékoz-
tatót a Csongrád Megyei

Tűzmegelőzési Bizottság a
gázszolgáltató, a kémény-
seprőipari közszolgáltató
és a fogyasztóvédelmi ha-
tóság képviselőjének rész-
vételével. 
A média megjelent képvi-
selőit Rókus Imre tűzoltó
alezredes, a Bizottság tit-
kára köszöntötte, majd elő-
adásában bemutatta többek
között a balesetek előfor-
dulásának fő okait. Beszélt
a 2012-2015 évi mérgezési
statisztikáról. Míg 2012-
ben 192, 2013-ban 342,
tavaly már 430, az idén pe-
dig csak október közepéig
már 283 alkalommal riasz-
tották a tűzoltókat a veszé-
lyes gáz miatt. Ahogy nő az
esetek száma, úgy emelke-
dik a sérülteké is: 2012-ben
235-en, 2013-ban 375-en,

tavaly 355-en, az idén ed-
dig 220-an szenvedtek mér-
gezést. A szén-monoxid
minden évben áldozatokat
is szed, 2012-ben 14, 2013-
ban 13, tavaly 12, 2015-ben
pedig három emberen nem
lehetett már segíteni.
Csongrád megyében 2012
és 2015 között összesen 33
esetet regisztráltak. Ezek
közül mindössze 6 esetben
volt CO jelző eszköz a mér-
gezéssel érintett helyszí-
nen. A 2012 – 2015 közötti
időszakban a CO mérgezés
által bekövetkezett halále-
setek mindegyikéről el-
mondható: nem volt jelző-
készülék felszerelve. Az
alezredes kitért arra is,
hogy mit lehet tenni a
megelőzés érdekében.
Király József a Szegedi

Kéményseprőipari Kft.
ügyvezetője kitért az égés-
termék-elvezetők felülvizs-
gálatának fontosságára, az
előforduló hibákra. Azon
égéstermék-elvezetőket,
amelyekre gáztüzelésű-, il-
letve szilárd- vagy olajtüze-
lésű berendezést kötöttek,
legalább évente egyszer
kell ellenőrizni és szükség
szerint tisztítani. A ké-
ményseprőipari közszolgál-
tatói ellenőrzések rendsze-
res elvégzését az elhanya-
golt, gyakran házilag beü-
zemelt vagy átalakított, po-
tenciális veszélyt jelentő
kémények nagy száma in-
dokolja.  
Kiss Árpád az Égáz-Dé-
gáz Földgázelosztó Zrt.
gázüzemvezetője előadá-
sában elmondta a gázfo-

A szén-monoxid-mérgezés megelőzhető!
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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:
Börcsök Erzsébet

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

Falugazdász minden hétfőn és kedden 
08-16-ig a Faluházban

Időpont egyeztetés: 0670 4893846
Gömöri Gabriella

Csatornázással kapcsolatos telefonszámok:
Ügyfélszolgálat: 06-40/922-334
Hibabejelentés:  06-80/922-333
Szennyvíz rákötés átvételével kapcsolatosan: 

30/496-2450; 30/588-6125
(Alföldvíz Zrt. – Szeged, József Attila sgt. 125. – Műszaki ügyintézők).

gyasztó berendezések biz-
tonságos üzemeltetésének
feltételeit. Beszélt a szén-
monoxid mérgezések kia-
lakulásának jellemző okai-
ról. Százalékos arányban
mutatta be a káresetek kia-
lakulásában közreműködő
feltételeket (fokozott légzá-
rású nyílászárók beépítése;
gázkészülék karbantartásá-
nak hiánya; páraelszívó be-
rendezés utólagos beépíté-
se; égéstermék visszaáram-
lás; gázkészülék engedély
nélküli üzembe helyezése;
építészeti átalakítások).
Petrik Sándor a Csongrád
Megyei Kormányhivatal
Fogyasztóvédelmi osztá-
lyának vezetője a szén-

monoxid érzékelőkkel, a
kapcsolódó vásárlási tudni-
valókhoz fűződő informá-
ciókat osztotta meg a média
képviselőivel. Felhívta a
figyelmet arra, mindenkép-
pen tanácsos tüzeléstech-
nikai szaküzletben vásárol-
ni az ilyen jellegű terméket,
felszerelésüket pedig sza-
kember segítségével aján-
lott elvégezni. Célszerű a
fűtőtesttől 1-1,5 méter tá-
volságra, 1,5 – 2 méter ma-
gasságban elhelyezni a fa-
lon, a sarkoktól minimum
30 cm távolságban. Petrik
Sándor kiemelte, minden
esetben győződjünk meg
arról, hogy a terméken fel-
tüntetésre került-e a CE

megfelelőségi jelölés, tar-
talmaz-e részletes, magyar
nyelvű leírást, használati
útmutatót. Ezeknek a ké-
szüléknek szavatossági ide-
je van, élettartamuk lejár-
takor mindenképp gondos-
kodjunk cseréjükről. Fon-
tos, hogy vegyük komolyan
a jelzést is: csak akkor gon-
doljunk az érzékelő hibájá-
ra, ha alapos szellőztetést
követően, még 15 perc
múlva is jelzést ad.
A fogyasztóvédelmi ható-
ság az elmúlt időszakban
négy alkalommal vizsgálta
a szén-monoxidérzékelő
készülékeket soron kívül
elrendelt mintavételezések
során. Az összesen 42 féle

termék vizsgálatának ered-
ményei azt mutatták, hogy
számos szén-monoxidér-
zékelő – 30 féle – nem tel-
jesíti az előírt követelmé-
nyeket.
A veszélyes és megbízható
szén-monoxid-érzékelők
listája elérhető az alábbi
linken:
http://www.nfh.hu/node/1
1036

