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Helytörténet
A szatymazi nyelv
Aki a Szeged vidéki tele-
pülések tájszólásáról ké-
szül kisebb-nagyobb terje-
delmű tanulmányt írni, a-
ligha kerülheti el, hogy va-
lamilyen formában ne ejt-
sen szót a szegedi nép-
nyelvről is. Szeged hagyo-
mányos nyelvjárása ugyan-
is a városból – nem csak a
közvetlen környékre, ha-
nem egészen távoli vidé-
kekre – kirajzott lakossága
révén mindmáig megőrző-
dött ezeken a szegedi gyö-
kerű településeken is. De a
több évszázados egymás
mellett élés miatt nem tud-
ják magukat kivonni Sze-
ged nyelvének hatása alól
azok a szomszédos telepü-
lések sem (pl. Kiskundo-
rozsma), melyeknek népes-
sége más nyelvjárásterüle-
tekről költözött mai lakóhe-
lyére.
Bálint Sándor és mások ku-
tatásaiból tudjuk, hogy sze-
gedi kirajzások a 18. század
végétől a múlt század végé-
ig több hullámban történ-
tek, mégpedig nem csak
Szeged közeli környékére,
hanem főképpen a Délvi-
dékre (elsősorban a mai Ju-
goszlávia területére), sőt
egy-két esetben még Békés
megyébe (Csanádapácára
és Újkígyósra) is. Ezeket a
távolabbi kirajzásokat a
legrészletesebben Bálint
Sándor írta le. Már a Sze-
gedi szótár bevezetésében
kitért ezekre a települések-
re, azt is megemlítve, hogy
a délvidéki kamarabirto-
kokon keletkezett szegedi
gyökerű helységek lakossá-
ga eredeti tájnyelvének sa-
játságait napjainkig meg-
tartotta. Sz. Bozóki Mar-
gittal ugyanerre a megál-
lapításra jutottunk annak a
nyelvjárási szöveggyűjtés-
nek során, amelyet az
1990-es évek elején a vaj-
dasági Temesköz szegedi
kirajzású falvaiban végez-
tünk.
Szatymaz is szegedi erede-
tű, s abból a rétegből sza-
kadt ki, amelyről Bálint
Sándor a következőket írta:
„Szeged népéből szárma-
zott továbbá, és ennek
nyelvét beszéli a szegedi
tanyáknak, a futóhomok
honfoglalóinak népe. Kiraj-
zása különösen a XIX. szá-
zad derekán indult meg. A
dédapák és nagyapák még a

Városban születtek, de már
ők telepítik be Alsó- és Fel-
sőtanyát, amelyekből Öttö-
mös (1902), Pusztamérges
(1902), legújabban (1950)
pedig […] Mórahalom,
Domaszék, Zákányszék,
[…] Ásotthalom (Városta-
nya), Szatymaz, Balástya
[…] önálló községek ala-
kultak ki. […] Mindezek-
nek a tájaknak, helységek-
nek nyelve természetesen
egyfelől tele van nagy ér-
tékű szegedi nyelvi archaiz-
musokkal, másfelől pedig
az anyavároshoz képest sa-
játos, értékes helyi fejlemé-
nyeket, változatokat is mu-
tat. Tüzetes föltárásuk, nép-
életüknek fölkutatása a jö-
vőnek lesz még szép fela-
data. Sajátságos, de érthető,
hogy a Szeged népébe é-
kelődött idegen nyelvjárási
testek (Kiskundorozsma,
Kiskunfélegyháza, Horgos)
is mindinkább kezdenek al-
kalmazkodni az ö-zéshez,
jóllehet korunk inkább a
köznyelv terjedésének ked-
vez.” Ugyanő később rész-
letesebben is föltárta Szaty-
maz népének szegedi gyö-
kereit, és azt állapította
meg, hogy „Szatymaz pa-
rasztnépe […] elsősorban
Felsővárosról, részben Ró-
kusról rajzott ki a múlt szá-
zad folyamán. Erről a csa-
ládnevek is tanúskodnak.”
Bálint Sándor megállapítá-
sai több mint negyven év-
vel a Szegedi szótár megje-
lenése után is érvényesek.
Így például – sajnos – az is,
amely a Szegedről kirajzott
települések nyelvjárásának
föltáratlanságára vonatko-
zik, s melyet ő jövőbeli fe-
ladatként jelölt meg. Ör-
vendetes kivételként egy-
két tanulmány a Szegeddel
szomszédos Algyő, Kis-
kundorozsma és Tápé táj-
nyelvéről megjelent ugyan,
de mind a szegedi népnyelv
alaposabb vizsgálata, mind
pedig Szeged környéke és a
szegedi kirajzások nyelv-
járásának részletesebb föl-
tárása még várat magára.
Dolgozatomban Szatymaz
tájnyelvének nem annyira
mai helyzetét tárgyalom,
még kevésbé azokat a vál-
tozásait, amelyek az elmúlt
évtizedekben végbementek
benne, hanem inkább azt a
régebbi nyelvjárási állapo-
tot mutatom be vázlatosan,
amelyet a község idősebb
lakói (nagyjából a hatvan

éven fölüliek) az egymás
közötti nyelvi érintkezés-
ben még napjainkban is
használnak.
a) A magánhangzók jel-
lemzése A szatymazi
nyelvjárás magánhangzó-
rendszere a beszédhangok
állománya (száma) szem-
pontokból lényegében véve
megegyezik a köznyelvvel.
A rövid magánhangzók kö-
zé ugyan fölvehető a zárt, a
hosszúak körébe pedig a
többhang értékű a és e, a-
hogy ezt A magyar nyelv-
járások atlaszának adatai
alapján pl. Algyő esetében
Imre Samu tette. A zárt ë és
a hosszú a és e előfordulása
azonban Szatymaz tájnyel-
vében, miként a szegedi
népnyelvben és a Szeged
vidéki nyelvjárástípusban
mindenütt, nagyon csekély
mértékű. A zárt ë jelentke-
zésére ugyanis többnyire
egytagú morfémákban (pl.
lë, në, të), vegyes hangren-
dű szavakban (pl. bëtyár,
dëszka, gërënda, lëkvár,
rëzsda ’rozsda’, szërda, vë-
randa, Vëszëlka stb.), to-
vábbá újabb keletű idegen
szavakban (pl. cëlofán, cën-
trifuga, prësszó stb.), oly-
kor egy-egy regionális jö-
vevényszóban (pl. sëtyëra
’szerető’) találunk példákat.
Az ë helyén – az előbbiek
kivételével – általában ö
hangzik. Ennek előfordu-
lását a labiális özésnél mu-
tatom be. – A többhang ér-
tékű hosszú a és e még
eléggé ritkábban elő, még-
pedig elsősorban a köz-
nyelvi al, el, illetőleg ar(r),
er(r) hangkapcsolatok he-
lyén (pl. ara, ere; ehoz, e-
mönt; rögge, Sándorra, ta-
vassza stb.).
A magánhangzók hang-
színe tekintetében két em-
lítésre méltó sajátsága van a
szatymazi nyelvjárásnak.
Az egyik a kevésbé ajakke-
rekítéses ö és a kissé labi-
ális színezetű ë változatok
fölbukkanása az ö-ző, ille-
tőleg ë-ző (vagy e-ző) szó-
alakok mellett (pl. gyerök ~
gyerök ~ gyerëk ~ gyerëk ~
gyerek; köllött ~ köllött ~
këllëtt ~ këllëtt ~ kellett;
mögyök ~ mögyök ~ më-
gyëk ~ mëgyëk ~ megyek;
stb.). Ezen változatok közül
az ë-ző és az e-ző szóala-
kok csak elvétve hallhatók.
Az ö és ë közötti ö és ë vál-
tozatok nyilvánvalóan az ö-

