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Helytörténet

Az 1928-óta tartó hivatalos
csapadékmérést az óvoda te-
rületén a nyáron befejeztük.
Új helyszínen /Szatymaz-Já-
nosszállás/ azonban változat-
lan formában, de nem hiva-
talosan, tovább észleljük. Így
azután az elmúlt év összesített
adata úgy alakult ki, hogy az
elsõ félév csapadék mérését a
régi helyen, a második félévét
az új helyen észleltük, és azo-
kat összesítettük. Szokatlanul
sok, rekord mennyiségû csa-
padék hullott ebben az elmúlt
2010-es évben, összesen:
927,8 január: 69,2 millimé-
ter, február: 73,7, március:
23,7, április: 57,3, május:
176,6, június: 94,7, július:
68,8, augusztus: 47,6 szep-
tember: 103,5, október: 45,2,
november: 66,7, december:
99,7 milliméter./ Ha végig-

lapozzuk az elmúlt 80 év csa-
padék-átlagainak szatymazi
statisztikáját, ott bizony ha-
sonló nagyságú értéket keres-
ve sem találunk. Csak né-
hányszor haladta meg az évi
csapadék a 700 millimétert,
de közben jócskán voltak
megszenvedett szárazabb é-
vek is. Azért, ha az elmúlt tíz
év átlagát megtekintjük, és
összevetjük a korábbi deká-
dok /10 évek/ adataival, ak-
kor bizony jól érzékelhetõ
egy nedvesebb idõszak bekö-
szönte. Kérdés meddig tart?
Míg az elmúlt évtizedek
szatymazi csapadékátlaga az
540 milliméter körül mozgott,
a most lezárt utolsó tíz év
átlaga már a 616-ot mutatja,
még akkor is érdekes ez, ha
közben tudjuk, hogy a 2000-
es évben összesen csak 224,5

milliméter csapadék hullott.
Hogy milyen idõszak követ-
kezik, azt nehéz lenne meg-
mondani. Az biztos, hogy az
adatokat áttekintve egy bizo-
nyos kiegyenlítõdés tapasztal-
ható az éves csapadékmennyi-
ségek között. A mért mennyi-
ségekbõl csak sejthetõ, hogy
egy szárazabb évet, egy csa-
padékosabb idõszak követ,
vagy fordítva. A 2010-es év
adatai azonban már arra is fi-
gyelmeztetnek bennünket,
hogy esetleg a csapadékátla-
gokban nagyobb kilengések is
lehetnek. 
A belvíz egyre nagyobb te-
rületeket önt el, vagy hódít
vissza Szatymazon és az or-
szágban. Helyenként már a
talajvíz is megjelent a felszí-
nen. Az elkövetkezõ idõszak
építkezéseinek alapozásán

már nem lehet takarékoskod-
ni. De bizonyos mértékben a
növénytermelésnek is igazod-
ni kell, ehhez, a reméljük át-
meneti idõszakhoz. Ebben az
idõben a mélyebb területeken
a sok víz miatt, a gyümölcs-
fák szenvednek, esetleg ki-
pusztulnak. De az egynyári
növények sem szeretik, ha so-
káig a vízben állnak. A me-
zõgazdaság tudósai a "bakhá-
tas" termelést népszerûsítik.
Ami esetleg szárazság esetén
is jól jön, mert akkor a bak-
hátak között meghúzódó ár-
kokba lehet az öntözõvizet
beereszteni. Az állandóan
változó és szélsõségekre is
hajló idõjárás, és talán az
egyre növekedõ csapadék-
mennyiség új helyzet elé állít-
ja folyamatosan a termelõket.

Pálmay József

Néhány mondat a 2010-es év csapadékáról.

"A második magyar had-
sereggel kapcsolatban évti-
zedeken át csak azt hallot-
tuk, hogy pusztulás, vere-
ség, a katonai fegyelem
megsértése, szégyen, fa-
sizmus - pedig a sokszoros
túlerõben, élõember és a-
nyagi-fölényben lévõ orosz
hadsereg akkor és ott nem
érte el a célját… -Az orosz
hadvezetés be akarta kerí-
teni és meg akarta sem-
misíteni a teljes magyar
hadsereget, ám ezt a tervü-
ket a magyar katonák hõ-
sies ellenállása következ-
tében nem tudták megvaló-
sítani. A doni magyar arc-
vonalat a II. világháború-
ban az oroszok 1943. janu-
ár 12-14. között törték át.
A 200 ezres magyar sereg-
bõl több mint 100 ezren
soha nem tértek haza. A
II. világháborúban Csong-
rád megye embervesztesé-
ge megközelítette a 20 e-
zer fõt. Közülük szinte
minden második ember a
Don-kanyarban esett el.
Szeged 4728 fõs teljes em-
berveszteségébõl közel 3
ezer fõ volt a doni áldoza-
tok száma."
Pár szóban idézzük fel az
elõzményeket:
"A 2. magyar hadsereg a
Magyar Királyi Honvéd-
ségnek az 1941/1942-ben
érvényes hadrendben nem
szereplõ alakulata volt, a-

melyet 1942-ben állítottak
fel, és a keleti hadszíntérre
küldték harcolni. A had-
sereg 1943. januárjában a
Sztálingrád körzetében ví-
vott harcok során rendkí-
vül súlyos, megsemmisítõ
veszteségeket szenvedett.
A Don-kanyarban vívott
harcok a magyar hadtörté-
nelem legszomorúbb feje-
zetei közé tartoznak: a
megfelelõ fegyverzet és
felszerelés nélkül kikül-
dött, lehetetlen feladattal
megbízott honvédek ezrei
szenvedtek és vesztek oda
a -40 fokos orosz télben"
Az 1920. június 4-én alá-
írt trianoni békeszerzõdés
következtében Magyaror-
szág katonai alakulatait,
egységeit, létszámát a
szerzõdés határozta meg.
1938-ra a tengelyhatalmak
európai politikai elõtérbe
helyezõdése Magyarország
számára lehetõséget bizto-
sított a fegyverkezésre.
1940. március 1-jén a
hadrendben 3. hadsereg-
parancsnokság került felál-
lításra:
1942 januárban Magyar-
ország német követelésre
megbízta a 2. magyar had-
sereg-parancsnokságot egy
három hadtestbõl (9 köny-
nyû hadosztályból), egy
páncélos hadtestbõl és egy
repülõdandárból álló had-

sereg összeállítására. A
hadsereget teljes egészé-
ben német irányítás alá he-
lyezték, alkalmazásának
módját, területi és idõbeli
hatályát nem korlátozták. 
1942. november 22-én be-
fejezõdött Sztálingrádnál a
6. német hadsereg körül-
zárása - megkezdõdött ré-
szekre szabdalása és föl-
morzsolása. A gyûrû biz-
tosítására - a felmentési kí-
sérletek esélyeinek csök-
kentésére - 1942 decembe-
rében a Vörös Hadsereg
visszanyomta a Sztáling-
rádtól délre álló olasz csa-
patokat...
1943. január 12-én - rész-
ben ugyanezzel a céllal,
részben a Voronyezs elleni
támadás elõkészületeként -
a 2. magyar hadsereg által
védett 200 km hosszú
Don-menti terepszakaszon
is támadásba lendültek a
jelentõs páncélos erõkkel
támogatott szovjet hadosz-
tályok. A túlerejû offenzí-
va már az elsõ napokban
több helyen áttörte a hiá-
nyosan fölszerelt magyar
csapatok védõvonalát. Az
eredetileg több, mint két-
százezres magyar hadse-
reg, amely már az elõzõ
hónapok hídfõcsatáiban is
jelentõs veszteségeket
szenvedett (25-30 ezer fõ),
hatékony légierõ és légvé-
delem, kellõ számú páncé-

los-egység és páncélos-el-
hárító fegyver hiányában -
de egyéb hadieszközökben
és ellátmányban is prob-
lémákkal küszködve - fo-
kozatosan tért vesztett, da-
rabokra szakadt, megsem-
misült. A kemény hideg-
ben megfelelõ téli ruházat
nélkül harcoló, majd visz-
szavonuló/menekülõ kato-
nákat az ellenséges golyó-
kon kívül a fagy is tize-
delte: Több tízezren ma-
radtak holtan a hófödte
csatatereken. Ezeknek a
napoknak a története a ma-
gyar hadtörténelem legszo-
morúbb fejezetei közé tar-
tozik.
Magyarországnak nem
volt - közvetlen - oka a
Szovjetúnió elleni hadbalé-
pésre. A politikai vezetés
döntését az a meggyõzõdés
motiválta, hogy az elsõ és
második bécsi konferenci-
án német támogatással 
visszakerült területek (Fel-
vidék és Észak-Erdély)
megtartásához szükség van
a németek további jóindu-
latára. A háború elsõ sza-
kaszában ehhez egy jelké-
pes fegyveres támogatás is
elegendõnek látszott, a
moszkvai csata után azon-
ban megváltozott a hely-
zet. A németek most már
egy teljes hadsereg ki-
küldését követelték, és a
mind erõsebben hangozta-

EMLÉKEZÉS A DON-KANYAR ÁLDOZATAIRA:
A Szabad emlékezés szobránál hajtottak fejet a doni katasztrófa hõsei elõtt az esemény

68. évfordulója alkalmából
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Önkormányzati közlemények

tott román "kontra-revízi-
ós" igények miatt - most
õk követelték vissza 
Észak-Erdélyt - a magyar
kormány nem merte meg-

tagadni a kérést.
Emlékezzünk rájuk, és
hajtsunk térdet azon ártat-
lan és jobb sorsra érde-
mes, hõsihalált halt férfiak

elõtt, akik egy értelmetlen,
ostoba és gyilkos háború-
ban szolgálták hazájukat,
és áldozták fel életüket,
messze-messze a szülõ-

földjüktõl, ott a Don-
kanyarban.