S z e g e d, 2015. október 19.
Rokolya Erika

kommunikációs referens
Csongrád Megyei

Kormányhivatal

A POLGÁRŐR EGYESÜLET ÚJ SUZUKI VITARÁJA

A 2015. október 17-én megrendezésre
került Települési egészségmegőrző csa-
ládi nap, az "Egy lépés az egészségün-
kért" Csongrád megye komplex egész-
ségfejlesztési programjának keretében
valósult meg, melynek fontos célki-
tűzése a Csongrád megyei lakosság
egészségtudatos magatartásának for-
málása, a népegészségügyi célzatú
szűrések népszerűsítése, valamint egy
hosszú távú egészségfejlesztési pro-
gram megalapozásaként tudásbázis
létrehozása. 
A rendezvénynek a Faluház adott ott-
hont. A program ideje alatt ingyenes
vérnyomásmérés, testtömeg mérés és
tanácsadás történt. A délelőtt folyamán
a Magyar Vöröskereszt Csongrád Me-
gyei Szervezetének közreműködésével

elsősegélynyújtás bemutató valósult
meg, majd különböző sporttevékeny-
ségek is helyet kaptak a programban,
úgy-mint a hagyományosnak mondható
Futafalu elnevezésű futóverseny, ping-
pong vagy dekázó verseny. 
A programban helyt kapott egy interak-
tív előadás az egészségről, egy gyer-
mekrajz verseny az egészséges életmó-
dról, valamint egy biciklitúra is. A
résztvevők között folyamatos ásvány-
víz és gyümölcsosztás is történt.
Egy kellemes napot tölthettek el a ren-
dezvényre kilátogató családok! 
A projekt a Széchenyi 2020 program
keretében az Európai Unió támogatásá-
val, az Európai Szociális Alap társfi-
nanszírozásával, valósul meg.

"Egy lépés az egészségünkért"

BBMM® babamasszázs - Baranyi Bébi- és gyer-
mekmasszázs Mozgás és Masszázsterápiák

A babamasszázs olyan lehetőség, amelyet bármelyik szülő megtanulhat és
akár napi rendszerességgel alkalmazhat.  A betegségek kellemetlen, esetleg
fájdalmas tüneteinek kezelése, ezáltal a babák közérzetének, hangulatának

javítása minden szülő számára fontos feladat. 
Ebben a masszírozásban nem az izomzat "gyúrásán" van a hangsúly, hanem

a test energiáit aktivizálja. A keleti gyógyító filozófia azt hirdeti, hogy
léteznek a testnek bizonyos működési törvényei, melyeket az egészség meg-

tartása, illetve az elveszett egészség visszaszerzése érdekében figyelembe
kell venni. A természet alapvető törvényének tanítását alapul véve a baba-
masszázs beindítja a test, a szervezet öngyógyító mechanizmusait. Segít a
már meglévő betegségek legyőzésében, de ami még fontosabb, megelőzi a

betegségek kialakulását.
A BBMM® módszer segítségével a baba áthalad a megfelelő mozgásfe-

jlődési skálán. Szülői közreműködéssel minden csecsemőkori mozgásmintát
elegendő minőségben és mennyiségben gyakorolhat, így a fejlődési elakadá-
sok és hiányosságok elkerülhetők. Nem marad ki a kúszás, a mászás, a baba

megtanulja tartani a fejét hason fekvésben, és remélhetőleg nem áll fel és
indul el túl korán. 

A terápiaként végzett babamasszázs segít az allergia, álmatlanság, asztma,
bőrbetegségek, emésztési problémák, hasfájás, légúti megbetegedések,

fogzási tünetek, lázas állapotok enyhítésében és gyógyításában.
Babamasszázs tanítása minden hétfőn délelőtt Szatymazon, a könyvtárban.