zésnek a köznyelvi hatásra
bekövetkező, kisebb fokú
visszaszorulásával magya-
rázhatók. – A másik hang-
színbeli sajátság az l, r és j
nyújtó hatásával függ ösz-
sze, ezek előtt ugyanis még
napjainkban is gyakori a
magánhangzók félhosszú
ejtése (pl. ŕjtó, bokňr,
szatyňr stb.).
A magánhangzók gyako-
riságát tekintve a szatyma-
zi nyelvjárás legnagyobb
hatású, legmarkánsabb sa-
játsága az ö-zés, amely
minden hangtani helyzet-
ben megfigyelhető. Ez a
jelenség – az egytagú és a
vegyes hangrendű szavak
kivételével – a más nyelv-
járásokbeli illabiális ë hang
helyén hangtani és asszoci-
atív helyzettől függetlenül
fordul elő (pl. böllér, bötű,
csöcs, csönd, csöpp, mög-
néz, mögver, mönyecske,
szögényök; epör, retök;
csépöl, viccöl; ébredöz, é-
röz; kényös; színös; lécöt,
lisztöt; stb.). Az ö-zés, noha
az idősebbek nyelvhaszná-
latában még ma is eléggé
gyakori, általában vissza-
szorulóban van a község-
ben. Ezt jelzi – a hangszín-
beli sajátosságként már em-
lített – ö és ë fonetikai vál-
tozatok föltűnése, kisebb
fokú térhódítása a nyelv-
járásban.
Részlet SZABÓ JÓZSEF  a
www.sulinet.hu internetes
portálon megjelent írásá-
ból

KALENDÁRIUM
Advent (ádvent, úrjövet)
a keresztény kultúrkörben a
karácsony (december 25.)
előtti negyedik vasárnappal
– más megfogalmazásban a
Szent András apostol nap-
jához (november 30.) leg-
közelebb eső vasárnappal –
veszi kezdetét, és karácso-
nyig tart. Advent eredete a
4. századig nyúlik vissza.
VII. Gergely pápa négyben
határozta meg az adventi
vasárnapok számát. A ka-
rácsonyi ünnepkör advent
első napjával kezdődik, és
vízkeresztig (január 6-ig)
tart. Advent első vasárnapja
egyúttal az egyházi év kez-
detét is jelenti.
Advent első vasárnapja, a
keresztény egyházi év első
napja mindig november 27.
és december 3. közé esik. A
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december 25. előtti utolsó
vasárnap advent negyedik
vasárnapja, az azt megelő-
ző advent harmadik vasár-
napja, és így tovább. 2006-
ban azért volt érdekes ad-
vent negyedik vasárnapja,
mert december 24-ére esett,
a legkésőbbi időpontra, a-
mely még karácsony előtt
van, hiszen ez a nap kará-
csony előestéje, vagyis
szenteste (ebből követke-
zik, hogy advent első vasár-
napja nem lehet később,
mint december 3.).
Az advent szó jelentése
„eljövetel”. A latin „ad-
ventus Domini” kifejezés-
ből származik, ami annyit
tesz: „az Úr eljövetele”. A
karácsonyt megelőző vá-
rakozás az eljövetelben
éri el jutalmát. Régebben
egyes vidékeken „kisböjt-
nek” nevezték ezt az idő-
szakot.
Egyházi szertartások és
szokások
A katolikus egyházban ad-
vent liturgikus színe a lila
(viola), mely a bűnbánatot,
a szent fegyelmet és össze-
szedettséget jelképezi. Ad-
vent harmadik vasárnapján,
örömvasárnap (gaudete va-
sárnap) az Úr eljövetelének
közelségét ünneplik; e nap
liturgikus színe a rózsaszín.
Az egész időszakban dísz-
telen a templomi oltár, az
orgona szerepe pedig az é-
nekek kíséretére korláto-
zódik. Elterjedt szokás az
adventi hétköznapokon haj-
nali (rorate) misét tartani. E
szertartásokon különös
hangsúlyt kap a megváltó
várása és Szűz Mária tisz-
telete. Ugyancsak advent-

hez köthetők az ó-antifó-
náknak nevezett egyházi
énekek. Nevük onnét ered,
hogy az „Ó!” felkiáltással
kezdődnek.
A szentcsalád-járás a 20.
század elejéről származó
katolikus szokás. A hívek
minden nap más házhoz
visznek egy a Szent Csa-
ládot ábrázoló képet, és e
képnél imákat mondanak, s
kisebb szertartásokat mu-
tatnak be. A népszokás arról
a bibliai eseményről emlé-
kezik meg, amikor a gyer-
mekét váró Szűz Mária és
Szent József Betlehembe
érvén szállást kerestek ma-
guknak.
Böjt. Böjt korábban szokás
volt az adventi időszakban
böjtöt tartani. Az adventi
böjti idő alatt tiltották a za-
jos mulatságokat és az ün-
nepélyes házasságkötése-
ket, de az utóbbit az 1661.
évi nagyszombati zsinat
püspöki engedélytől tette
függővé. A böjtölés hagyo-
mánya a 20. század köze-
pén tűnt el.
Adventi koszorú Advent-
kor a 19–20. század óta
szokás koszorút készíteni.
Az adventi koszorú ősét
1839-ben Johann H. Wic-
hern német evangélikus lel-
kész készítette el: egy fel-
függesztett szekérkeréken
23 gyertyát helyezett el,
melyek közül minden nap
eggyel többet gyújtott meg
karácsonyig. 
Ma az adventi koszorú ál-
talában fenyőágból készí-
tett kör alakú koszorú, me-
lyet négy gyertyával díszí-
tenek. A gyertyák színe ka-
tolikus körökben egy ró-

zsaszín kivételével lila,
mert a katolikus hagyomá-
nyok szerint az advent szí-
ne a lila, a bűnbánat és a
megtérés jelképe, a koszorú
négy gyertyája közül – a
meggyújtás sorrendjében –
az első, a második és a ne-
gyedik lila, míg a harma-
dik, a közelgő ünnepet
szimbolizálva: rózsaszín. A
negyedik színe a bűnbánat
színe, a lila - az adventi fel-
készülés során ugyanis u-
gyanúgy önmegtartóztatás-
sal, bűnbánattal készülnek
a keresztények a közelgő
karácsonyra, mint húsvét
előtt. A rózsaszín gyertya
pedig a küszöbön álló ün-
nep fölött érzett örömöt je-
lenti, az öröm színe a fehér,
de ha ez lilával keveredik,
akkor rózsaszín lesz belőle.
Az elvilágiasodott szoká-
sok szerint azonban, ma
már sokfelé különböző szí-
nű gyertyákkal díszítik az
adventi koszorút, zöld, sár-
ga, kék, fehér, arany, ezüst,
narancssárga és szinte bár-
milyen színű lehet. A gyer-
tyákat vasárnaponként
(vagy előző este) gyújtják
meg, minden alkalommal
eggyel többet. A világító
gyertyák számának növeke-
dése szimbolizálja a növek-
vő fényt, amelyet Isten Jé-
zusban a várakozónak ad
karácsonykor. Az adventi
koszorún mind a négy gyer-
tya egyszerre ég az utolsó
vasárnapon.
Minden gyertya szimboli-
zál egy fogalmat: hit, re-
mény, szeretet, öröm. A
gyertyák egyben a katoli-
kus szimbolika szerint egy-
egy személyre vagy közös-
ségre is utalnak:

· Ádám és Éva
mint akiknek elsőként í-
gérte meg Isten a meg-
váltást (hit);

· zsidó nép
akinek megígérte, hogy
közülük származik a
Messiás (remény);

· Keresztelő Szent János
aki hirdette Jézus eljö-
vetelét, és készítette az u-
tat az emberek szívéhez
(szeretet);

· Szűz Mária
aki megszülte a Fiút (ö-
röm – rózsaszín gyertya).

Az adventi naptár hasz-
nálatának népszokása 1900
körül kezdődött, kialakulá-
sa egy német édesanyához
kötődik, akinek kisfia, Ger-
hard, már hetekkel az ün-
nep előtt türelmetlenkedett
a várva-várt és megszokott
karácsonyi ajándékok mi-
att. Az édesanya ezért ér-
dekes és meglepő játékot
talált ki gyermeke számára:
egy kemény papírlapot hu-
szonnégy részre osztott,
mindegyik részre rátűzött
egy-egy darab csokoládét,
majd megengedte, hogy a
gyermek minden este meg-
egyen egyet-egyet közülük.
Mikor a kisfiú felnőtt, nem
felejtette el édesanyja meg-
lepetését, és üzleti vállal-
kozásba kezdett. Olyan
naptárt szerkesztett, ame-
lyen huszonnégy ablakocs-
ka mögé egy-egy darab
csokoládé vagy cukorka
volt elrejtve, s ezek csak a
spaletták kinyitása után vál-
tak láthatóvá. 
A Wikipédiából, a szabad
enciklopédiából

MEGHÍVÓ
Tisztelt Lakosság!

A Szatymazi Önkormányzat Képviselő-testülete
A

2011. november 16-án 14 órakor 
tartandó testületi ülés 3. napirendi pontját közmeghallgatás keretében tartja meg.

A napirendi pont tárgya: a 2011 évi költségvetési koncepció elfogadása.

Az ülés helyszíne: Az iskola ebédlője.
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Kedves Lakosok!

Június 21-én aláírtuk a Sán-
dorfalva és Szatymazt érin-
tő szennyvíz-beruházás II.
fordulós (a kivitelezési sza-
kaszról szóló) támogatási
szerződést. A PR feladatok
ellátására lefolytattuk a
közbeszerzési eljárást, a-
melynek eredményeképpen
2011. október 10-én meg-
kötöttük a Megbízási Szer-
ződést a nyertes ajánlat-
tevővel, a Móranet Non-
profit Közhasznú Kft-vel.

A projekttel kapcsolatos
jogi tanácsadási tevékeny-
séget a 2011. október 17-én
megkötött szerződés szerint
a Fekete-Szabó Ügyvédi I-
roda látja el. A projekt me-
nedzsment szolgáltatás el-
látására hamarosan kiírásra
kerül a közbeszerzés és e-
lőreláthatóan még ez évben
szerződést kötünk.

Mivel az építési munkák
becsült éréke több mint 4
milliárd forint, ezért szük-
ség van műszaki-szakmai

minőségbiztosításra, majd
második lépcsőben közbe-
szerzési jogi megfelelőségi
vizsgálatra. A Fidic mér-
nök/műszaki ellenőr és ki-
vitelezési közbeszerzési do-
kumentációk elkészültek,
azok egyeztetése folyamat-
ban van a Közreműködő
Szervezettel, az Energia-
központ Nonprofit Kft-vel.
Az instrukcióknak megfele-
lően át kell dolgoznunk a
tendereket, amely jelenleg
zajlik. Az Energiaközpont
jóváhagyása után követke-

zik a Közbeszerzés Felü-
gyeleti Főosztály vizsgála-
ta. Mindkét szervezet jóvá-
hagyását követően kezdőd-
het meg a közbeszerzési
eljárás. Ha minden rendben
zajlik, akkor 2012 tavaszán
megkezdődhet és 2013 vé-
gére el is készülhet ez az
óriási munka.

Tehát az első kapavágásig
elvégzendő feladatok ösz-
szefoglalva:

Kakas Béla, a Társulás  Elnöke

Az elmúlt fűtési szezonban a médiában sokat lehetett hallani a gázbalesetekről. Egyes felmérések szerint évente kb. 50
ember hal meg Magyarországon e tragikus kimenetelű balesetek során. Az otthonokban bekövetkezett égéstermék visz-
szaáramlás okait, veszélyeit kutatva keresi a probléma megoldásait cikkünk. 
Szakemberek szerint, a balesetek általában 2 fő okra vezethetők vissza. Az egyik ok a fűtő/melegítő berendezések nem
megfelelő karbantartása ill. a karbantartás halogatása, vagy hiánya. A másik nagy hibaforrás a gázkészülékek
üzemeléséhez szükséges levegő utánpótlásának hiánya, ill. a kémény állapota, huzata, mely összefügg a légutánpótlás-
sal. Mindkettőre kiemelt figyelmet kell szentelni. Íme néhány megszívlelendő jótanács a szakembertől, még a fűtéssze-
zon kezdete előtt.
Amennyiben van, évente ellenőriztessük a kéményünk állapotát.
· A karbantartást, javítást bízzuk mindig szakemberre, még ha a család férfi tagja ezermesternek is érzi magát. Erre

érdemes fűtésszezon előtt sort keríteni.
· Kérjük ki szakember véleményét szagelszívó vásárlása vagy műanyag nyílászárók beépítése esetén. Ha kell,

használjunk lakószobában légbevezetőt, a vizes helységekben (WC, fürdőszoba, konyha) légelvezetőt.
· Kérjünk évente felülvizsgálatot gázkészülékeinkhez (kazán, bojler, konvektor)
Szatymazi körzeti kéményseprő: Gémes Ferenc, tel.:30/598-41-64

KEZDŐDIK A FŰTÉSI SZEZON, FIGYELJÜNK A VESZÉLYEIRE!
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Pályázati felhívás
Szatymaz Község Képviselõ-testülete pályázatot hirdet az alábbi, tulajdonában levõ önkormányzati költségelvû bérlakásra.