Internetes források fel-
használásával: B.T.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
Szegedi Kistérség Többcélú
Társulása, mint kedvezmé-
nyezett, támogatást nyert az
Új Magyarország Fejlesztési
Terv Dél-alföldi Operatív
Program keretében a
"SZKTT Humán Szolgáltató
Központ hálózatának bõvítése
- új bölcsõde építése Szaty-
mazon" címû, DAOP-
4.1.3/B-09-2009-0010 számú

projektje megvalósítására.  
Jelen projekt célja bölcsõdei
alapellátáshoz való hozzáférés
megteremtése új, 20 férõhe-
lyes bölcsõde építésével és a
mûködéshez szükséges tárgyi
eszközök teljes körû bizto-
sításával Szatymaz Község te-
rületén, valamint a települé-
sen élõ hátrányos helyzetû
nõk munkaerõpiacra való re-
integrációjának elõsegítése,

és a településen élõ 0-3 éves
gyermekek testi-lelki fejlõdé-
sének biztosítása.
A projekt kereteiben Szaty-
mazon új 20 férõhelyes, 471
m2 akadálymentesített bölcsõ-
de épül meg. Emellett 1.249
m2-es játszóudvar kiépítése
valamint az ellátáshoz szük-
séges eszközök és beren-
dezések beszerzése szerepel
még a pályázatban.

Jelenleg a kivitelezõ kiválász-
tására irányuló közbeszerzési
eljárás folyamatban van.
A kivitelezés várhatóan 2011.
õszén befejezõdik és a legki-
sebbek birtokukba vehetik az
épületet.
Az Európai Unió és a Magyar
Állam által nyújtott támogatás
összege 147 686 508 Ft.

Tisztelt lakosok! 

Szatymazért Alapítvány: 18456420-1-06
Szatymaz Község Területén Élõ Idõs Emberek Gondo-
zásáért Alapítvány: 18452213-1-06
A Mi Óvodánkért Alapítvány: 18465789-1-06
Szatymazi Sportegyesület: 19983879-1-06
Szatymazi Nyugdíjasok Egyesülete: 18464812-1-06

Mozgáskorlátozottak Szatymazi Egyesülete: 18463718-1-06
Szatymazi Fiatalok Társasága Egyesület: 18472606-1-06
Szatymazi Polgárõr Egyesület: 18462580-1-06
Közmûvelõdési és Családsegítõ Egyesület: 18472754-1-06
Teleházat üzemeltetõ, Fehértói Gazdaképzõ és
Innovációs Alapítvány: 18454404-1-06

EGY SZÁZALÉK
SZATYMAZ KÖZSÉGBEN MÛKÖDÕ ALAPÍTVÁNYOK KÖZLEMÉNYE

Tisztelt szatymaziak! Õnök ez évben is dönthetnek személyi jövedelemadójuk egy százalékának közhasznú felajánlásáról.
Az alábbiakban közöljük az alapítványok  ADÓSZÁMAIT.

A helyi önkormányza-
tokról szóló 1990. évi
LXV. törvény meghatá-
rozza Magyarország te-
rületén lévõ települési
kategóriákat, az alábbiak
szerint: község, város,
kerület és fõváros.
A törvény a "község" te-
lepülési kategóriát to-
vább bontja és bõvíti a
"nagyközségi" termino-
lógiával, mely szerint a
nagyközség olyan terü-
letszervezési egység, a-
melynek feltétele, hogy
a település állandó lako-
sainak száma az 5000
fõt meghaladja.
A nagyközségi cím már
a tanácsrendszerben is
ismert volt. A tanács-
rendszerben igen jelen-
tõsen eltértek az egyes
tanácstípusok jogai, fe-
ladatai és hatásköre. A
nagyközségi tanács ha-
táskörei ebben az idõben

megközelítették a városi
tanácsi hatásköröket és
költségvetési támogatá-
suk is ehhez igazodott. 
A régi szabályok szerint
is 5000 fõ feletti népes-
ség elérése esetén lehe-
tett a községi tanácsot
nagyközségi tanáccsá
nyilvánítani. Ezen túl-
menõen még járásszék-
hely, vagy kiemelt üdülõ
és ipari település tanácsa
is nagyközségi kategóri-
át kaphatott. 
Az 1990. évi önkor-
mányzati rendszerre va-
ló áttérés egyik alappil-
lére, hogy a helyi ön-
kormányzatok alapjogai
egyenlõk. A nagyközsé-
gi cím, mivel mélyen
beleívódott a köztudat-
ba, ezért a törvényal-
kotó a rendszerváltás so-
rán elfogadott önkor-
mányzati törvényben
nem kívánta megszüntet-

ni a nagyközségi címet.
A nagyközségi címet
mindazok a települési
képviselõtestületek hasz-
nálhatták, amelyek a
törvény hatálybalépése-
kor nagyközségi taná-
csok voltak, továbbá a-
melynek területén lega-
lább 5000 fõ lakos élt.
Az önkormányzati rend-
szerben nincs nagyköz-
séggé nyilvánítás, ha-
nem automatikusan kap-
ják meg a települések a
nagyközségi címet, a-
menynyiben lakosság-
számuk meg-haladja az
5000 fõt. 
A nagyközségi cím
használata nem jár külön
jogokkal, azonban vá-
rossá nyilvánítást csak
nagyközség kérhet.
Egy település jövõképe
lehet -rövid,- közép, és
hosszútávú is.
Tervezhetünk település-

fejlesztési célokat akár
20 év távlatában is, a-
zonban a fokozatokat be
kell tartani, a címben
foglaltak szerint, azaz a
község után lehet nagy-
község, majd város.
A község a jelen, a
nagyközség a közeljövõ,
a város a távoli jövõ
településünk életében. 
Elérhetõ valóság, mely
egy lépcsõfokkal feljebb
visz bennünket.
És most lássuk a számo-
kat, mert ugye tudjuk,
hogy azok nem" hazud-
nak."
- Szatymaz község la-
kosainak létszáma 4740
fõ
- A nagyközség lakos-
ság-száma 5000  fõ. 
- A két szám különb-
sége 260 fõ. 
- Az elmúlt években
közel 150 fõvel nõtt

lakosságunk.
És írásom végén még
egy aprócska megjegy-
zést engedjen meg a
kedves olvasó.
A lakosság által befize-
tett szja 40 %-a kerül
ahhoz az önkormányzat-
hoz, ahol a lakos állandó
lakcíme van, /8%-a köz-
vetlenül, míg a többi kü-
lönbözõ normatívákon
keresztül/ illetve a gép-
jármûadót is állandó lak-
cím alapján kell megfi-
zetnie a lakosnak.

Mákos Istvánné 

Község, nagyközség, város…

ALBÉRLET
Szatymaz Rákóczi

utcai 2 szobás,
összkomfortos, 
50 nm-es ház 

albérletbe kiadó!
Érdeklõdni a 

06/70-616-93-35
mobilszámon lehet
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Tájékoztató a Civil Fórum mûködésérõl

DANKÓ PISTA MÛVELÕDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk önt és kedves családját 2011. március 3-án 17 órakor kezdettel
Mód László és Simon András " A Becsûletes Gazdaság egybe-gyûlt" címû könyv bemutatójára.

A kiadvány a régi szatymazi szõlõhegyek jegyzõkönyveit dolgozza fel, és mutatja be korabeli források illusztrálásával.
Helyszín: Könyvtár (a Teleház mellett)

2010. december 18-án tar-
tottuk az Idõsek Karácso-
nya rendezvényünket, aho-
va minden 70 év fölötti
szatymazit meghívtunk. A
rendezvény fontos, hiszen
ezek az idõs emberek, sok-
szor csak ezen a napon ta-
lálkoznak egymással és i-
lyenkor tudják megbeszél-
ni az elmúlt idõszak tör-
ténéseit egy finom ünnepi
ebéd mellett. Ezen a dél-
elõttön külön köszöntöttük
a Szatymazon élõ legidõ-
sebbeket Kormányos Mi-
hályné Valika néni, és

Ámont Lajos bácsit. 
Az esemény azon kívül,
hogy egy igazán szívhez-
szóló célt szolgál, példa-
értékû is, hiszen a szaty-
mazon mûködõ civil szer-
vezetek részvételével és a
szatymazi intézmények
összehangolt munkájával
valósult meg, mindez azt
bizonyítja, hogy igenis az
összefogással és összetar-
tással tudunk csak igazán
sikeresek lenni.
Ezen a délelõttön igazi téli
idõjárás fogadott minket e-

zért sokakat gondozási
központ munkatársai szál-
lítottak az iskola ebédlõjé-
be, erre az ünnepi délelõtt-
re.
A polgármester úr ünnepi
köszöntõje után jelképes a-
jándékot nyújtott át, Kál-
mán Zsófi, az általános is-
kola egyik növendéke elõ-
adásában egy idõsekhez
szóló verssel majd a Ba-
rackvirág Népdalkör külön
erre az alkalomra összeál-
lított meghitt hangulatú
mûsorával kedveskedett a
jelen lévõ idõseknek. Ezt

követõen pedig finom ka-
rácsonyi ebéd következett
melyet Rácz Laci és se-
gítõi (Nacsa Zoltán, Szilá-
gyi László) készítettek el.
Köszönet minden segítõ-
nek, az általános iskola, és
a gondozási központ mun-
katársainak (õk is nagyon
fonom sós kiflit sütöttek),
a Közmûvelõdési és Csa-
ládsegítõ Egyesületnek, a
Szatymazi Nyugdíjas E-
gyesületnek, az Idõsek
Gondozásáért Alapítvány-
nak, valamint a szatymazi
Önkormányzatnak is.

Ajándék a szatymazi idõseknek!