Horváth Mária gyógymasszőr és BBMM® babamasszázs oktató
Tájékoztatás és jelentkezés: 06-30-654-1111
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“A zene az életnek olyan
szükséglete, mint a levegő.
Sokan csak akkor veszik
észre, ha már nagyon
hiányzik.” (Kodály Zoltán)
A Vitalitás programsorozat
keretében hagyományte-
remtő céllal 2015. október
18-án a Katolikus Ifjúsági
és Felnőttképzési Egyesület
támogatásával lehetősé-
günk nyílt egy zenei fesz-
tivál megszervezésére köz-
ségünkben. Régi vágyam
teljesült a Hangok gyer-
mekei Zenei Fesztivállal,
amely voltaképpen egy ze-
ne köré épülő intergenerá-

ciós nap volt, mely vala-
mennyi korosztály számára
kikapcsolódási, hagyo-
mányőrzési és ismerkedési
lehetőséget kínált. Több,
mint 130-an vettünk részt e
programon. A zene minden
korban jelen van valami-
lyen formában, mást-mást
jelent mindenkinek, mégis
összeköt, éltet. Jelent ön-
kifejezést, dallamot, nótát,
egyensúlyt, érzelmet, éle-
tet, életérzést, alázatot, em-
lékeket, lelki békét, nyugal-

mat, boldogságot, felsza-
badultságot, szeretetet…
“Lehet élni zene nélkül is. A
sivatagon át is vezet út. De
- ahogy Kodály Zoltán
mondta - az ember ne úgy
járja végig élete útját,
mintha sivatagon menne át,
hanem virágos réteken…”
Szeretném megköszönni a
fellépőknek; szatymazi,
vagy szatymazi kötődésű
művészeinknek, hogy jelen
voltak ezen a találkozón és
ismét közkinccsé tették te-
hetségüket. Hálás köszönet
a segítőknek, kik talentu-
muknak megfelelően ön-

kéntes munkájukkal járul-
tak hozzá e nap létrejötté-
hez és jó hangulatához.
Köszönöm az Önkormány-
zatnak, hogy a termet in-
gyenesen a rendelkezé-
sünkre bocsátották, ami a
fellépők és segítők szerény
jutalmazását tette lehetővé.
A műsor a regisztrációt és
reggeli teázást követően
nyitózenével kezdődött,
majd a Vitalitás program
rövid ismertetője illetve

polgármesterünk beszéde
után vidám hangversenyt
adott elő meghívott vendé-
günk a Szegedi Szimfo-
nikus Zenekar Arany-Ezüst
Quartettje. Ezt követően
derűs, játékos csoportbe-
szélgetésben meghatározó
zenei élményeinket osztot-
tuk meg egymással. Köz-
ben a gyerekek a kézmű-
veskedésen szép alkotá-
sokat készítettek. A közö-
sen elfogyasztott ebéd után
szatymazi művészeink ma-
gas színvonalú előadását
hallhattuk és láthattuk: Ba-
rackvirág Népdalkör, Hayat

Hastánc Egyesület, Szaty-
mazi Ficánkák, Gyertya-
láng Énekkar, Barackmag
Néptánccsoport és az Ak-
kord Együttes. A különféle
zenei stílusú előadók együtt
elénekeltük a címadó dalt*.
Szép volt így egységben
látni a zene jegyében össze-
gyűlt embereket. A zene
egy összekötő kapocs em-
ber és ember között, lélek
és lélek között, köztünk,
kik életében fontos szerepet
tölt be a zene, az ének, a

tánc. A napot a szegedi
Terebes zenekar vezényle-
tével és zenei kíséretében
jókedvű, örömteli moldvai
táncházzal zártuk. 
Köszönöm szépen minden-
kinek, aki hozzájárult e 
fesztivál létrejöttéhez,
szebbé, jobbá tételéhez.
Nem titkolt célunk, hogy
szeretnénk hagyományt te-
remteni Szatymazon a Ze-
nei fesztivállal. Mivel a KI-
FE által támogatott Vitali-
tás projekt a következő év
közepén befejeződik, ezért
a fesztivál finanszírozását
más forrásból kell megol-

danunk. Bízom abban,
hogy támogatást fogunk
kapni a helyi vezetőségtől.
Szeretettel és köszönettel:
Szunyogné Csányi Icu a Vitali-
tás projekt helyi ko-ordinátora
*Kormorán: A hangok gyermekei

Vitalitás  -  Beszámoló a Hangok gyermekei  Zenei Fesztiválról

Megrendülten tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy Gera
Anna a Mozgássérült Egyesület volt
elnöke, 2015. július 20-án elhunyt.
Emlékét tisztelettel megőrizzük

A gyászoló család
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CIVIL EGYESÜLETEK HÍREI
S P O R T

KÖNYVTÁRI HÍREK
Kedves Olvasók!
Ismét jelentkezem a könyv-
tári hírekkel. Az októberi

hónapban az Országos
Könyvtári Napok rendez-
vényei zajlottak, mely ese-

ményt már évek óta meg-
hirdetnek, és bővebben tud-
nak tájékozódni itt:
http://osszefogas.kjmk.hu/ . 
Mint ismeretes, november
harmadik hete a magyar
népdal és népköltészet he-
te. November 19-én 14
órára érkezik a PETER
&PAN DUÓ, a felső tago-
zatos gyerekek örömére, de
szeretettel várunk minden
érdeklődőt.
Pálmai József helytörténeti
előadására is szeretném
meghívni Önöket, ami no-
vember 24-én 16 órától
kerül megszervezésre, ami-
kor a HELYISMERETI
VETÉLKEDŐ DÍJKIOSZ-
TÓJA LESZ. Könyveket és
apró ajándékokat sorsolunk
ki azok között, akik részt
vettek a helyismereti játé-
komban, és leadták a fela-
datlapokat. Ha esetleg még
nem pályáztak, akkor no-
vember 13-ig megtehetik.