1. A pályázaton részt vehetnek:
a. Önálló lakástulajdonnal, lakásbérleti joggal nem ren-

delkezõ, keresõ tevékenységet folytató, 35 év alatti fiatal
házaspárok, élettársi kapcsolatban élõ személyek,
egyedülálló személyek, akik vállalják, hogy:

- A lakásbérleti szerzõdés megkötését követõ 6 éven belül
a községben saját tulajdonú lakást szereznek.

- lakás-elõtakarékossági szerzõdést kötnek valamely pénz-
intézetnél. 

b. Az önkormányzat, vagy intézményeinél alkalmazásban,
vagy azokkal szerzõdéses jogviszonyban állók, akik
önálló lakástulajdonnal nem rendelkeznek és vállalják
bérleti jogviszonyuk határozott idõre, vagy munkavis-
zonyuk fennállásáig történõ létrejöttét. 

2. A pályázatok során elõnyben részesülnek azok, akik:
a. 6 havi bérleti díj egy összegben történõ megfizetését vál-

lalják,
b. lakásbérleti szerzõdés meghatározott idõtartamának

lejárta elõtt saját tulajdonú lakást szereznek, vagy
lakásproblémájukat más módon megoldják,

c. minimum egy 4 éves futamidejû, legalább 10.000 Ft/hó
lakás-elõtakarékossági szerzõdéssel rendelkeznek,

d. állandó lakóhellyel, vagy ideiglenes tartózkodási hellyel
rendelkeznek a községben, vagy életvitelszerûen itt
tartózkodnak,

e. minimum 6 hónap folyamatos munkaviszonyt igazolnak,
f. építési telektulajdonnal rendelkeznek a községben,
g. pénzintézeti igazolás önerõ meglétérõl,
h. gyermeket nevelnek,

3. Pályázni csak a Polgármesteri Hivatalban besze-
rezhetõ pályázati adatlap kitöltésével lehet.

4. A pályázat benyújtásának határideje: 2011. november 15.

5. A pályázat benyújtásának helye: Szatymaz Község
Polgármesteri Hivatala (6763 Szatymaz, Kossuth u. 30.)
- dr. Kormányos László polgármester
A polgármester gondoskodik a Polgármesteri Hivatal
útján a pályázatok nyilvántartásba vételérõl.

6. A pályázat elbírálásának határideje: 2011. november 16.
A pályázókat a pályáztatás eredményérõl a polgármester írás-
ban értesíti.
A nyertes pályázóval a lakásbérleti szerzõdés megkötése az
értesítés kézhezvételétõl számított 15 napon belül történik
meg.
Amennyiben a szerzõdéskötésre a pályázó hibájából nem
került sor, a bérlõkijelölés hatályát veszti. 

A települési önkormányzat
képviselő-testülete rende-
lettel dönt arról, hogy a he-
lyi adókról szóló törvény-
ben meghatározottak közül
melyik adónemet vezeti be,
milyen mértékben, milyen
mentességek biztosítása
mellett. Ezért ingatlan szer-
zése (adásvétel, árverési
vétel, ajándékozás, öröklés,
stb. útján) esetén célszerű
informálódni arról, hogy az
ingatlan fekvése szerinti te-
lepülésen terheli-e az ingat-
lan tulajdonosát (haszonél-
vezőjét) helyi adókötele-
zettség.
Szatymaz község képvise-
lő-testületének rendelete a-
lapján Szatymaz községben
magánszemélyek kommu-
nális adóját kell fizetni.
Az adót annak kell megfi-
zetni, aki a naptári év első
napján az önkormányzat
illetékességi területén lévő
építmény, telek tulajdonosa
(haszonélvezője), továbbá

aki nem magánszemély tu-
lajdonában álló lakás bér-
leti jogával rendelkezik. 
Több tulajdonos esetén a
tulajdonosok tulajdoni há-
nyadaik, a bérlőtársak e-
gyenlő arányban kötelesek
adót fizetni. Amennyiben
az ingatlannak több tulaj-
donosa (vagy a lakásbérleti
jogviszony alanyai bérlő-
társak) van, a tulajdonosok
(bérlőtársak) megállapod-
hatnak abban, hogy az adó-
zással kapcsolatos jogokkal
és kötelezettségekkel egy
tulajdonost (bérlőtársat) ru-
háznak fel. 
Az adókötelezettség épít-
mény esetében a használat-
bavételi, illetve fennmara-
dási engedély kiadását kö-
vető év első napján, enge-
dély nélkül épült, vagy
használatba vett építmény
esetében az adókötelezett-
ség a tényleges használat-
bavételt, lakásbérleti jogvi-
szony esetében a jogvi-

szony létrejöttét követő év
első napján keletkezik. 
Az adó mértéke külterületi
ingatlan után 3.000 Ft/év,
belterületi ingatlan után az
adó mértéke 4.000 Ft/év.
Adókedvezmény illeti, és a
meghatározott adó 50 %-át
köteles fizetni az az adózó a
külterületi ingatlanra, aki a
község közigazgatási terü-
letén több adóköteles ingat-
lannal és állandó lakcímmel
rendelkezik (ezt az adóked-
vezményt az adóalany vá-
lasztása szerint csak egy
külterületi adótárgyra érvé-
nyesítheti). A meghatáro-
zott adó 50 %-át köteles
fizetni az az adózó is, aki a
65. életévét betöltötte, há-
zaspárok esetében akkor, ha
mindketten a 65. életévüket
betöltötték. 
Az adót két egyenlő részlet-
ben az adóév március 15.
napjáig, illetve szeptember
15. napjáig kell megfizetni.
A tulajdonosnak (haszon-

élvezőnek/bérlőnek) az adó
megállapításához szüksé-
ges adatokról bevallást
(www.szatymaz.hu honla-
pon megtalálható vagy adó-
hatóságunknál beszerezhe-
tő nyomtatvány) kell be-
nyújtania az adóhatósághoz
az adókötelezettség kelet-
kezését követő 15 napon
belül. A hatóság a fizetendő
adóról, a fizetés módjáról,
idejéről, mentességről, ked-
vezményről határozatot
hoz. Ez alapján kell az adót
megfizetni mindaddig, a-
míg az adózó újabb határo-
zatot nem kap. Csak adókö-
telezettséget érintő változás
(pl: ingatlan eladása, bérleti
jog megszűnése, stb.) ese-
tén kell újabb bevallást be-
nyújtania az adózónak. 
Amennyiben a magánsze-
mély adózó bevallási köte-
lezettségének nem tesz ele-
get, vagy azt késedelmesen
teljesíti 200.000 forintig
terjedő mulasztási bírsággal
sújtható.

MIT TEGYEK HA…?
Nem régen indult rovatunk célja, hogy az önkormányzatnál intézendő, hétköznapi ügyekkel kapcsolatos, legtöbb-

ször előforduló kérdéseire választ adjon.