A farsang eredete
Amikor a feje tetejére áll
az egész világ, amikor fel-
szabadulnak a tabuk és el-
szabadulnak az indulatok.
Itt a vigasság és a bolon-
dozás ideje. A vízkereszt-
tõl hamvazószerdáig tartó
farsang a bálok és a vidám
összejövetelek idõszaka, s
különösen a 40 napos hús-
véti böjtöt megelõzõ né-
hány napja mozgalmas. 
A farsang vagy más szóval
karnevál gyökerei az ókor-
ba nyúlnak vissza és a ke-
reszténység térhódítását
követõen is - bár inkább
csak megtûrt szokásként -

megmaradt. A néprajzku-
tatók, a mûvelõdéstörténé-
szek aprólékos munkával
kiderítették, hogy a külön-
bözõ téli ünnepek és szo-
kások között sokkal szoro-
sabb az összefüggés, mint
azt elsõ pillantásra hin-
nénk. Az ókori saturnali-
ák, a Dionüszosz- és Mith-
rász-kultusz eseményei sa-
játos módon keveredtek a
keresztény ünnepek szer-
tartásaival, s az elmúlt év-
századok során annyira
eggyé váltak, hogy legfel-
jebb a szakemberek tudják
meghúzni a pogány és a

keresztény elemek közötti
választóvonalat.
Téli ünnepeinkben egy-
szerre van jelen a meghaló
és újra feltámadó termé-
szet, a káosz és a rend pár-
harca, a felnõtté válás, a
szerelem, a termékenység
és a házasság motívuma,
valamint a szerencse és a
szerencsétlenség, tehát a
kiszámíthatatlan sors, a-
mely ellen hiába lázadunk.
Egykoron ezek a pogány
ünnepek és szertartások
véresek voltak, szinte min-
den esetben emberáldozat-
tal végzõdtek. A saturnali-

ák tragikus hõsét például
sorshúzással - rendszerint
kockadobással - választot-
ták ki. Életének utolsó he-
teit abban a tudatban töl-
tötte, hogy a végzetes óra
eljöveteléig õ az ünnepség
királya, akinek mindenki
engedelmességgel tartozik
és mindent megkap, amit
csak megkíván, de a satur-
nalia végeztével önkezével
kell véget vetnie életének.
Halálával azonban lezárul
a zûrzavar ideje és meg-
születik az új rend.
A késõbbiekben a véres
szokások sokat szelídültek,

A képviselõtestület önként
vállalt feladati közé tarto-
zik a lakosság önszervezõ-
dõ közösségeivel való e-
gyüttmûködés, kapcsolat-
tartás. Ennek keretében a
testület pár évvel ezelõtt
létrehozta az ún. "Civil
Fórumot", vagy más né-
ven civil kerekasztalt, az-
zal a céllal, hogy a képvi-
selõtestület munkájával,
mûködésével kapcsolatos
információáramlást élet-
szerûbbé tegye. A Civil
Fórumot a községben mû-
ködõ egyesületek, alapít-
ványok és egyéb civil szer-
vezetek alkotják, akik kép-
viselõjüket delegálták a
megbeszélésekre.
A képviselõtestület Dé-
kányné Dr. Balogh Andrea

alpolgármester asszonyt
bízta meg a fórummal kap-
csolatos feladatok ellátásá-
ra, aki rendszeresen, elõre
meghatározott ütemterv a-
lapján összehívja a civilek
vezetõit a fórumra. 
Ebben az évben február 3.
napján került sor elsõ alka-
lommal a kerekasztal meg-
beszélésre a Teleházban.
Elég szép számmal képvi-
seltették magukat a szerve-
zetek, mivel minden civil
szervezet mûködésére
meghatározó jelentõségû
napirendek tárgyalására
került sor. 
Az elsõ napirendi pont ke-
retében tájékoztató hang-
zott el az újonnan mega-
lakult képviselõtestület

mûködésérõl, jogszabály
alkotási munkájáról. A tá-
jékoztató során kiemelt je-
lentõséggel bírt a szociális
törvény változásából adó-
dó közmunkaprogram ez
évi tervezett ütemezése,
továbbá a nagyközségi cím
eléréséhez szükséges fela-
datok áttekintése is. 
A második napirendi pont-
ban az ez évi pályázati
lehetõségekrõl kaptak tájé-
koztatást a jelenlévõk. Saj-
nálattal kellett megállapí-
tani, hogy ebben az évben
szûkül a civil szervezetek
által elnyerhetõ támogatá-
sok összege és egyre több
pályázati feltételt kell tel-
jesítenie a pályázó szerve-
zeteknek. A Teleház kere-
tén belül ez évben is le-

hetõség lesz pályázatokkal
kapcsolatos feladatok ellá-
tására Lengyelné Nellike
segítségével. 
Ezúton is kérünk minden
civil szervezetet, hogy ve-
gye fel a kapcsolatot a Te-
leházzal, ha igénybe sze-
retné venni segítségüket. 
A következõ Civil Fórum
összehívása várhatóan a
második negyedévben fog
sor kerülni, amelyen a fó-
rum az aktuális feladatok
áttekintésén túl, meghatá-
rozza azokat az önkor-
mányzati rendezvényeket,
amelyeken a civil szerve-
zetek szervezési- és egyéb
feladatok vállalásával
vesznek részt. 

Bérczi Tamás 
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az emberáldozat jelképessé
vált, s maga a szertartás is
inkább egyfajta misztéri-
umjátékká alakult át, a-
melynek résztvevõi egy
forgatókönyv szerint ját-
szották végig szerepüket.
Örök rejtély marad szá-
munkra, hogyan tudtak e-
zek a pogány eredetû szo-
kások a katolikus egyház
minden igyekezete ellenére
fennmaradni, sõt a ma-
gyarság esetében néhány
száz évvel a kereszténység
felvétele után gyökeret
verni.

A farsangi szokások honi
elterjedésérõl ugyanis csak
a XIV. századtól kezdve
vannak írásos feljegyzé-
sek. Az idõszak megneve-
zése német eredetre utal, s
aligha kétséges, hogy elsõ-
sorban nyugatról "impor-
táltuk" ezeket a furcsa
szertartásokat, de a ma-
gyar nyelvterületen egykor
élt és részben még ma is
élõ farsangi szokások szá-
mos szláv és balkáni ele-
met is magukba ötvöztek,
s ezekrõl kimutatható,
hogy gyökereik még az ó-

kori Rómába, illetve Gö-
rögországba nyúlnak. A
különbözõ maskarákba öl-
tözött alakoskodók, a vas-
kos, helyenként durva tré-
fák, az abszurditásig foko-
zott jelképes cselekedetek,
valamint az is, hogy az e-
gész közösség nézõje és
egyszersmind közremûkö-
dõje ennek a színjátéknak -
mindez közös jellemzõje a
farsangi szokásoknak, le-
gyen szó a Csallóközben
ismert dõrejárásról vagy a
Mohács környékén élõ dél-
szlávok busójárásáról, e-

setleg a különbözõ halot-
tas-, betyár- és lakodalmas
játékokról, netán a kakas
ütés vagy a gúnár nyaksza-
kítás meglehetõsen draszti-
kus szokásáról. Farsang i-
dején, s kivált a böjt kez-
detét megelõzõ néhány
napban (amit farsangfarká-
nak is neveznek) termé-
szetesnek számít a vidám-
ság, a jókedv, s aligha vé-
letlen, hogy ilyenkor az át-
lagosnál jóval gyakrabban
rendeznek bálokat, külön-
bözõ mulatságokat. 

Gondola.hu

Óvodai hírek
Kistérségi Móra Ferenc
versmondó verseny lesz
Deszken, 2011 február 08-
án. A házi elõdöntõrõl to-
vábbjutott négy kisgyerek.
Zõdi Tünde, Szanka Bog-
lárka, Kormányos Viktor,
Szûcs Balázs, akik, remél-
jük, sikeresen képviselik

majd az óvodánkat.
Március 2-án délelõtt
Szûcs László bûvész fog
fellépni az óvodában re-
méljük, újra  régi jó szo-
kásához híven most is "el-
varázsolja" a gyermekein-
ket. A belépõk árát a "Mi

Óvodánk Alapítvány" fi-
nanszírozza.
2011. március 03-án min-
den csoportban megren-
dezzük a szokásos farsangi
mulatságot.
Ez a rendezvényünk zárt-
körû lesz, külsõ vendége-

ket fogadni ez alkalommal
nem tudunk, de a rendez-
vényrõl fényképes beszá-
moló készül. Bizunk ben-
ne, hogy sok-sok ötletes
jelmezzel rukkolnak elõ a
résztvevõk, és messze ûz-
zük majd ezt a csúnya,
hideg telet.

A Szatymazi Református Közösség hírei
M e g h í v ó
Pár héttel ezelõtt egy jó-
módú fiatal pár szeretettel
meghívott az esküvõjére.
Elfogadtam a meghívást és
nem bántam meg: nem
csak azért, mert nagyon íz-
letes volt az ünnepi vacso-
ra, hanem azért is, mert
barátságos emberekkel
tudtam megismerkedni,
miközben együtt örültünk
az ifjú párral! Bizony nem
bántam meg, hogy igent
mondtam a kedves meg-
hívásra!
Errõl jutott eszembe az a
Jézustól származó történet,
ami arról szól, hogy egy
hatalmas és dúsgazdag ki-
rály egy nap elküldte szol-
gáit bizonyos kiválasztot-
takhoz, hogy meghívja õ-
ket egy pazar örömünnep-
re - fia esküvõjére! E meg-
hívottak azonban, amikor
meghallották a meghívást,
mindenféle kifogással el-

hárították, hogy elfogadják
azt… Az egyik azt mondta,
hogy a szántóföldjén van
dolga, a másik azzal men-
tette ki magát, hogy mint
kereskedõnek, túl sok te-
endõje van, a harmadik ar-
ra hivatkozott, hogy most
nõsült meg és családi kö-
telezettségei nem engedik
meg, hogy rész vegyen az
esküvõn. Vagyis minden-
kinek fontosabb dolga a-
kadt, mint e meghívás el-
fogadása. Amikor a példá-
zatbeli király meghallotta,
hogy milyen érvekkel uta-
sították vissza meghívását,
vagyis Õt magát - szolgáit
kiküldte az utakra, útke-
resztezõdésekhez és meg-
hagyta nekik, hogy aki
csak arra megy, mindenfé-
le embert hívjanak meg az
örömünnepre. Azok úgy is
tettek s mivel a járó-kelõk
közül sokan elfogadták a
meghívást, az esküvõre
feldíszített terem végül
megtelt vendégekkel… A
Jézus példázatában szerep-
lõ király az Atya Istent jel-
képezi, aki mindent te-
remtett és aki Jézus halála
érdeméért, feltétlenül sze-
ret mindenféle embert és
ezért mindenkit személye-
sen hív Magához! Bennün-
ket is meghív, mert sze-
retetébõl - minden ellen-