Egy kis Mikulásváró pro-
gramot szervezek novem-
ber 25-én, szerdán 14
órakor, korábbi könyvtári

kezdeményezés után szaba-
don, melynek keretében
felolvasunk mondókákat,
verseket és illusztrációkat
készítünk, ahova szintén
várjuk az anyukákat, apu-
kákat a csemetékkel. De-
cember 6-án a Dankó Pista
Művelődési Ház által szer-
vezett Mikulás napi progra-
mon a gyerekek elszaval-
hatják a verseket a Mikulás
bácsinak és megajándé-
kozhatják őt a rajzukkal. 

Anyatejes világnap
Országos Könyvtári Napok alkalmából a Gondozási

Központban

JUDO.
Eredmények.
Serdülő B Magyar bajnok-
ság, Cegléd
fiú:
63kg Sándor Péter 1. hely
+81kg Lénárt Benedek 3.
Euroliga, 4. forduló, Eszék
(HR)
52 kg. Travány Kata, U16
2. hely, U18 2. hely
U23 Országos bajnokság,
Budapest, UTE
lány:
52 kg. Travány Kata 2.
63 kg. Balogh Sára 5.
Magyar bajnokság, Tata,

diák B
fiú:

32kg Árva Krisztián 7.

lány:

36kg Tetlák Abigél 3.

Csapatbajnokság:

Sándor Péter a dobogó tetején!

Travány Kata a 2.helyen
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Fakanál Klub hírei

NYUGDÍJAS EGYESÜLET HÍREI

fiú:
32kg Árva Krisztián és
Gyöngyi László 1.
lány:
36kg Tetlák Abigél 2
A három szatymazi spor-
toló a délmagyarországi
régió csapatát képviselte

Nemzetközi pénzdíjas
ver-seny, Becse (SRB)
U18 fiú:

60 kg. Guba Levente 5.
73 kg. Micziz Zoltán 5.
U15 lány:
52 kg. Micziz Nóra 3.
U11 fiú:
28 kg. Pölös Milán 5.
+55 kg Túri Alex 5.
lány:
38 kg Farkas Ramóna 3.
Kőhegyi Fanni 5.

Budapest bajnokság 
Serdülő AB:
fiú:
+81kg Lénárt Benedek 2.
lány:
52kg Micziz Nóra 1.
Diák D
fiú:
+49kg Kiss Bence 1.
27kg Kónya Ádám 3.
30kg Pölös Milán 2.
+53kg Túri Alex 2.
lány:
36kg Kőhegyi Fanni 5.
Diák C
fiú:
50kg Csala Dávid 5.
+55kg Makovicka Máté III.

lány:
36kg Farkas Ramóna III.
Diák A
fiú:
32kg Árva Krisztián 5.
38kg Pölös Nándor III.
55kg Gyöngyi László III.

Futball.
Eredmények
Felnőtt. 
Szatymaz – Üllés 0:3,
Eperjes – Szatymaz 1:1,
Szatymaz – Tömörkény 2:1,
Zsombó – Szatymaz 1:0
U16. 
Szatymaz – Zsombó 2:9,
Móraváros – Szatymaz 2:1,
Szatymaz – Szegvár 4:5

Balról a harmadik, Tetlák Abigél

Sándor Péter, Szabó Csaba edző és Lénárt Benedek

Októberben megnéztük a
Dunakanyar gyöngysze-
meit, Visegrádot, Eszter-
gomot, Párkányt, Dobogó-
kőt – jövőre ősz tájban
ismét szervezünk ide kirán-
dulást.
Megünnepeltük az Idősek
Világnapját, ami igen kel-
lemesre, családiasra sikere-
dett. 
November 25-én délután 4-
kor gyűlés és Mikulás vá-
rás! (Hátha jön…jók volta-

tok?)
December 13-án fél ötre
adventi gyertyagyújtásra
várok mindenkit! Aki meg-
teheti, kérem süssön Lu-
capogácsát!
December 30-án nem lesz
gyűlés, mindenki ünnepel-
jen és pihenjen…
Tiszteletel, 

Horváth Istvánné
0620 2139534

BUÉK  2016
SZILVESZTEREZZEN  VELÜNK  
A  SZATYMAZI FALUHÁZBAN!

A  SZATYMAZI  FICÁNKÁK  MEGHÍVJÁK  ÖNÖKET
EGY  JÓ  HANGLATÚ     ÓÉVBÚCSÚZTATÓRA.
ZENE:  KISS SZILÁRD

VACSORA:  LESZVIGASZ
VENDÉGLŐ

KEZDÉS: 18 ÓRA
VACSORA: 20 ÓRA

AMIT HOZZ MAGADDAL A
TÁNCOS LÁBAD, INNIVALÓ, SÜTEMÉNY EGÉSZ

ÉJSZAKÁRA!
BELÉPŐ ÁRA:  4500 FT, MELY TARTALMAZZA A

VACSORÁT ÉS AZ ÉJFÉLI VIRSLIT.
JEGYEK A FALUHÁZBAN KAPHATÓK 2000 FT

ELŐLEG BEFIZETÉSÉVEL.