Amit a magánszemélyek kommunális adójáról tudni kell

Lakás címe Alapterület m2 Szobák száma Komfortfokozat Bérleti díjFt/hó

Ady E. u. 34/H. 59,6 2,5 Összkomfort 25.032
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DANKÓ PISTA MÛVELÕDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

A WARC projekt infó
pontjai révén a kistelepü-
lések lakói az intézmények
számára kiosztott számító-
gépeken állást böngészhet-
nek, informálódhatnak, is-
mereteket szerezhetnek,
mindezt az esélyegyenlő-
ség, az önmegvalósítás, a
siker jegyében. Szabadka
és Szeged melletti 20 tele-
pülés könyvtárában vagy
művelődési házában infor-
mációs pont létrehozása a
WARC projekt egyik prog-
ramrésze, melyet a szabad-
kai FOKUS, és a szegedi
MÁTRIX alapítványok az
Európai Unió támogatásá-
val a Magyarország-Szer-
bia -IPA- Határon Átnyúló

együttműködési Program
keretében valósítanak meg. 
A WARC (Welcome to Arts
and Crafts) „Megújuló mű-
vészetek és kézművesség”
program célja a kihaló fél-
ben lévő szakmák /népi te-
vékenységek népszerűsíté-
se. Szerbiában a program
Bajmok, Djurdjn, Donj, Ta-
vankut, Stari Zednik, Novi
Zednik, Horgos, Cantavir,
Visnjevac, Bikovo települé-
seken, Magyarországon Al-
győ, Újszentiván, Doma-
szék, Üllés, Deszk, Apát-
falva, Kübekháza, Szaty-
maz, Röszke, Dóc telepü-
léseken van jelen.
Ezen a héten került sor Sze-
geden, a MÁTRIX Köz-

hasznú Alapítvány klubter-
mében a magyar telepü-
lések információs pontjai
számára biztosított infor-
matikai eszközök átadásá-
ra. 
2010-2011 években a la-
kosságot segítő WARC pro-
jekt többek között fejlesztő
táborokat, karrier tanács-
adásokat, településeken ki-
állításokat, népi hagyo-
mányt népszerűsítő road-
show-kat, KiMitTud?!-ot is
szervezett. A projekt há-
romnyelvű weboldala a
www.warc.eu, ahol az ér-
deklődők bővebb informá-
ciókat szerezhetnek a szer-
vezetek munkájáról, és a
programról is.

A FOKUS és a MÁTRIX
2012-ben újult erővel indít-
ja a Magyarország-Szerbia
-IPA- Határon Átnyúló e-
gyüttműködési Program ke-
rete által támogatott
WARC2 projektet, melynek
célja az első programhoz
hasonlóan a társadalom, a
fiatalság segítése, a tehet-
ségek fejlesztése, a karrier
tanácsadás, az életvezetés.
Rohanó világunkban a sza-
badkai FOKUS, és a szege-
di MÁTRIX alapítványok
munkája fontos, és támo-
gatásra érdemes.

A számítógépek átadása
KÉP a hásó oldalon

Számítógépeket kaptak a kistelepülések intézményei

Óvodai hírek
Szorgalmasan készülődtek
óvodásaink az Állatok Vi-
lágnapjára. Két héten át
gyűjtötték óvodánkban a
száraz illetve konzerv ku-
tya-cica  eledeleket. Az ösz-
szegyűjtött adományokat
2011.október 09-én szom-
baton adtuk át a Tappancs
Alapítvány munkatársainak
Szegeden a Pláza parkoló-
jában. Az alpítvány munka-
társai nagyon örültek az ó-
vodások által összegyűjtött
adománynak, mely 80,3 kg.
kutyaeledelt és 2,8 kg cica-
eledelt tartalmazott.
Hálásan köszönjük az ada-
kozó szülők támogatását,
mely e nemes ügyet szol-
gálta.

Óvó nénik

november havi ren-
dezvényeink:
nov. 05-én nevelés nélküli
munkanap volt. A szegedi
mentőállomás képzett mun-
katársa fog az óvónőknek
elméleti oktatást és gyakor-
lati képzést tartani. Az ok-
tatás célja, hogy baleset
esetén a legelső és leg-
fontosabb teendőkről fogal-
mat alkothassanak az óvó-
nők. Szó lesz még kisebb
sérülések ellátásáról, az új-
raélesztésről, és a közben
felmerült kérdésekről.

November. 10. csütörtök.
= Lúdas- csütör- TÖK.:
Szeretettel meghívjuk a
kedves szülőket gyerme-
keikkel együtt 2011 no-
vember 15-én családi kéz-
műves délutánunkra. A 
program helyszíne jó idő
esetén az óvoda udvara.

Programok:
- őszi termések faragása,
ragasztása, kompozíciók
elkészítése, bemutatása.
- tökből készült finomságok
kiállítása, a nap végén kós-
tolás.
- Az új óvodai épület meg-
tekintése.
- Ludas Matyi mesejáték az
óvónénik előadásában.
- Lúdkeresés a fűben, söté-
tedés után, zseblámpa se-
gítségével.
Kedves vendégeinket az
aktív részvételükért liba-
zsíros kenyérrel és hagymá-
val, valamint teával és az
Őnök által felajánlott tök-
ből készült finomságokkal
jutalmazzuk.

Az „egyszázalékokból” be-
érkezett 387.558 Ft. pénz-
összeg felhasználásával, a
Mi Óvodánk Alapítvány
vezetősége, csoportonként

50.000 Ft-ot fordított rajz-
eszközök és játékok vásár-
lásra, 60.000 Ft értékben
pedig a szegedi bábszinház-
ba vásárolt bérletet a gyer-
mekeknek. Ezen kívül
mind az öt csoport fog
kapni egy music-centert. 
Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni minden felajánló-
nak az anyagi támogatását.

December 5-e Mikulás-
várás az óvodába.
Miután egész évben jól
viselkedtünk, így talán jog-
gal remélhetjük hogy a
délelőtt folyamán idén is el-
látogat hozzánk a Mikulás
Bácsi, minden csoport egy-
egy kis énekkel, és verssel
készül a Mikulás köszön-
tésére.

December 09.: Adventi
délután az óvodában.
A hagyományokhoz híven a
szülőkkel és a gyermekek-
kel együtt, egy kis kézmű-
ves foglalkozást szeretnénk
rendezni az óvodában. Idén
is ajándék tárgyakat készí-
tenénk. Minden csoport rö-
vid kis ünnepi műsorral
hangolódik majd rá a közel-
gő ünnepre.
Szabadtéri forró teázással
zárnánk a napot.
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Csipet-Csapat hírek
Csipetnyi Hirek! Először is
köszönjük az eddigi támo-
gatóinkhoz csatlakozók fel-
ajánlásait: Gyuris Zsuzsan-
nának /Virágbolt/ Kónya
Lászlónak /Vasbolt/ Kovács
Sándor /Terménybolt/ Spil-
ler Lászlónak /Spiller Bolt/
felajánlását. 