szolgáltatás nélkül - meg
akar ajándékozni bennün-
ket, sokféle hazugságtól,
bajtól, kíntól gyötört,
szenvedõ embereket. Bõ-
kezûen adni akar örökké-
való kincseibõl: igazságá-
ból, békességébõl, erejé-
bõl, örömébõl, bocsánatá-
ból, bölcsességébõl és meg
akar szabadítani mindattól,
ami valóban üressé, bol-
dogtalanná tesz minket és
értelmetlenné életünket.
Célja, hogy minõségileg új
életet adjon nekünk. Sokan
vagyunk, akik hittel elfo-
gadhattuk meghívását, s
napról-napra tapasztaljuk e
döntésünk helyességét!
Egyúttal kívánjuk, hogy
mások is, Ön is hihesse és
átélhesse igazságát és sze-
retetét, amivel betölti leg-
mélyebb lelki hiányérze-
tünket, teljessé téve életün-
ket! 
Ahogy annak idején az a
fiatal pár szeretettel hívott
engem az esküvõi vacsorá-
jára, hasonló szeretettel hí-
vom most Önt is közössé-
günkbe, a szatymazi refor-
mátus keresztyén közös-
ségbe, ahol éppen a példá-
zatbeli szeretõ mennyei A-
tyánkkal találkozhat!  Ösz-
szejöveteleinket - terveink
szerint - minden vasárnap
17 órakor tartjuk, a szaty-

mazi kultúrház felújított
kistermében.
Elsõ találkozásunk 2011.
február 20 -án lesz.
Összejöveteleink közép-
pontjában a Biblia egyes
részeinek tanulmányozása,
megbeszélése és életünk-
ben való hasznosításának
kérdései állnak. Azért épp
a Biblia van a központban,
mert Isten minden ajándé-
ka ezen a csatornán érke-
zik el szívünkbe-életünk-
be. A közösségünkben va-
ló résztvételnek nem felté-
tele, hogy megkeresztelt,
vagy hívõ legyen, nem kell
bibliaismerettel, egyház-
tagsággal, vagy egyházi
múlttal rendelkeznie - jö-
het úgy, ahogy van, a
problémáival, kérdéseivel,
szomorúságával vagy épp
örömével és jöhet idõs fej-
jel vagy épp fiatalként!
A találkozás reményével
szeretettel hívjuk és vár-
juk!

Sípos Ete Zoltán
(62/430-807)

Szeged-Újszegedi
Református lelkipásztor

Ács Sándor (20/2229965)
Szatymazi lakos 
www.szatymaz.ref.hu

RÓZSA DEKOR.
Vállaljuk esküvõk, családi 

rendezvények, ballagások, más
ünnepi alkalmak

dekorációját, virág, léggömb,
egyéb, igény szerinti díszítését.

Egyedi csokrok készítése,
virágbeszerzés.

Érdeklõdni:06/20/389-73-42
vagy 06/20/20-93-640
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NYUGDÍJAS EGYESÜLET KÖZLEMÉNYEI
M E G H Í V Ó 

2011 február 26-án rendezzük meg hagyományos Farsangi mulatságunkat a 100 Éves Fogadóban,
délután 5 órai kezdettel.

Menü: négy-féle sültbõl és kettõ-féle köretbõl lehet majd választani, és mindenki kap süteményt is. 
A jó hangulatról Õze Imre zenészbarátunk gondoskodik.Tombola.

Belépõdij 1400 Ft/fõ.
Befizetni február 21-ig lehet a mûvelõdési házban, vagy Rácz Istvánnál.

Mindenkit szeretettel várunk!Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Bódis Margitka igazgatónõnek, aki a 
január 26-ai rendezvényünkhöz az iskolánál a helyszínt biztosította, köszönet érte!

Közkívánatra az alábbiak-
ban a köz javára bocsájtjuk
az elmúlt év "adventi
sütemény verseny" díjny-
ertes süteményének recep-
tjét.Jó étvágyat 
Napos bejgli
Hozzávalók:
A tésztához:

50 dkg liszt
6 dkg porcukor

5 dkg vaj
4 dkg élesztõ
0,5 dkg só
2 db tojássárgája
2dl tej

A töltelékhez:
dió, mazsola, alma, cit-
romhéj, cukor, pici só

A hozzávalókból tésztát
dagasztunk, majd 15-20
percig langyos helyen ke-
lesztjük. A tésztát megfe-
lezzük. Az egyik felét
négy részre osztjuk és kis
cipókat formázunk belõ-
lük.
A cipókból akkora kör a-
lakú lapokat nyújtunk,

hogy pont beleférjen a leg-
nagyobb méretû tepsibe.
Minden lapot megkenünk
olvasztott vajjal, majd egy-
másra rétegezzük. A két
legfelsõ lapot éles késsel 8
cikkre vágjuk a kör köze-
pétõl kifelé haladva, úgy,
hogy a szélén 1cm egyben
maradjon. Az így keletke-
zett cikkeket megtöltjük a
diós töltelékkel, amit a kör
szélére helyezünk. Majd a
cikket belülrõl kifelé rá-
hajtjuk a töltelékre, úgy,
hogy a szélénél tovább ér-
jen, ezek lesznek a napsu-
garak.
A tészta másik felét ki-
nyújtjuk, megtöltjük és fel-

tekerjük, mint a hagyomá-
nyos bejglit. A nap köze-
pére helyezzük, kört for-
mázva belõle. A bejgli for-
mát kívülrõl bemetsszük
kb. 2,5 cm-enként. Egy
szeletet kivágunk belõle,
és félre tesszük. A bejgli
formát most kerekre iga-
zítjuk, összezárjuk a szé-
leket. A félretett szeletet a
napkorong közepébe fek-
tetjük. Felvert egész tojás-
sal megkenjük a tésztát és
elõmelegített sütõbe, köze-
pes lángon (kb 180C -on)
megsütjük.
A díjnyertes sütit készí-
tette: Kormányos Ildikó
Fotó a hátsó oldalon

Szatymazi Nõegylet hírei

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK  SZATYMAZI  EGYESÜLETE  KÖZLEMÉNYEI
Egyesületünk a 2011-es
évben elõször jelentkezik a
Mi Lapunkban, azzal a re-
ménnyel, hogy ebben az
évben nagyobb lesz a meg-
értés, összefogás és a sze-
retet a lakosság között. A-
mit  mindenkinek ezúton
kívánok. Szeretnék köszö-
netet mondani mindazok-
nak akik az elmúlt évben is
támogatták egyesületünket,
és a karácsonyi rendez-
vény támogatóinak, Lapis
Andrásnak, Spiller László-
nénak, és Ocskó Miklós-
nak! Bánfiné Kopasz
Gyöngyikének a meghitté
varázsolt ünnepséget, Ke-
recsán Attilának, hogy a
"jóságos" télapó hozzánk
is eljutott! Ezúton köszönet
mindazoknak akik az el-
múlt évben adójuk 1% -
ával támogatták egyesüle-
tünket! Kérjük ezúton is a
lakosságot, tagjaink hozzá-
tartozóit az idén is támo-
gassák adójuk 1 %-ával e-
gyesületünket!
Adószámunk: 18463718-1-06
Miért is érdemes?: Egye-
sületünk a legnagyobb tag-
létszámú civil szervezet

községünkben, taglétszáma
265 fõ! 14 éve mûködik,
nem csak kulturális célokat
valósít meg, érdekképvise-
letet lát el, elõsegíti a moz-
gássérült akadálymentes é-
letfeltételt, segíti társadal-
mi beilleszkedésüket, hogy
ne érezzék a megkülön-
böztetést ép társaikkal
szemben! Helyben rend-
szeres szakorvos ellátást
biztosítunk, gyógyászati
segédeszközöket, rendsze-
resen tájékoztatjuk lehetõ-
ségeikrõl, jogaikról és ü-
gyeiket intézzük (pl. gép-
kocsiszerzési támogatás,
fogyatékossági támogatás,
lakás akadálymentesítési
támogatás). Kúltúrális 
programjainkkal próbáljuk

a kikapcsolódást, közössé-
gi beilleszkedést biztosíta-
ni. Természetesen figye-
lembe véve hogy mozgá-
sukban korlátozot embe-
rekrõl van szó, akik nem
tudnának részt venni kirán-
dulásokon, vagy külföldi
utazáson! Nálunk minden-
ki egyforma! A posta és
papírköltség is megnöveli
nagyon, mivel 2 havonta
körlevélben tájékoztatjuk
tagjainkat! Évente 2 alka-
lommal olyan neves mûvé-
szeket hívunk, amire köz-
ségünk is büszke lehet, bi-
zonyítéka, hogy a jelenlé-
võk száma eléri a 200 fõt!
Rászoruló tagjainknak ka-
rácsonyi csomagokkal ked-
veskedtünk, amit az adó

1%-ból teszünk!
Ha úgy döntenek hogy to-
vábbra támogatják egyesü-
letünk, köszönjük!
Mozgáskorlátozottak fi-
gyelem!
Februártól megkezdtük a
fogadóóráink tartását a ré-
gi rend szerint, minden
csütörtökön 10-12-ig Elnö-
ki fogadóóra, forduljatok
bizalommal!
Megkezdtük a tagdíjak
szedését, ami nem válto-
zott és a befizetést március
31-ig lehet. Az igazolványt
hozni kell! A mûv. házban
várunk Benneteket, keres-
setek! Mindenkinek jó
egészséget, szép tavaszt!

Gera Anna Elnök

Valentin Napi akció a
Kormányos Autósiskolában!

Azok a párok, testvérek, barátok, stb., akik
Valentin napon jelentkeznek tanfolyamra, az
elméleti tandíjból mindketten 14 ezer forint
kedvezményt kapnak. Bálint és Julianna nevû

jelentkezõk február 14-én ugyanezt a 
kedvezményt élvezhetik.
kormanyos97@invitel.hu

20/220-33-35
Szeged, Tisza Lajos krt. 14.