Szatymazi Gyermekekért 
Közhasznú Egyesület hírei

Az alsóvárosi ferences templomnál, a Gasztronómiai
Baráti Kör vendégeként

Mindenkinek boldog
karácsonyt!
Remélem ez a felkiáltásom
mindenkinek egyformán
elhozza a boldog, békés ün-
nepeket és mindenki fe-
nyőfája alá az egész évben
áhított ajándékot. Sajnos
sokszor nem elég várni a

csodát, van amikor csele-
kedni kel. Remélem min-
dannyiunk karácsonyfája
alatt a bőség foglal helyet,
de vannak akiknek még
fenyőfára sem telik. A
szatymazi gyerekek fe-
nyőfája alá az önök segít-
ségével évről évre biztosan
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KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI

tudunk ajándékot vinni. Eb-
ben az évben is karácsony-
kor szeretnénk a gyermek
arcára vidámságot vará-
zsolni, ezért kérném Önö-
ket, fogjunk össze és segít-
sünk a szatymazi rászoruló
gyermekeken. A segítség
nem az összeg nagyságától
vagy a tárgyak értékétől,
hanem a melléjük csoma-
golt szeretettől igazán érté-
kes. Segítő szándékukat,
kétféle módon tudják kife-
jezni: 
Pénzadománnyal 2015 de-
cember 16. napjáig, me-
lyet a Szatymazi Gyerme-
kekért Közhasznú Egye-
sület (6763 Szatymaz, Ró-
zsa u. 35. Adószám:

18479548-1-06 Bírósági
nyilvántartási szám: 2491.,
P k . 6 0 . 0 3 1 / 2 0 0 8 / 4 . )
UniCredit Bank Hungary
Zrt. Számlájára fizethetnek
be: Bankszámlaszám:
1 0 9 1 8 0 0 1 - 0 0 0 0 0 0 6 0 -
23510007
Kapcsolattartó: Zacsok
Csaba (tel: 06-20/9287-
731)
Kérjük, írják rá a befizeté-
sükre az adományozó nevét
vagy cégnevét, adóazono-
sítójukat v. adószámukat.
A befizetett összeget sem-
milyen egyéb költség nem
terheli, azt teljes egészé-
ben a gyermekek ajándé-
kozására fordítjuk!

Egy „cipősdoboznyi”
ajándékkal
Szeretettel fogadunk bármi-
lyen új vagy újszerű aján-
dékot (könyvet, játékot,
írószert, édességet stb.) A
doboz csomagolásakor je-
löljék meg, hogy mennyi
idős kislánynak, vagy kis-
fiúnak szánják az ajándé-
kot. Kérjük Önöket, hogy
romlandó vagy lejárt sza-
vatosságú élelmiszert ne
csomagoljanak.
A cipős dobozokat 2015.
december 18. napjáig ad-
hatják le a helyi önkor-
mányzatnál vagy bármelyik
helyi önkormányzati intéz-
ménynél: Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat

(Szatymaz, Kossuth u. 1.)
Faluház (Szatymaz, Dózsa
u. 42.) Védőnői Szolgálat
(Ady u. 32.)  
A karácsonyi adományok, a
Mesevár Családi Napközi,
a védőnői szolgálat, a Csa-
ládsegítő és gyermekjóléti
Szolgálat valamint a Szaty-
mazi Gyermekekért Köz-
hasznú Egyesület munka-
társainak segítségével ke-
rülnek kiosztásra.
Az Ön segítsége, most egy
gyermek boldogsága le-
het!
Kérjük segítse kezdemé-
nyezésünket!
Köszönettel:   Csúri Gábor

elnök

A megbocsátásról
Novemberben többet gon-
dolunk a túlvilágon lévő
szeretteinkre, felidézzük az
emlékeket, melyeket közö-
sen éltünk át velük. Mind-
eközben, mi keresztények
biztosan gondolunk arra is,
amikor már magunk is a
másvilágon leszünk. Vala-
mennyien azt szeretnénk,
hogy békében távozzunk,
szeretettel gondoljon ránk
az utókor, felejtsen el min-
den általunk okozott sérel-
met és őrizzen meg a szí-
vében néhány kedves em-
léket rólunk.
Mindannyiunknak, kik e
földre születtünk, saját,
személyre szabott felada-
tunk van. Nem tudjuk, ki-
nek mi az útja, nem látjuk a
világot a másik szemével.
Ezért nem is ítélhetjük
meg, hogy ki milyen úton
jár, hogy kis vagy nagy
lépésekkel halad-e, köny-
nyen-e vagy nehezen, fel-
felé vagy lefelé, hisz ez a
mi nézőpontunk lenne. Vi-
szont az, hogy milyen sé-
relmeket hordozunk ma-
gunkban, kihat a körülöt-
tünk élőkre is: családtagja-
inkra, közösségünkre, sőt
az egész társadalomra.
Ezért nem magánügy, hogy
meg tudunk-e bocsátani az
ellenünk vétőknek, el tud-
juk-e engedni a sérelmet,
vagy hordozzuk magunk-