A nagycsaládosok egyesü-
lete újabb felkérésnek ele-
get téve részt vett játék-
kuckójával a Repülőnapon
is. Jó érzés volt, amikor a
szülők mondták, már keres-
tek minket! Az idő ismét
nekünk és a kilátogatóknak
kedvezett, így mindenki jól

érezhette magát sátrunk
árnyékában. A gyerekek
birtokba vehették játékko-
sarukat, horgászbotjaikat!
Reméljük a jövőben még
több közösségi rendezvény
részesei lehetünk. Tagnak
bárki jelentkezhet, akinek
van gyermeke, szeretne egy

gyerekekről, családról szó-
ló egyesület tagja lenni:
jelentkezni az egyesület
vezetőjénél, Tóthné Zsófi-
nál lehet.
Tel.: 06/20/9344730.
Köszönjük

Iskolai hírek
Arad 2011

Nagyot gondoltunk, és tet-
tünk, amikor október 8-án
Arad felé vettük az irányt
29 tanulónkkal és a sándor-
falvi diákokkal.
Az aradi vértanúk emlékére
rendezett kis túránk a város
híres, Megbékélés terére ért
először.
Majd a vesztőhelyre, a ki-
végzés emlékművéhez tar-
tottunk. Itt elhelyeztük is-
kolánk koszorúját, és közö-
sen elénekeltük a himnuszt.
Néhány kilométeres buszo-
zás után megérkeztünk Vi-
lágosra, a fegyverletétel
színhelyére. A világosi vár
romjai már messziről lát-
szottak, fölötte, mintha a
múlt árnyai fenyegetőzné-
nek, hatalmas madarak rep-
kedtek. Szívet-lelket me-
lengető élmény volt ugyan-
itt megnézni a Bohus család
kastélyát. Büszkén hallgat-
tuk, hogy a kastély úrnője
Szőgyény Antónia, aki
Görgei unokatestvére volt,
dacolva férjével és a politi-
kával az aradi börtönbe zárt
rabokat látogatta 1849-ben.
A szellemi táplálék után jött

a fizikai megmérettetés. I-
rány a Lippai vár. Mind-
nyájan nekivágtunk a ma-
gaslatnak, és sikeresen tel-
jesítettük is.
Estefelé, már kissé elcsi-
gázva érkeztünk meg a
máriaradnai kegyhelyhez.
Utunk utolsó állomásán a
helyi pap mesélt a zarán-
dokhellyé vált templomról.
Bízunk benne, hogy hagyo-
mányt teremthetünk, és
minden évben a helyszínen
tiszteleghetünk történel-
münk méltán nagy egyéni-
ségei előtt.

Balaton
Különleges lehetőség adó-
dott idén a szatymazi mű-
vészeti iskolás gyerekek
számára. Balaton…ízlel-
gették a szót, és a gondola-
tot, hiszen sokan közülük
nem látták még a Magyar
„tengert”. 
Rögtön a tanévzáró után az
alsósok indultak útnak. 
Nem tudni kik izgultak job-
ban, a szülők vagy a gye-
rekek? Milyen lesz az öt
nap láblógatás a Balcsiban? 
Láblógatás??!!  Hát az nem

volt. Helyette rengeteg kéz-
művesség, gyöngyfűzés, ki-
rándulás, tekézés, büfézés
és persze fürdés. Volt aki a
búvárkodással is próbálko-
zott.
Igaz néha adódtak problé-
mák is… Amikor elfogyott
a rágó, és már fogat kellett
mosni, nem találták a tiszta
pólót, zoknit, vagy már
nem volt több meleg ruha..
Egy valami azonban nem
hiányzott! A vidámság!!
Pedig sokan most voltak
először távol az otthonuk-
tól!!  
A jóból a felsősök sem
maradtak ki. 
„Izgatottan vártuk a bala-
toni kirándulást.” –írták a
hetedikes lányok. „Minden
gyerek szobájában ott füg-
gött a naptár, melyben szá-
moltuk a napokat, hogy mi-
kor indulunk már. Hatalmas
bőröndökkel várakoztunk
az iskola előtt július végén.
A buszra felszállva érezni
lehetett a levegőben a di-
ákok izgalmát. A táborhoz
érve hatalmas üdvrivalgás
tört ki – de járművünk to-
vább gördült. Parkolási

problémák… Hamarosan
azonban mindenki boldo-
gan foglalta el a szobáját, és
kíváncsian fedezte fel a
környéket. A tábornyitó al-
kalmával Marcsi néni el-
mondta a héten ránk váró
izgalmas programokat. A
pálmát természetesen a vízi
taxizás vitte el, de azért a ti-
hanyi hegymászás sem volt
kutya! A kézműves foglal-
kozások is nagyon jól sike-
rültek, és természetesen a
tinik kedvence, a diszkó
sem maradt el! 
Az utolsó nap délutánján (a
fiúk nagy örömére) divat-
bemutatót tartottunk, ahol
ők pontozták a verseny-
zőket. Táborzáráskor min-
denki az ajándék pólójában
gurította a tekegolyókat,
léghokizott, vagy éppen bi-
liárdozott.
Sok új barátot szereztünk,

és persze szép emlékeket.
Azért, hogy mindez így tör-
tént, köszönet a legklasz-
szabb táborvezetőnek, Ko-
csis Máriának, aki lehetővé
tette ezt nekünk!
Reméljük, jövőre is élvez-
hetjük majd. Ugye, Marcsi
néni?

REFORMÁTUS HÍREK
Október 31 
- a reformáció napja
A reformáció napja több
protestáns egyházban októ-
ber 31-én tartott ünnepnap,
annak emlékére, hogy
1517-ben ezen a napon füg-
gesztette ki Luther Márton
a wittenbergi vártemplom
kapujára a bűnbocsátó leve-
lek árusításával kapcsolatos
95 tételét. A tételeknek
rendkívüli hatása volt: futó-
tűzként terjedtek a Német-
Római Birodalomban, és
nem csak ott.
Zwingli Ulrich, majd Kál-
vin János Svájcban is elin-
dította a reformációt. E
mozgalmak tagjait a pápa-
ság túlkapásaival szembeni
tiltakozás („protestálás")

miatt protestánsoknak ne-
vezték, a keresztyénségnek
ekkor kialakuló nagy ága a
protestantizmus. A refor-
máció egyes irányzatainak
szétválása a különböző pro-
testáns egyházak, felekeze-
tek kialakulásához, majd
megerősödéséhez vezetett.
Ezek közül az evangélikus
egyház (más néven lutherá-
nus egyház) és a református
egyház a legismertebbek.
Magyarországon a 16. szá-
zadban a török uralom kor-
szakában terjedtek el a re-
formáció eszméi. Luther
nézetei először Habsburg
Mária udvarában jelent-
keztek, majd az erdélyi
szászok között váltak elfo-
gadottá. Noha az ország-
gyűlés fellépett az új tanok

ellen, a 16. század végére
az ország 80-90%-a vált
protestánssá. Mivel a refor-
mátorok a nép nyelvén, ma-
gyarul prédikáltak, és lefor-
dították a Bibliát, tevékeny-
ségük nagy mértékben hoz-
zájárult az irodalmi nyelv
kialakulásához. A reformá-
tus erdélyi fejedelmek és
főurak számos nyomdát és
főiskolát alapítottak, ame-
lyek elősegítették a hazai
oktatás és művelődés ü-
gyét.
A reformáció hazai elter-
jedésében nem kis szerepet
játszott megyénk, Szatmár
megye. Először itt rendez-
tek magyar földön protes-
táns zsinatot, 1545-ben Er-
dődön.