A Maya kozmetika tavaszi ajánlata:
Ajándékozzon szoláriumbérletet szeretteinek, melyet február

és március hóban 30%-os kedvezménnyel ajánlunk.
Szintén hasznos és szép ajándék egy AHA-s, /gyümölcs-

savas hámlasztás/ bõrmegújító, fiatalító kúra, melyre így tél
elõtt minden hölgynek nagy szüksége van.

Szépüljön tetõtöl-talpig nálunk, az Ilcsi szépítõ füvekkel!
"Szépség, egészség, természetesség", ez a Maya kozmetika

jelszava. Minden Hölgyet, Urat és Fiatalt várunk 
szeretettel, a Szolgáltató Házban Szatymazon.

Nyitva: kedd, csütörtök, péntek, 08.00 - tól 14.00-ig.
Telefonos bejelentkezésre bármikor: 70/616-93-35; 70/616-93-38
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SVÉDASZTAL

Higgyétek el, az élet nem
is olyan bonyolult. Lét-
fenntartás és fajfenntartás.
A többi nemigen számít.
Létfenntartás? Mai magyar
olvasatban: folyamatosan
dolgozni, gyomorgörccsel
kelni, feküdni, soha nem
tudni, mit hoz a holnap.
Megragadni mindent, ami
abban segít, hogy ne dö-
gölj éhen, ne vigyék el a
házadat, ne válj lehetetlen-
né. 
Fajfenntartás? Ebben az
állapotban csak elméleti.
Ugyan kinek mûködik a
fajfenntartója, amikor a
puszta lét a tét. Ez a való
világ, és ez nem TV mû-
sor. Itt nem a nézõk sza-
vaznak rólad, hanem az
APEH, a bankok, és a hi-
vatalok. És elég egy lefelé
tartott hüvelykujj, hogy
véged legyen. Nem fizi-

kálisan, csak úgy, mentá-
lisan. Az éhenhalás amúgy
még messze van, mert a-
míg vannak országok, ahol
megeszik a bélszint meg a
libamájat, addig nekünk is
lesz mit enni. Lábszárat és
liba farhátat. Tudom ezek
is nagyon finomak, de ezt
fõleg azok mondják, akik
még nem ettek az elsõ ket-
tõbõl. Büszkék lehetünk
arra is, hogy olyan remek
boraink vannak, hogy még
az angol királyi udvarba is
szállítunk, többek között.
Ami itthon marad, hitvá-
nyabb, azt isszuk mi. Ha
nem elég, csinálunk mûtrá-
gyából. Még jó, hogy a
mûtrágya nem szarszagú…
Van még valami, ami nem
hagy nyugodni! Mi a fene
lehet a túró rudiban az a
szerves kalcium?

szilágyikarcsi

Pacal mentaszósszal 5 Ha fáj a gondolkodás!
-Jó reggelt kedvesem, mit
csinálsz ilyen korán
reggel?- kérdezi a
feleségem
-Kiveszem a kezem a
bilibõl.- válaszoltam.
-Miért?
-Mert hideg!
-Mégis mi történt veled?-
faggatott tovább
-Eszembe jutott néhány
kérdés, amire nincs
válasz…
-Ugyan már - mondja erre
Õ - például a Nullponti
energia kicsatolását Tesla
már megoldotta.

-Most nem is ez foglalkoz-
tat, ennél sokkal egy-
szerûbb a dolog!
-Na?
-Hát például - és kezdem
sorolni:
-Az Ókorban miért nem
építkeztek oda ahol meg-
állt a víz?
-Miért kellett a folyókat
úgy szabályozni, hogy a
víz átszaladjon az alföl-
dön?
-Miért kellett árterületre
építkezni és azt közpénzen
minden évben felújítani, a
hiábavaló védekezésrõl
nem is beszélve?
-Gemencen miért nem tud-
nak az értékes állatvilág-
nak egy befejezetlen autó-
pályát építeni, a széthor-
dott homokból?
A munkahely teremtésnél
miért nem a profittermelõ

munkahelyekre gondol-
nak?
Ha mindenki közterületet
gereblyéz azt ki fogja fi-
nanszírozni?
Régen az árokpartot is le-
kaszálták a jószágnak, ma
jószág sincs, miért?
A Multi miért nem fizeti
ki rövid idõn belül a
megrendelt és felvásárolt
termékek árát?
És az Állam?
És ki tartozik az Önkor-
mányzatoknak?
Ki gerjeszti a körbetarto-
zást, és ki nem tesz ellene,
és miért?
Miért kell a meg nem ka-
pott ÁFÁ-t befizetni, és a
várható jövedelem adóelõ-
legét?
Miért a csõdbement vállal-
kozást védi a törvény, mi-
ért nem azt a sok …süsü
beszállítót aki nem kapja
meg a jussát, bár az 
ÁFÁ-t az állam már rég
elvitte. És a közüzemek is
várják jogos követelésü-
ket, hány szék közé, és há-
nyadik pad alá esünk még? 
Közpénzen miért kell any-
nyi mûkörömépítõt kitanít-
tatni, és szerkezeti lakatos
miért nincs?
És mikor jön az Óvónéni,
hogy rendet rakjon?
És -könyörgöm- mikor éb-
redünk fel?!

Lucy Ferin

Hallgatások
1.
Én vagyok az õsz ölében
rekedt vágyak holt nyara
végtelenné elsóhajtott
távolságok dallama. 
Nem hallhatsz, a némaság már
úgy õriz mint titkokat.
Könnyed vagyok, hûs harmattá
perget majd a virradat. 
Már gördülök, s tán különös,
arról kell most vallani,
hogy azért rekedt bent a szó
mert nincsen már mit mondani... 
2.
Vágyod amit már nem lehet,
és azt hiszed, megéget
a régi tûz, ha rádobod
az elhasznált meséket. 

Talpig félelem vagy megint,
a csended már nem áldás,
s ha szólni próbálsz, ihleted
csak versnyi szemrehányás. 
3.
Elhagysz megint, már távolodsz,
és többé el nem érlek,
ha utam állják nyugtalanná
növesztett semmiségek. 
Mosolyod mögé bújt a csend
s most úgy hallgat a lélek
mint verstelen napok dallamán
jajgató messzeségek...  

Kormányos Sándor

TÉLI REGGEL
Oldódott a sötétség, és az odú nyílásán szürke derengés-
sel hószagú hideg kúszott be. A lassan múló idõnek, és
a fában õrlõ hernyóknak köszönhetõen összegyûlt por
tartott ugyan némi kis meleget az üregben, de odakint
reccsent néha egy-egy fa a hidegtõl. Ha egy kis szél
suhant végig a fák közt, halott zörgéssel ütõdtek össze az
ágak, és zúzmarát pergettek alá. Ahogy nõtt a vilá-
gosság, odakint úgy keményedett a hideg, bent az odú-
ban pedig foga nõtt az éhségnek a sárga mellényke alatt.
Lapult a kismadár a por és némi moha közé, de fényes
fekete szeme már a nyílásban növekvõ világosságot fi-
gyelte. Nemsokára a fûzbozót felõl halk trillák hallat-
szottak - egy kis ökörszem köszöntötte az égen kelet
felõl szétfutó rózsaszínû ígéretet. Bár a bokrok alatt, a
nád közt még szürke árnyak ültek, és fagy dermesztett
mindent, a halk kis trillák végigfutottak a tájon a nap-
sütés ígéretével.
Azután megmozdult itt is, ott is az élet. Amikor a kisma-