ban, míg rajtunk kezdve
mindenkit megbetegítünk.
A következő, Tihanyban
elhangzott előadás* szava-
in keresztül megérthetjük a
megbocsátás fontosságát. 
A megbocsátás egy olyan
változási folyamat, amely-
ben az egyén legyőzi, elen-
gedi a megbántottságából
fakadó jogos haragját,
bosszúvágyát, s szabad
döntésből, jóindulattal, em-
pátiával, szeretettel fordul
megbántójához. Hangsú-
lyos a megbocsátásnak a
folyamat jellege, mert az
igazi, a hiteles megbocsátás
sohasem egy pillanat műve.
A megbocsátás tulajdon-
képpen azt jelenti, hogy
szeretetet adunk akkor,
amikor semmi okunk nincs
rá. Amikor a rosszat jóval
viszonozzuk. Aki megbo-
csátás helyett a megtorlás
mellett dönt, elindít egy
végtelen bosszúláncot. De a
megbocsátásra való képte-
lenséggel önmagát is pusz-
títja. Aki nem tudja elen-
gedni a sérelmet, és újra és
újra visszatér hozzá, az
előbb lélekben, majd ké-
sőbb testben is megbetegíti
magát. A megbocsátani
nem tudó embereknek a
közösségei is megbeteged-
hetnek, szétszakadozhatnak
idővel, s kiterjesztve így
egész nemzetet is megbe-
tegíthet a megbocsátani
nem tudás. A megbocsátás

ezért nem magánügy, nem
csak két ember magánügye.
A társadalom életében
éppolyan fontos, mint az
egyes emberében, olyan,
mint az oxigén a leveg-
őben. Ha nincs bocsánat,
nincs megbocsátás, “meg-
fulladunk”.
A megbocsátást sokan ne-
gatívan értékelik, egyfajta
morális gyöngeségnek te-
kintik, az önvédelmi ké-
pesség hiányának is. A mo-
dern pszichológia és teoló-
gia szerint viszont a meg-
bocsátás erő, az emberséget
erősítő, az egészséget védő,
a stresszel való megküzdést
javító erő. Nagyon komp-
lex feladat, amit tanulni
kell. Legelőször mindenki a
családban, szűkebb kör-
nyezetében sajátíthatja el. 
Nekünk keresztényeknek
Isten iránti szeretetből még
ellenségeinknek is meg kell
bocsátanunk. Bibliai meg-
közelítésben: a bűnt csak
Isten bocsáthatja meg. Mert
aki vétkezett más ellen,
vétkezett Isten ellen is. A
másoknak való megbocsá-
tás tehát az Istennel való
kapcsolatunk rendezése.
Vagyis, ilyen értelemben a
igazi megbocsátás nem ter-
mészetes, hanem termé-
szetfölötti, benne egészen
különlegesen gazdag erővel
koncentrálódik Isten és em-
ber szeretete. Belülről sza-

badulunk fel. A megbocsá-
tás képességével Isten egy
hatalmas és erős szeretet-
fegyvert adott az ember bir-
tokába. Ha a megbocsátás
életté válna, mi magunk is
lelkileg felszabadultabbak,
testileg egészségesebbek
lehetnénk. 

Krisztus király ünnepével
(nov.22.) befejeződik az
egyházi év, és november
29-én megkezdődik az ad-
vent, a Krisztus várás idő-
szaka. Készüljünk az Úr el-
jövetelére a megbocsátani
tudás kegyelmével, hogy
megszülethessen bennünk
is a végtelenül szerető,
megbocsátó és irgalmas
szívű Megváltó!
Szeretettel: 

Szunyogné Icu
egyházközségi médiareferens

(*Gőgh Éva pszichiáter
előadása Tihanyban)

A szentmisék rendje:
Vasárnap reggel fél 9-kor
orgonás szentmise
Vasárnap délután 17 óra-
kor gitáros szentmise
Minden hónap 4. vasárnap-
ján este ovis mise, melyre
szeretettel várjuk a kisgyer-
mekeket. 
A plébánia telefonszáma:
283-170. A plébános mobil-
száma: 06/20 93 90 325

Pacal, mentaszósszal
Egyre több jel utal arra,
hogy közeleg a karácsony.
Mind több helyen osztanak
ételt, megnyugtatván az

adakozó lelkiismeretét,
hogy ma segítettem egy
rászorulón. Ez kicsit olyan
ugyan, mint a tüdőgyulla-
dásban szenvedőnek vizes

borogatást adni. Meg nem
gyógyul tőle, de jól esik ne-
ki. Ma nem fog éhen halni,
majd holnap, de azt ki szá-
molja. Egyébként sem halat

kellene adni a nyomorult-
nak, hanem megtanítani
horgászni és ami a legfon-
tosabb, hagyni is halat fog-
ni. Ma Magyarországon
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nagyon sok területen átvitt
értelemben horgászati tila-
lom van. Amúgy ne legyen
nyugodt az sem, aki ételt ad
a rászorultnak, mert, mint a
WHO legutóbbi jelentésé-
ből kiderült, a kolbásszal és
a szalonnával ki lehet irtani
az emberiséget. Merthogy
rákkeltőek. Én még mindig
rugdalódzom a röhögéstől.
Az, hogy a kínai méz hami-
sítvány, nem lep meg. Ki-
derült ez már az olasz bor-