A reformáció alapelvei:
1. Sōla Scriptūra (egyedül

a Szentírás); Az egyedül a
Szentírás elve szerint a Bib-
lia Istennek az egyedüli ih-
letett és hiteles szava, a ke-
resztyén tanítás egyetlen
forrása. Ez az isteni szó
mindenki számára hozzá-
férhető, azaz mindenki szá-
mára érthető.

2. sōlā fide (egyedül hit
által); A megigazulást (ami
a protestáns szóhasználat-
ban „Isten által igaznak
nyilvánítást" jelent) kizáró-
lag hit által nyerhetjük el,
bármilyen jó cselekedet
szükségessége és hozzáa-
dása nélkül. A korai protes-
táns teológia szerint a jó
cselekedetek bizonyítékai és
nem előfeltételei a hitnek.
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Tisztelt szatymazi munkavállalók!
A Szilánk Cégcsoport új termelőcsarnokának, logisztikai központjának, illetve irodaépületének

kivitelezése célegyenesbe érkezett.
Kiváló alkalom ez arra, hogy

2011. november 24-én (csütörtökön) 17:00 órától
tájékoztatást nyújtsunk  azokról a munkavállalási  lehetőségekről, melyeket cégünk Szatymazi

beruházása  jelenthet az Önök számára.
Helyszín:

Az átlalános iskola ebédlője
Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt

Megváltozott munkaképességű takarítót keres a Szilánk Zrt. irodaépületek, szociális helységek takarítására. 
Munkaidő: 17-21 óráig, munkavégzés helye: januártól Szatymaz. 

Jelentkezni: karrier@szilank.hu vagy személyesen Szegeden a Pulcz u. 46. sz. alatt.

Szatymazi Nőegylet hírei

A tavalyi évhez hasonlóan a Szatymazi Nőegylet idén is szeretettel vár min-
denkit a Kultúrparki Advent ünnepi rendezvénysorozatra a művelődési ház
előtti térre a közös karácsonyi gyertyagyújtásra!!
Programok:

November 27. 1700 Gyertyagyújtás 
December 04. 1700 Gyertyagyújtás

1730 Mikulás hívogató gitárzenével, 
énekléssel

1800-1900 Találkozás a Mikulással, aki-
től minden gyerek kap csomagot

December 11. 1800 Gyertyagyújtás
December 18. 1700 Gyertyagyújtás

Vasárnaponként a közös gyertyagyújtást követően, az előző évihez hasonló tartalmú, ünnepváró, hangulatteremtő
műsorokkal, valamint teával és forralt borral várjuk az érdeklődőket. Idén már minden vasárnap 1700- 2000 órakor kerül
megrendezésre a karácsonyi vásár ajándék ötleteket kínálva. A Mikulás december 04-én érkezik meg a szatymazi advent
helyszínére, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is minden gyereknek átadhassa a csomagot.

Adventi meghívó
KULTÚRPARKI ADVENT 2012.

3. sōlā grātiā (egyedül ke-
gyelemből); Ez azt jelenti,
hogy a megváltás egy olyan
ajándék Istentől Jézus sze-
retete által, amiért nem tet-
tünk semmit. Ingyen van =
Gratis.

4. sōlus Christus (egyedül

Krisztus); Az egyedül
Krisztus elv azt jelenti,
hogy egyedül Krisztus a
közvetítő Isten és az ember
között és így senki máson
keresztül nem lehetséges a
megváltás.

5. sōlī Deō glōria (egye-

dül Istené a dicsőség). Min-
den dicsőség egyedül Isten-
nek jár, mivel a megváltás
kizárólag az Ő akarata és
tette által ment végbe: nem-
csak Jézus mindenre elég-
séges bűnhődése a mi bűne-
inkért a kereszten az Ő

munkája, hanem az is, ha
mi hiszünk Jézusnak ebben
a tettében, és ezt a hitet is
az ember szívében a Szent-
lélek hozza létre.

megjelent a: szatmar.ro
elektronikus újságban.

FELHÍVÁS
Ezennel, hagyományteremtő szándékkal meghirdetjük minden korosztály számára az adventi ünnepkörrel kapcsolatos

mese- és történetíró pályázatot. Idén is újra megrendezzük a tavaly már nagy sikert aratott karácsonyi sütemény-
versenyt. Beérkezési határidő: 2011. december 15. művelődési ház.

Eredményhirdetés az utolsó gyertyagyújtáskor 2011. december 18-án.

Nyugdíjasok közleményei
Tisztelt Tagtársaim!

Sajnálattal közlöm, hogy technikai okok, (helyiség
hiány) miatt az idei gyűléseink elmaradnak. Legközelebb
majd 2012 januárjában tudunk összejönni, de erről majd

akkor értesítelek benneteket.

Megértéseteket köszönöm, találkozunk 2012-ben!

Rácz István elnök

Köszönetnyilvánítás
A Szatymaz Község Területén Élő Idősek Gondozásáért
Alapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik jöve-
delemadójuk 1 %-át felajánlották az alapítvány részére.

A felajánlott összeget - mely a 2010-es évben 26.268,- Ft
volt - Alapítványunk az Községi Idősek karácsonya 
ünnepsége alkalmával a rendezvény támogatására 

fordította.
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A BARACKVIRÁG NÉPDALKÖR  VENDÉGSZEREPLÉSE
AZ ACÉL UTCAI IDŐSEK OTTHONÁBAN

Napjainkban divat, hogy
mindennek "napja" van. A-
zoknak is, akik mögött már
évek, évtizedek vannak, az
időseknek is. A Barack-
virág Népdalkör meghívást
kapott a Szegedi Kistérség
Idősek otthonába, hogy fel-

lépjen a lakók számára
szervezett műsorban.
Dalcsokraink közt a gondo-
zottak közül néhányan sza-
valtak, énekeltek, felsorol-
ták az idősek 10 törvényét.
Szívszorító volt hallgatni,
ahogy a magányról, az

"öreg" kor szépségeiről, a
halál közeledtéről beszél-
tek. Bizony könnyesek vol-
tak a szemek, hol a derű-
től, hol a meghatódottság-
tól. Nagyon hálásak voltak
a műsorunkért, marasztal-
tak minket, de az járt a fe-

jünkben, de jó, hogy a csa-
ládunk vár otthon.
Nekünk ez egy szép este
volt, Nekik ez az életük.

Egy kórustag
Fotó a hátsó oldalon

SVÉDASZTAL
E  GY  SZ   E  R  V  O  L  T

Barnasörben párolt sertéscsülök, jógazda módra, cseréptálban, 
szalonnás burgonya-ágyon, párolt káposztával.