dár fehér arca, és fekete gombszeme megcsillant az odú
nyílásában, már a lilikek zajongását is hallani lehetett a
nádason túlról, és erõteljes szárnycsapásokkal az elsõ ká-
rókatona is megjelent a folyó felõl. Utána nézett, de fé-
nyes kis szemében nem volt ijedtség. Ezek a hosszú nya-
kúak neki nem jelentettek semmi rosszat, és a rövid nya-
kú, hosszú farkú veszélyesek, a karvaly, vagy a kis só-
lyom még gubbasztottak valamelyik nagy fa törzse mel-
lett. Mégsem mozdult még a kismadár az odú szájából,
pedig éhes volt már nagyon. Várt talán valakikre, mert
amikor a sûrûségben halk cserregéssel megmozdultak az
õszapók, kijjebb bújt, megmutatva sárga mellénykéjét is.
Késõbb perregõ, gyors szárnycsapásokkal egy kék sap-
kás, apró kis rokon repült át a tisztás túlsó felére, ahol
tegnap az Ember jött-ment a ropogó hóban. A kõrisfa a-
latt jó darabon elkotorta a havat, majd egy kis kupac
napraforgómagot és néhány ütõdött almát hagyott ott. A-
mikor a kék sapkás rokon után nézve kibújt odújából a
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kismadár, az almák mellett már egy feketerigó ült, és
farkát billegtetve csettegett valamit. Gyûltek a tél éhesei
a madáretetõ köré.
"Kicsit ér" - mondta a kismadár egyik rokona, de azért
rögtön fölkapott egy fekete napraforgómagot, és eltûnt
vele a nagy nyárfa felé. Pedig dehogyis "kicsit ér"! A
túlélést segíti minden biztos táplálékforrás, legyen az a-
kár a kert végi öreg farakás tuskóinak repedezett kérge
alatt, avas nádlevél hónaljában megbúvó petecsomó,
vagy jól gondozott madáretetõn a kifüggesztett fél dió.
De az életre valóknak, szemfüleseknek a túlélést jelent-
heti az a szétrágott, reggelre keményre fagyott halmarad-
vány is, amit a kanális partján hagyott a vidra.
Mikorra a fagyos párákból nagy nehezen a fák ágai fölé
ért a nap, már az elsõ cinegecsapat minden tagja meglá-
togatta a madáretetõt. A sárga mellénykés kismadár két-
szer is fordult, mindannyiszor az odvas vén fûzfára vitte
a magot és apró lábaival leszorítva egykettõre föltörte. A
dús olajtartalmú napraforgómag, vagy a dióbél bõséges
energiát szolgáltat, de mégsem természetes tápláléka a
cinegéknek. Nem véletlen, hogy a környék minden kis
csapata rendre fölkeresi a jól gondozott, mindig föltöltött
etetõhelyet, de rövid idõ múlva tovább repülnek, ala-
posan végigkutatva az avas nádast, vízparti fákat, tá-
volabbi kertek gyümölcsöseit. A rovarvilág áttelelõ kép-
viselõit, petéket, bábokat keresgélnek.
A minap, régi természetjáró följegyzéseimet rendezgetve
kezembe akadtak azok a térképvázlatok, amelyeket gim-
nazista diákként a sándorfalvi erdõben megfigyelt cine-
gecsapatok mozgásáról készítettem. Akkoriban ott nagy
mesterséges fészekodú-telepet kezeltem. Az odúimban
fölneveledõ cinegék családonként és évenként különbözõ
színkombinációjú gyûrûket kaptak a lábukra, így késõbb
is "személyes ismerõsként" követhettem mozgásukat az
erdõn. Nagyszerû szórakozás volt ez egy "természetbú-
vár" diáknak, és sok olyan dolgot tanulhattam meg így a
cinegék életérõl, amit másként nemigen lehetett volna
megfigyelni. Észrevettem például, hogy az õsszel össze-
verõdõ cinegecsapat tagjai jórészt egész télen összetarta-
nak. Ha szigorodik az idõjárás, egy-két ilyen csapat ösz-
szevegyül, és amíg a kemény hideg tart, együtt is marad.
Az idõ enyhültével újra szétválnak, de a kényszerû e-
gyüttlét kezdetén mindig sokkal több veszekedést, ke-
mény verekedést láthattam a "rangidõs" cinegék között.
E kedves, apró madarak bizony ugyanolyan keményen
megküzdenek a környezetükkel, rivális fajtársaikkal,
mint bármelyik, némelyek által "vérszomjasnak" megbé-
lyegzett állatfaj. A hosszabb ideje együtt tartó madarak
közt már ismert a rangsorrend, hát nem is kell annyi
konfliktusba bonyolódniuk.
Hasonló módon, a színes gyûrûkkel jelölt cinegék, és
csapataik nyomon követése mutatta meg nekem azt is,
hogy egyik csapat sem "kényelmesedik el", vagy "szokik
oda" úgy a madáretetõhöz, hogy csak az ott fölkínált
napraforgómagot egye. Lehetséges, hogy a meleg szobá-
jából idõnként kipillantó ember azt látja, hogy egész nap
jönnek-mennek a cinegék a madáretetõn, de ezek nem
mindig ugyanazok a madarak! Egy-egy csapat lazán ösz-
szetartva, "rajvonalban" fürkészi végig a környék fáit,
bokrait. Keresgélés közben egymással jellegzetes cserre-
gõ, pittyegõ hangon tartják a kapcsolatot, miközben sor-
ra veszik élõhelyük összes, általuk ismert jobb táplálko-
zóhelyét. Ilyen biztos forrás lehet a közelben egy madár-
etetõ, amit napjában többször is fölkeresnek, majd me-
gint odábbállnak. Nagy hidegben hamarább, enyhébb i-
dõben késõbb térnek vissza. Külsõ szemlélõként az egy-
mást váltó csapatok jelenlétébõl következtethetünk a fo-
lyamatos ott-tartózkodásra, hacsak nem tudjuk egyeden-
ként megkülönböztetni a madarakat.
Az ilyen téli cinegecsapatokkal kapcsolatban nagyon ér-
dekes, hogy több faj is többé-kevésbé összetartóan mo-
zog. Kék-, és széncinegét szinte mindig találunk közöt-
tük, õk alkotják a fõ tömeget. Õszapók is nagyon gyak-
ran társulnak hozzájuk, egy-egy fakopáncs, és a Fehértó

nádasai közt húzódó facsoportok körül néhány függõci-
nege is fölbukkan a társaságban. Ezen a télen figyeltem
föl arra, hogy e fehértavi madárcsapatokban is meg lehet
figyelni azt a munkamegosztást, amit a tudósok verebek-
nél "keresgélõ-potyázó játszmaként" írtak le. A Kiskun-
sági Nemzeti Park Igazgatóság kutatóháza felé ballagva,
a Sirály Tanösvény végénél tartottam már, amikor a nád-
szálakon, füzek ágai közt bújkálva megjelent egy csapat
apró madár. Ösztönösen számlálni kezdtem õket, és elsõ-
ként azt állapítottam meg, hogy igen sok köztük a kékci-
nege - legalább húszan surrogtak ide-oda, köztük csak
két széncinege volt, és három-négy függõcinege. Mozgá-
sukat, kedves sürgölõdésüket figyelve észrevettem, hogy
az egyik fehér arcú, sárga mellénykés széncinege rendre
odafurakszik, ahol valamelyik másik madár tovább ma-
tat, mintha talált volna valamit. Különösebb keresgélés
nélkül, mindig célirányosan, és közvetlen oda repült, a-
hol a társai keresgéltek, mintegy elzavarva õket. Bizo-
nyára eredményes stratégia ez, az embercsapatokban is
mintha ismerõs volna…
Ilyen módon még egy nyárról itt maradt, foszlott függõ-
cinege fészket -"cinege-cipõt" - is meglátogattak. A
nyárfapihébõl "nemezelt" kis mûalkotás bizonyára sok
apró rovar rejtekhelye ilyenkor. Alig hagyta el a cinege-
csapat a fészket ringató öreg fûzfát, amikor egész ala-
csonyan, a nádas takarásában egy szürke árny suhant vé-
gig, majd egy villámgyors fordulattal a bokrokban szede-
getõ madarak közé vágott. A hosszú farkú, hegyes szár-
nyú kis sólyom dolgozott a napi betevõért. Ennek az ap-
ró, nálunk télen vendégeskedõ sólyomnak azonban most
nem sikerült egyetlen madarat sem fognia. Alighogy
megjelent, valamelyik cinege egészen magas hangú, éles
vészkiáltást hallatott. Erre szempillantás alatt eltûnt min-
den madár az ágak sûrûjében. Bizony, a ragadozók élete
legalább olyan nehéz, mint a "szegény kis áldozatoké".
Sok-sok eredménytelen próbálkozás után tudnak csak en-
nivalóhoz jutni, hiszen a természetben mindenkire érvé-
nyes a törvény: csak a legjobban alkalmazkodók, a legü-
gyesebbek maradhatnak életben.
Nekünk, a környezetünkért felelõsséget vállaló emberek-
nek az a feladatunk, hogy az ember okozta veszélyektõl
óvjuk meg az élõvilágot - végsõ soron önnmagunkat. Eb-
ben az évben a széncinege az "év madara". Ez a faj nem
veszélyeztetett. Nem csökken az állománya, alkalmazko-
dóképes, így a nagyvárosok belsõ kerületeiben is megél.
Mesterséges odúkkal jól telepíthetõ, az agrár-környezet-
gazdálkodási program is érinti a védelmét. A téli etetõ
összes eleségtípusát fogyasztja. Akkor miért éppen ez a
madár a 2011-es év madara? Éppen ezért! Szükségünk
van egy olyan pozitív példára, ami igazolja, hogy min-
dannyian tehetünk korunk egyik legnagyobb kihívása, az
élõhelyrombolás, a fajok eltûnése ellen.

Albert András

Mûkõsírkeretek
most kedvezõ áron
megrendelhetõk!

Lefedéseket, járdaépítést,
virágváza, és virágláda

pótlást,
fejpárna, emléktábla

készítést, márványból,
gránitból,

betûvésést, betûfestést és
egyéb mûköves, sírköves
munkálatokat vállalunk.

Érdeklõdni:
06-70-235-1931

mobil számon lehet

Redõnyök
reluxák, szunyoghálók,

harmonikaajtók.
Hagyományos és új

tipusú redõnyök
szerelése, javítása.

Fa nyílászárók javítása,
szigetelése.

Minõség, megbízhatóság,
garancia.

Költõ József 
06-70/503-97-09
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"Az a baj a világgal, hogy
a hülyék mindenben holt-
biztosak, az okosak meg
tele vannak kételyekkel."

Bertrand Russel
"Ha igazad van, megen-
gedheted magadnak, hogy
megõrizd a nyugalmad. Ha
nincs igazad, nem enged-
heted meg, hogy elve-
szítsd." 

Mahatma Gandhi

"Csak addig vagyunk szi-
gorúak mások iránt, míg
magunkat nem ismerjük".

Eötvös

Közelségre vágytam, 
-cumit kaptam.
Szülõkre vágytam, 
-játékot kaptam.
Beszélgetni vágytam, 
-tévémûsort kaptam.
Tanulni vágytam, 
-bizonyítványt kaptam.
Szabadságra vágytam, 
-parancsokat kaptam.
Gondolkodni vágytam, 
-ismereteket kaptam.
Áttekintésre vágytam, 

-betekintést kaptam.
Szeretetre vágytam, 
-erkölcstant kaptam.
Hívatásra vágytam, 
-állást kaptam.
Boldogságra vágytam, 
-pénzt kaptam.
Függetlenségre vágytam, 
-kocsit kaptam.
Értelmes életre vágytam, 
-karriert kaptam.
Reménységre vágytam, 
-szorongást kaptam,
Változtatni vágytam, 
-sajnálkozást kaptam.
Élni akartam…

ismeretlen szerzõ

"Amit az ember nem sze-
rez meg, mindig jobbnak
látszik annál, mint amije
van.
Ebben rejlik az emberi lét
romantikája és hülyesége."