ról, a szegedi paprikáról, és
a lókolbászról. A virsli nem
húsból van, a fagyasztott
halfilé 46%-ban tartalmaz
csak halat, /lásd a cimkén/ a
reggeli tejital sem tej, ez
már senkit nem lep meg.
Mi még ahhoz vagyunk
szokva, hogy a trappista
sajt tehéntejből, a kecske-
sajt kecsketejből, a disznó-
sajt….. Hmmm. A szilva-
lekvár szilvából, a barack-
lekvár barackból, a pa-

rasztkolbász….Bele sem
merek gondolni. A kínaiak
állítólag mesterséges rizst
készítenek, burgonyából.
Valószínűleg így jobban el
lehet adni a krumplit.
Más.
Azt mondja a hír, hogy Ír-
országban eladtak egy temp-
lomot, és az új tulaj, kocs-
mát épített belőle. Ilyen he-
lyen én is hívő lennék. Azt
is írják, hogy nyugat Euró-
pában csökken a hívők szá-

ma. Nálunk biztosan nö-
vekszik, ugyanis egyre töb-
ben már csak a csodában
hisznek. A lottó sorsolást
többen kisérik figyelem-
mel, mint a köztársasági
elnök újévi beszédét. Itt jön
be a hét mondása, miszerint
a dolgoknak vannak vélet-
lenszerű történései, de be-
folyásolni is lehet őket.
További szép napot min-
denkinek.

szilágyikarcsi

A diófa
A vén diófa büszkén áll, dí-
szeitől megfosztva Az idő
szövetén át én egyszerre lá-
tom a pompázó és a haldok-
ló fát is. Látom a múltat és
jövőt is egyben. A diófa pe-
dig büszkén áll és hallgat.
Hallgat, mert ő már tudja a
titkot, amit én még csak sej-
tek, vagy csak inkább ér-
zek. Vajon hány éve szüle-
tett? Gondos kezek ültették
el a magot, unokájukra
gondolva. Hisz diófát az
ember nem magának, az
unokájának ültet. A magból
cserje sarjadt, majd fiatal
csemete. Ez a csemete mi
mindent látott. Látott bol-
dogságot, szomorúságot,
bűntudatot, haragot és ha-
lált is. A diófa a ház része
lett. Együtt lélegzett és élt a
házzal és annak lakóival.
Látta a boldog fiatal párt,
akik építették a házat és őt
is ültették. Sokáig béke volt
a házban. Szorgos kezek
szépítették, tették a dolgu-

kat. Énekszótól és boldog-
ságtól volt hangos a ház és
az udvar. Állatok is szalad-
gáltak az udvaron, tyúkok,
kacsák, malacok. Sőt, volt
egy tehén is. Reggelente
mikor az asszony fejni
ment, az állatok örömmel
várták őt. Tudták enni ad
nekik, és közben énekelt és
mesélt. Elmesélte, hogy ő a
világ legboldogabb embere.
Imád itt élni, és szereti
őket. Szereti ezt a házat és
férjét. Azt a titkot is elárul-
ta, hogy hamarosan gyara-
podni fog a család. Napról
napra boldogabb volt. Az
állatok és a diófa is érezte
ezt a boldogságot. Látták a
gömbölyödő hasát. És
egyik éjszakán gyereksírás-
ra riadtak álmukból. A dió-
fa akkor is csak állt és hall-
gatott. Ő már akkor tudott
valamit, amit nem bírt a ház
lakóival közölni. 
A fiúcska szépen csepere-
dett. Házban valami mégis
megváltozott. Már nem hal-

latszott énekszó és a reggeli
mesék is elmaradtak. He-
lyüket hangos veszekedés
és sírás váltotta fel. Eköz-
ben a diófa csak állt és hall-
gatott. Egyik hajnalon han-
gos sikításra ébredt min-
denki. A férfi a tisztaszobá-
ban egy kötélről lógott. Fel-
adta a harcot, nem küzdött
tovább. Virrasztás és zoko-
gás töltötte be házat és az
udvart. A diófa megtört
ugyan egy kicsit, de to-
vábbra is hallgatott. A fi-
úcska szépen nőtt, az asz-
szony pedig mintha ment
volna össze. Lefogyott, az
arca beesett. Éjjelente felri-
adt álmából. Egy lélek, aki
ott ragadt a házban nem
hagyta nyugodni. Kísér-
tette. A diófa pedig még
mindig hallgatott. Egyik
reggel szekerek jöttek. Fel-
pakoltam mindent és min-
denkit és csendes lett a ház.
Sokáig állt üresen. Időköz-
ben a lakók jöttek mentek,
de sokáig senki nem ma-

radt. A diófa közben szépen
megvénült és továbbra is
hallgatott. Majd ez a ház
lett az otthonom. A diófa
rögtön megtetszett. Tere-
bélyes ágai nyáron hűvöset
adnak, ősszel bő termést.
Télen pedig együtt várjuk a
tavaszt. Majd egyik éjszaka
az a lélek újra megjelent a
házban. Engem sem hagyva
aludni. Sokat üldögéltem a
teraszon, közben kávét kor-
tyolgattam és a vén diófá-
ban gyönyörködtem. Lát-
tam a kezeket, akik ültették.
Láttam az asszony dombo-
rodó hasát. Láttam a geren-
dáról lógó kötelet és láttam
a költöztető szekereket. A
vén diófa megszólalt. El-
mesélte élete történetét és a
házét. Elárulta nekem a tit-
kát is. Türelem, hiszen min-
den telet egy tavasz követ,
és minden szomorúságot
egy öröm. Türelem és min-
den jóra fordul.  

Döméné Szabó Andrea

Cigányszerelem

"Faluvégén van egy malom. Bánatot őrölnek azon.
Nekem is van egy bánatom. Odaviszem s lejáratom."
"Drága Babám, kis Galambom! Tudom ám én, hun az a
malom!
Leszáll az éj, odamegyek, vesztett hited összeszedem.
Összeszedem, Hozzád viszem - Tiéd az én szívem..."
"Hej, búbánat, keserűség. Még a testvér is ellenség.
Hát idegen hogyne vóna. Még a testvérem sincs jóba"
"Édes Babám, kis Virágom! Az én bűnöm szánom s bánom.
De idegen vajh' miért számít, életem Te vagy, mindhalálig"
"Ne járj sírva, járj kedvedre. Tőlem mehetsz akármerre.
Tőlem mehetsz akármerre, keress szállást idegenbe!
"Járnék Babám, ha járhatnék,
szívemben ha szabad volnék!
De szívemen jaj, szerelmem, nehéz kő,
bár engedne Hozzád a Teremtő!"
"Fekete szárú cseresznye. Rabod lettem, te menyecske.
Rabod lettem, mert megcsaltál, 
Szúrós kalickába zártál."
"Megcsaltalak vagy megcsaltál?
Nyisd ki szemed s egy világot láthatnál!
Kicsi szíved, finom lelked szeretem
Utunk összeér, mindörökké végtelen...."

„Születésnapi csomagban
Roppan friss fehér ing - 
Sebet feltépő
Múltba zuhantató
De szívet mégis melengető - 
Körülötte hajdani szerelem finom illata ring.”
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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

Mezeiné Bérczy Sarolta
Tel: 62/283-101/15.
Várandós tanácsadás:
HÉTFŐ: 1200-1400

Csecsemő-és kisgyermek
tanácsadás:
HÉTFŐ: 1400-1600

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. 

Polgármester:
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
Révész Andrea
Ügyfélfogadási idő 

Hétfő, csütörtök: 0900-1300

Kedd: 1300-1800

Szerda: 1300-1500

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
Kollár Zsuzsanna
Ügyfélfogadási idő
Hétfő, csütörtök: 0900-1300

Kedd: 1300-1800

Szerda: 1300-1500

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

Falugazdász:
Gömöri Gabriella
Tel.: 70/489-3846
Fogadóóra: Hétfő, kedd 08-16 -ig
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.: 20/389-3670

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
Csongrád Megyei Kegyeleti
Kft. ügyintézője

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
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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/.

Búcsúzunk tõlük
Árva István (1930) 
III. körzet tanya 4.

Kopasz Lászlóné (1925)
Rákóczi u. 59.

Paragi Józsefné (1938)
Szatymaz, III. körzet tanya 133.

Dr. Vetró László(1961)
Szatymaz, IV. ker. 217.
Kovács István (1958)

Szatymaz, II. ker. 1643.
Bodó György József(1941)
Szatymaz, Juhász Gy. u. 26.

Közérdekű információk



a Mi Lapunk 2015/11.12

A szerkesztõség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött írásokat rövidítve, illetve szerkesztve közölje. 
Az újság az olvasók fóruma, a közölt levelek, cikkek tartalmával a szerkesztõség nem feltétlenül ért egyet.

Tóth Martin Alex 2015.10.28.
Felbáb Melinda és Tóth János

Kedves Szülők!
Amennyiben szeretnék, hogy
újszülöttjük fotója megjelen-
jen a „Mi Lapunkban”, kér-
jük, az adatokat és a képet

küldjék el 
a milapunk@szatymaz.hu-
ra, vagy hozzák be szemé-
lyesen a szerkesztőségbe!

GÓLYAHÍREK INFLUENZA ELLENI VÉDŐOLTÁS
BEADÁSA

2015. NOVEMBER 10-ÉN, KEDDEN
17-ÉN,KEDDEN
19-ÉN, CSÜTÖRTÖKÖN
24-ÉN, KEDDEN
12.00-TÓL

lesz a II. sz. Háziorvosi praxis betegeinek.
TÜDŐGYULLADÁS ELLENI VÉDŐOLTÁS BEADA-

TÁSÁRA IS UGYANEKKOR LESZ LEHETŐSÉG.
Az oltási könyvet legyenek szívesek elhozni!

Dr. Lengyel Andrea