Erich Maria Remarque

"Ha majd kivágtad az utol-
só fát, megmérgezted az
utolsó folyót, és kifogtad
az utolsó halat, rádöbben-
sz, hogy a pénz nem
ehetõ." 

indián mondás

A sakkparti
…az úgy volt, hogy egy-
szer, egy réges-régi délu-
tánon csak ültünk csend-
ben a barátommal, és már
percek óta nem volt e-
gyetlen világmegváltó gon-
dolatunk sem…csak ül-
tünk, halgattuk a csendet,
elmélázva, mint a horgász,
aki szándékosan nem tesz
csalit a horogra…
Ez a némaság feltûnõ volt,
mert egy rosszindulatú nõ-
rokonom szerint akkora tü-
dõnk van, mint a gyöngy-
halászoknak, s akár10 per-
cig is kibírjuk egy levegõ-
vétellel, ha dumálni, sört
inni, vagy vitatkozni kell!
Szóval ültünk a nappali-
ban, és csendben magunk-
ba roskadva bámultuk a
TV-t.
Van az úgy néha, hogy
"megáll az idõ", és félre
kell állni a sodrásból egy
pillanatra, hogy életünk
megismételhetetlen csodá-
ját és nagyszerûségét fel-
foghassuk…
Ilyenkor, mintha lassítana
az életünk vonata, és
szemügyre vehetnénk az
elsuhanó táj ezernyi apró
csodáját…vagy, mintha
megállnánk egy erdei tisz-
tás szélén, hogy mielõtt ki-
lépünk, még elõtte gyö-
nyörködjünk a háborítatlan
természet fenséges látvá-
nyában…
Szóval ilyen mély, filozó-
fikus hangulatba kerülve
csak ültünk csendben a
fotelekben…elmélázva…
mint gyöngyök a kagylóik-

ban, akik csak arra várnak
hogy kihalásszák õket… és
egy gyönyörû fiatal nõ
nyakán folytassák ragyogó
életüket…(egy lyukkal a
hasukban)
Mikor is vontatott, álma-
tag hangon megkérdezte a
barátom:
-Sakkozzunk?
-Sakkozzunk… feleltem
bágyatagon, mint akit már
ez a nagyszerû, vérpezs-
dítõ lehetõség (mármint a
sakkozás) sem tud igazán
lázba hozni.
-Már miért ne sakkoz-
nánk?- gondoltam magam-
ban, hiszen már annyi
marhaságot megcsináltunk
együtt, miért pont a sakk
maradna ki? 
-Hogy csináljuk…, fej-
ben? -Kérdeztem hangosan.
-Marha!- mondta õ vála-
szul, szintén hangosan.
-Van mindenem, bábúm,
táblám!
-Mi az anyám pipacs-
mintás aranyrojtú bugyel-
lárisáért kéne fejben sak-
koznunk?
-Na jó, én csak kérdez-
tem…már kérdezni se
lehet?
A lányok ezenközben a
maguk kis fityfiritty mód-
ján tettek-vettek csivitel-
tek, vihorásztak a konyhá-
ban, levest fõztek, krump-
lit pucoltak, húst sütöttek,
egyszóvak élték a maguk
kis sekélyes életkéjüket…
Nem is sejtették, hogy tõ-

lük pár lépésre ez a két Gi-
gász, micsoda hatalmas
szellemi összecsapásra ké-
szül…
Megjegyzem, lehet hogy
ez a gigászi állapotunk la-
za összefüggésben volt az-
zal az eseménnyel, hogy a
haverokkal elõzõ nap (de-
cember 29-e volt) tartottuk
a "Nagy Évadzáró Bográ-
csost". A lányok mikor
meghallották a tervet, azt
mondták hogy szerintük
sose voltunk normálisak,
de most hogy eltaláltuk
ezt, hogy decemberben,
ebben a zegernye idõben,
bokáig érõ sárban, sze-
merkélõ esõben bográcso-
zást tartunk egy frissen
feltöltött kertben, azt
mondták ez minden vára-
kozásukat alulmúlja…Ez
még tõlünk is szokatlanul
nagy marhaság, felejtsük
el…
De azután mégis csak gyõ-
zött a józan erõszak és mi
bográcsoztunk…A lányok
úgy ahogy megbarátkoztak
a gondolattal, mivel mi
megigértük, hogy nekik
semmit nem kell csinál-
niuk, mert mi férfiak min-
dent elintézünk …!!!
De ami ezután követke-
zett, arra még õk sem vol-
tak fölkészülve…
Állítólag, mint azt utólag
elmondták sikerült az e-
gész társaságnak rövid egy
óra leforgása alatt olyan
mennyiségû zöld-dió á-
gyon érlelt kisüsti rakéta-
üzemanyagot elfogyaszta-

nia, ami majdnem föld-
körüli pályára állított ben-
nünket…
A lányok a nappali ablaká-
ból figyeltek bennünket, és
állítólag nem volt közü-
lünk egy sem, aki legalább
egyszer ne esett volna
legalább féltérdre a bog-
rács körüli dagonyában.
De volt olyan aki két ér-
vényes esést mutatott be,
és volt olyan, aki a harma-
dik után tudta meg hogy
válnak…
Egyébiránt pedig, -melles-
leg- olyan látványos ívû
(exponenciális) visszafej-
lõdést produkáltunk ezen
kis idõ alatt az emberi fej-
lõdés korábbi állomásai fe-
lé, amely többek szerint
mindenféle darwini elmé-
letnél ékesszólóbban bizo-
nyította az evolúció tör-
vényszerûségeit, oda-visz-
sza.
Nem akarok errõl többet
mondani, most legyen elég
annyi, hogy szem nem
maradt szárazon…
Ilyen elõzmények után,
másnap, a férfiember nem
szól, nem vitatkozik, nem
kér kegyelmet, csak méltó-
ságteljes hallgatásba bur-
kolódzik, és örül hogy a
testnyílásai még a helyü-
kön vannak.
Nade csitt, vissza a sakk-
hoz!
Tehát a barátom elõvette a
sakk-készletet és elkezdtük
felállítani a figurákat…Egy
kicsit ledöbbentem, ami-
kor elõvett egy sakkórát

EGYSZERVOLT...
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Régebbi írásomban emlí-
tettem, már azt a hármas
metódust, ami szerint az
ifjúságot nevelni kellene.
Jelesül, a test, a szellem,
és a lélek hármasát. Szin-
te, mint egy új szenthá-
romság. Szatymazon, még
földrajzilag is adott volt e-
me hármasság. A Simsay
iskola, a templom, és a
sportpálya hármasa, szinte
kínálta ezt a lehetõséget.
Csakhogy, mi magyarok
hajlamosak vagyunk el-

menni a lehetõségek mel-
lett. Még akkor is, ha az
szembe jön. Mert mi hi-
ányzik, ha a tárgyi felté-
telek egy véletlen folytán
adottak? A SPIRITUSZ,
az AKARÁS, így csupa
nagy betûvel! És, ha van-
nak tenni akaró emberek,
akkor hagyni kellene õket
tenni! Engedjük, hogy az
arra hivatott tanár, nevelje
a szellemet, az arra elhiva-
tott sport ember, mívelje a
testet, a plébános úr pedig

törõdjön a lélekkel. Min-
denkinek szíve joga, hogy
a háromból mennyit vá-
laszt, de emlékeztetnék ar-
ra, hogy három a magyar
igazság. És emlékeztetnék
arra is, hogy a lélek bo-
nyolult, és többféle. Új ki-
hívások elõtt áll a társada-
lom, új feladatokat kell
megoldani, és higgyétek
el, az is támogatás, ha va-
lamit nem ellenzek. Ezt
úgy hívják, elfogadás. És
ez is egy hármas metódus

része. Úgymint tagadás,
elfogadás, támogatás. E-
zekbõl azonban csak egyet
lehet választani. A tenni a-
karó emberekrõl, ne téte-
lezzük fel, a pénz és a ha-
talom mindenhatóságát,
mert van még önzetlenség,
sport szeretet, elhivatott-
ság. Fogalmam sincs miért
mondom ezeket, amikor
nem is szeretem a focit…
Ha valakinek eszébe jutna
valami, szóljon!

Sz. K.

Gondolatok a partvonal mellõl…

is, eddig ilyet én csak a
TV-ben láttam, ott is csak
egy pillanatig, mivelhogy
rögtön elkapcsolok, ha
sport van.
Miközbe a figurákat rakos-
gattuk, (az igazság az,
hogy negyedikes korom-
ban nagypám megtanította
a lépéseket, de ennyi!) a
barátom elmesélte, hogy
egyszer udvarolt egy lány-
nak, akinek az apja ama-
tõr-sakkmester volt, és
csak úgy engedte el a lá-
nyát vele szórakozni, ha
elõtte lejátszottak egy-egy
partit.
Hónapokkal késõbb azután
úgy belemelegedtek a
rendszeres játékba, hogy a
lány mással ment el táncol-
ni, mert nem gyõzte ki-
várni a végetnemérõ sakk-
partikat…
-Úgy hogy, -mondta a ba-
rátom- egy két "kunsztot"
azért megtanultam tõle. 
Sorsoltunk, Õ nyitott, én
pedig némi gondolkodás u-
tán lassú mozdulatokkal
leutánoztam a lépéseit.
Megint lépett, mire én
szinte meg se várva hogy
visszahúzza a kezét azon-
nal kontráztam…

Ezt vagy öt percig elemez-
te, majd tétován húzott e-
gyet.
Ezen most én gondolkoz-
tam 10 percet, majd hatá-
rozottan léptem.
Most óvatosan rám nézett,
majd lehalkította a tv-t és
újabb három perc múlva
félénken leütötte egy gya-
logomat.
Azonnal léptem, de ezzel
nagyon megijeszthettem,
mert felállt és úgy nézte a
táblát.
Majd rosírozott, én vá-

laszul áttoltam a futót a
táblán, ameddig csak bír-
tam, és kíváncsian néztem
rá.
Kimeredt szemekkel bá-
multa az állást.
Hosszas gondolkodás, lé-
pés, azonnal válaszoltam,
most a másik futót toltam
tökig…
Lépés, most a lovakkal pa-
rádéztam, megint leütött
egy figurám, sebaj, másik
lóval válaszoltam, lépés,
kitoltam a királynõmet kö-
zépre…
Ezen most már látványo-
san megdöbbent, és el-
kezdte tördelni az ujja-

it…Láttam hogy le akarja
ütni az egyik futómat, már
emeli a kezét de azután
fejcsóválva félbehagyja a
mozdulatot.
Lép egy közömböst, lep-
lezetlenül figyel, én hát-
radõlve, kezeimet - mintha
imádkoznék - az arcomhoz
emelem, és vagy öt percig
pillantás nélkül bámulom a
táblát…azután hirtelen
megfogom az egyik bás-
tyám és fel az õ bábujáig… 
(tulajdonképpen ekkor
találtam ki a látvány-
sakkot)
Én ugyanis titokban arra
törekedtem, hogy szép
mintákat rakjak ki a táb-
lán. Õ meg gondolom sak-
kozni akart…
Már a következõ lépéssel
is kész voltam fejben, a-
mikor ezt mondta…
- Megbocsátasz egy pil-
lanatra, ki kell mennem…
- Menj csak…
Rosszat sejtve utána lopa-
kodtam, nem a wc-re ment
a disznaja, hanem a fele-
ségemhez a konyhába.
- Te,- súgta az asszony-
nak- figyusz csak! Tamás
tud sakkozni?

- Tamás? Ugyan már, hon-
nan tudna! dehogy tud…
miért? azt mondta hogy
tud? Életemben nem láttam
még sakkozni…szerintem
piroskázni sem tud… e-
gyébként is! Semmit sem
tud, amihez ész kell…
Ennyi elég volt, visszao-
sontam a helyemre…
- Bocs! - tért vissza a bará-
tom…ki jön?
- Te! -válaszoltam, és már
újabb sormintán törtem a
fejem, mikor is egyetlen
lépéssel belerondított a
mátrixomba és azt mondta:
-Bocsika! Sakkkk, éééés,
matttt!!!- egyébként meg-
mondhattad volna, hogy
nem tudsz sakkozni, én
marha meg félórán keresz-
tül azt hittem, hogy egy
titkos sakkfélistennel ját-
szom… én barom…még
ezt a rohadt órát is nyom-
kodtam…
- Kérdezted? Nem kérdez-
ted! -mondtam röhögve.
Te  csak azt kérdezted,
sakkozzunk-e?
Hát sakkoztunk!!!- neeem?!

B. T.

A Szatymaz és Vidéke
Takarékszövetkezet

tájékoztatja ügyfeleit, hogy törvényi kötelezettségeinek eleget
téve az ügyfelek betéteinek összegérõl és hiteleinek

állományáról valamint az Országos Betétbiztosítási Alap által
biztosított betétek összegérõl tájékoztatást ad. 

Az egyenlegértesítõket a számlavezetõ kirendeltségen kérjük,
szíveskedjen nyitvatartási idõben átvenni.

Kirendeltségeink:
Szatymaz, Dózsa György u. 25-27., 
Sándorfalva, Alkotmány krt.21/a., 

Zsombó, Andrássy út 104., 
Szeged, Gutenberg u. 5.
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Orvosok rendelése:
Dr. Lengyel Dezsõ
(telefon: 283-130) 
Hétköznap: 800- 1100.
Szatymaz, Kossuth u. 6.
Egészségház: 
Szatymaz, Ady E. u. 32
Dr. Lengyel Andrea
(telefon: 283-101/13) 
Hétköznap: 800-1100. 
Csak rendelési idõben
hívható mobil telefon: 
06-20-214-15-45
Gyermekorvos rendelése:
Dr. Szilágyi Katalin
(tel. rendelési idõ alatt: 
283-101/14) 
H, K, Cs, P: 800-1100,
Szerda:800-1000. 
Mobil: 06-20-213-3322. 

Védõnõk fogadóideje:
Igazné Herkó Mária
tel: 283-101/15 
hétköznap 830-930

Csecsemõ- és gyermek
tanácsadás:
Szerdánként: 1200-1400.
Terhes tanácsadás:
Csütörtökönként: 1200-1400.
Fogorvosi rendelés:
Dr. Bandl Erzsébet (tel.:
283-101/12) 
Hétfõ, szerda: 1400-1900,
kedd (Iskola fogászat)
csütörtök: 830-1400, 
péntek: 830-1230

Gyógyszertár:
(tel.: 283-110) 
Hétköznap: 730-1530

Általános iskola
Szatmaz, Petõfi S. u. 6.
(tel:283-149)

Állatorvosi rendelés:
Dr. Martinek Vilmos 
(tel.: 06-30-9451-386)
Szatymaz, Rákóczi u. 50. 
Hétköznap: 800- 900, 
Állatorvosi ügyelet:
Február
5-6.
Dr. Kunstár Pál
06-30-488-0267
12-13.
Dr. Sikter András
06-20-936-4208
19-20.
Dr. Martinek Vilmos
06-30-9451-386
26-27
Dr. Gombos László
62/278-502

Polgármesteri Hivatal
Szatymaz, Kossuth u. 30.
(tel: 583-560) 
Ügyfélfogadás: 
Hétfõ, péntek: 800-1200, 
szerda: 800-1600. 
Polgármester:
Dr. Kormányos László 
tel.: 06/20-9571-128

Jegyzõ: Mákos Istvánné
telefonszám: 06-30-9670-850
Elsõfokú építési hatóság:
szerda: 800-1600, 
péntek: 800-1200

Rendõrség:
Szatymaz, Kossuth u. 30.
Andódi Tamás: 

06-20/209-5307
Csóti József:

06-20-209-5302
Polgárõrség:
Telefonszáma: 

06-30-6234-262

Falugazdász fogadóideje:
Halászné Ács Éva 
tel.: 583-520, 30-6189-788
mûvelõdési ház, Dózsa u. 42.
Szerda: 730-1600, 
péntek: 730-1330

Kábel-TV hibabejelentés:
Szélmalom Kábeltévé Rt.
Tel.: 463-444/101
Sertésfelvásárlás
fogadóideje:
Kiss István (tel.: 583-520)
mûvelõdési ház, Dózsa u. 42.
Csütörtökönként: 1330-tól.
Mozgáskorlátozottak
Egyesülete.
Fogadóóra: kedd, csütörtök,
péntek: 800-1200

Tel.: 06-20-235-70-26
Tanya gondnokok:
Rózsa Zoltán 

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

tel.: 06-30-5000-532
Kapcsolat Integrált Szociális
Alapszolgáltatási Központ
Tel.: 283-169
Makra Sándorné
Tel.: 06-30- 3034-487
Családsegítõ Szolgálat
Tel.: 06-62/283-169
Radeczkiné Draskovics Márta 
Ügyfélfogadási idõ
Hétfõ: 900-1300

Kedd: 1300-1600

Szerda: 1300-1600

Csütörtök: 900-1300

Péntek: szünnap
Ügyeleti idõ  kedd: 1600-1800

Gyermekjóléti Szolgáltatás
Tel. 06-62/283-169
Makai-Szüts Gabriella
Ügyfélfogadási idõ
Hétfõ: 1200-1600

Kedd: 900-1300

Szerda: 900-1300

Csütörtök: 1200-1600

Péntek: szünnap
Vízmû hibabejelentés
Csúri István: 
Tel.: 06-70-270-0552
Temetéssel kapcsolatos 
teljes körû ügyintézés:
Patak János
Tel.: 06-30-278-0017

Teleház
Nyitva tartás
Hétfõtõl péntekig  900-1900

Szombat 1000-1530

Vasárnap zárva
Tel.: 283-115
Közvilágítási hiba bejelentés a:
mozesr@demasz.hu

Felelõs kiadó: Dankó Pista Mûvelõdés Ház és Könyvtár. Fõszerkesztõ: Bérczi Tamás. Szerkesztõbizottság tagjai: Barna
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SÜRGÕSSÉGI ORVOSI ÜGYELET
FELNÕTT:

Hétköznap: 1100-1600 helyi háziorvosok közremûködésével a
06-30-383-0237 telefonszámon
1600-730 a 104-es telefonszámon
Szombaton, vasárnap, valamint munkaszüneti napokon: 
0730-0730

Elérhetõségi telefonszám/lakásra hívás: 104-es ingyenes
telefonszámon
Rendelõ helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. szám alatti
felnõtt ügyeleti rendelõben /bejárat a Szilágyi utca felõl/.

GYERMEK:
Hétköznap: 1100-1600 helyi gyermekorvos közremûködésével
sürgõsségi ügyelet a 06-30/905-3546-os telefonszámon 
1600-730 mentõállomáson.
Szombaton, vasárnap, valamint munkaszüneti napokon: 
0730-0730

Elérhetõségi telefonszám /lakásra hívás: 104 ingyenes telefon-
számon
Rendelõ helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. szám alat-
ti felnõtt ügyeleti rendelõben /bejárat a Szilágyi utca felõl/.

Búcsúzunk tõlük

Bárkányi Jánosné 
Móra u.5

Molnár János 
(I.körzet 24.)

Közérdekû információk

FÖLDMÉRÉS!
Megosztások, telekhatár kitûzések,

épületfeltüntetés,
szolgalmi jog bejegyzés, mûvelési

ág változás.
Elérhetõségünk:
személyesen: Szeged, Pál u. 8/a 

(egyeztetett idõpontban!)
tel.: 06-30-218-8953 
fax: 62-424-404
weboldal: www.infogeobt.hu
e-mail: infogeo@vnet.hu
levélcím: INFOGEO Földmérõ Iroda,

6724 Szeged, Pál u. 8/a

Egyedi kályhacsempék
gyártása:

-hagyományos kézi készítésû
-preciz öntött csempék

-gazdag színválaszték, egyedi mázak
készítése

-cserépkemence, cserépkandalló,
cserépkályha építése

-épület és díszkerámia, falikutak,
szökõkutak tervezése és készítése

-szinte minden ami kerámia

MEGRENDELHETÕ itt:
KONCSIK ANDOR, 

06-20-926-18-91

Pillangó Szalon
Kéz- és lábápolás, mûköröm

építés, hennafestés
Káló Ibojka

Idõpont egyeztetés: 
06-20-462-1233

Szatymaz, Dózsa Gy. u. 49.
Szolgáltatóház



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.

Kedves szülõk!
Amennyiben szeretnék, hogy újszülöttjük fotója megjelenjen a "Mi Lapunkban"

Kérjük az adatokat küldjék el e-mailben a 
milapunk@szatymaz.hu cimre, 

vagy személyesen hozzák el a szerkesztõségbe.

Gólyahír-Babaköszöntõ
Kívánunk, az újonnan érkezett, cseppnyi szatymazi polgárainknak hosszú, boldog életet!!!

A díjnyertes beigli

Pillanatképek az idõsek karácsonyáról

A szatymazi niagara