A műveletek megkezdése előtt
mindenképpen!:
1.-áztasd be a cseréptál mind-
két felét, jó fertály órára tiszta
vízben. Ha ez nincs, akkor jó a
csapvíz is.
2.- amíg az edény ázik, feltét-

lenül be kell áztatni a nyelve-
det is! Erre a célra semiképpen
ne használjunk mindenféle en-
csem-bencsem csapvizet, mert
rengeteg jólbevált házi recept
kínál megoldást. Pl. lehet pró-
bálkozni 2 x három gyűszűnyi
gyomorkeserűvel, vagy fi-
náncnemlátta  tiszta törköly hi-
degindítóval, egy a lényeg:
száraz torokkal nem szabad
szakácskodni!!!
Most térjünk vissza a fősze-
replőhöz:
A hentesnél vásárolt kb. egy,
másfél kilónyi gyönyörű hátsó
füstöltcsülköt készítsd elő,
ahogy szoktad (borotva, láng-
szóró, gyanta, smirglipapír, ki
mire esküszik). Ezután enyhén
borsos, babérleveles, vörös-
hagymás vízben tedd fel főni.
(ha fél óra múlva sem forrt fel
a lé, akkor próbáld meg úgy,
hogy alágyújtasz.)
Most, hogy ég a tűz a fazekunk
alatt, haladéktalanul légtelenít-
sük le újra a stampedlit. E mű-
velet után szokta általában a
férfiember megérezni a spiri-
tuális világ közelségét. Ezért
egy rövid transz-kredencális
meditálás után, mondjuk el az
alábbi fohászt: 
- „f o h á s z” 3X, majd a biz-
tonság kedvéért visszafelé is
„sz á h o f” 3X,  és egy csipet
konyhasót balkézzel dobjunk a
forrásban lévő vízbe. Ez arra
jó, hogy távoltartsa a távoli ro-
konokat és ismerősöket akiket
képes, és pont ilyenkor enne
ide a fene. Titok: Extra szűz o-
liva olaj helyett, elég, ha bé-
zárjuk a kaput, meg kikapcsol-
juk a mobilt.
Ha ez is megvan, óvatosan

győződjünk meg róla, hogy
nincs-e veszélyes közelségben
valamilyen ragadozó ( asz-
szonynép), kártevő, (gyerek-
nép), aki oktalan magatartá-
sukkal kárt okozhatna a csül-
künk lelki fejlődésében. Ha
nincs, elérkezett az ideje, hogy
leosonjunk a pincébe egy pár
szem krumpliért. Na meg a
krumplisládák alá rejtett sza-
kadt gumicsizmának álcázott 3
éves, szupervészhelyzetre tar-
togatott körte-álom-pálinkánk-
hoz. Gondolkodás nélkül ta-
passzuk rózsás ajakunkat az ü-
veg nedvesen csillanó szájára,
és jőjjön aminek jönnie kell…
E  titkos és szívmelengető köz-
játék után magabiztos léptek-
kel térjünk vissza a varázslat
színhelyére, a konyhába. 
Észnél legyünk, mert ha félig
megfőtt a csülök, le kell ven-
nünk a lángról, félre tenni, és
elkészíteni a nászágyat csül-
künk számára a beáztatott cse-
réptálban.
Házi füstölt (bacon)szalon-
nából vékonyka, kétujjnyi szé-
les csíkokat teszünk alulra,
majd erre karikára vágott
krumplit, és ugyancsak kariká-
ra vágott vöröshagymát terí-
tünk. Minimálisan sózzuk,
borsozzuk, vagy aki szereti,
bevált fűszerkeverékkel is
megszórhatja.
Bizonyos komoly tudományos
megfigyelések szerint (a fiam
mondta) minél oldotabb han-
gulatba kerülök főzés közben,
annál több tonna(!) fűszert
szórok bármire, ami elém ke-
rül…Megesküszik rá, hogy
egyszer megborsoztam a fenő-
követ is…
Szerinte, ha egy kicsit több i-
lyen műkedvelő szakács lenne,
mint amilyen én vagyok, nap-
jainkra elfogytak volna a
bolygónk fűszerkészletei.
Na de, vissza a teendőinkhez!
A következő lépés, hogy a fé-

lig főtt csülköt óvatosan kör-
körösen bevágdossuk csontig,
és az így keletkező résekbe tö-
münk érzéssel egy kis vörös-
hagymát, majd gondolomsze-
rint meghinthetjük a legkülön-
félébb őrölt fűszerekkel, majd
gyöngéd, óvatos mozdulattal a
cseréptálban előkészített nyo-
szojóra fektetjük. Ezután mint-
egy megszentelve az aktust,
váratlanul aláöntünk egy fél
üveg barna sört. A sör másik
felét azonnal megisszuk, mert
ha nem, vagy kiborul, vagy
megissza a gyerek!
Díszítésképpen a csülök köré
ágyazhatunk még egy kis
champion gombát, meg zöld-
ségkeveréket, egy-két gerezed
fokhagymát, és egy ici-pici,
piros-aranyas  tejfölt (ez biztos
nem rontja el). Mielőtt vissza-
tennénk a tetejét, gyönyör-
ködve nézegessük egy kicsit,
majd késedelem nélkül önt-
sünk le egy második pohár
gyomorkeserűt. Ezt sohasem
szabad elmulasztani, mert ta-
pasztalatom szerint, sok étel fi-
nomsága pont az ilyen aprósá-
gokon múlik.
Ha ezzel megvagyunk, helyez-
zük az összeállitott cserépe-
dényünket a hideg sütőbe,
majd ezután, de csak is ezután,
gyújtsunk rá… -akarom mon-
dani- be a sütőbe.
Most, hogy a nehezén túl va-
gyunk, húzzunk közelebb egy
hokkedlit, és szóljunk oda a
szomszédnak a (visszakap-
csolt) mobilon, hogy ha már
tiz perce ideért volna a boltból
a sörrel, amit még tegnap le-
beszéltünk, akkor is pont húsz
percet késett volna. Ha a
szomszéd közben berobog az
életmentő készlettel, a kertá-
sásból beoldalgott asszonynak
semmilyen körülmények kö-
zött ne engedjük meg, hogy a
sörünket pohárba öntögesse,
hanem azonnal igyuk meg az
üvegből. Ha mindenáron se-

gíteni akar, készítessünk vele
(persze csak lent a kiskony-
hában) egy kis párolt vöröská-
posztát. Addig sem kell hall-
gatnunk a „két semmirekellő
munkakerülő, lusta, gazember-
ről” szóló történeteit, mely tör-
ténetek szereplői meglepő ha-
sonlóságot mutatnak velünk,
és áldott jó szomszédunk-
kal.… 
Egy órácska, vagy ahogy mi-
felénk mondják, két sör múlva
kukkantsunk bele az edénybe,
de óvatosan, mert a gőz a kon-
tyunk alá csaphat, ami persze
rossz, de semmiképpen sem
közelíti meg azt a lelkiterrort,
ami akkor következik, ha elejt-
jük az edényt, és az asszony-
nak nem tudunk mit hazudni…
Ha a zöldségek állapotából ar-
ra következtetünk, hogy már
közelg a gyönyör pillanata, az
edényt fedője nélkül helyez-
zük vissza a sütőbe, és: 
-„három a magyar igazság”,
felkiáltással újra koccintsunk a
szomszéddal (is). Ha rendes
ember a szomszéd, erre őneki
meg azt kell mondani:
-negyedik a ráadás!!! édesa-
pám tejóasszooooony…kös-
sön kendőt bárhovááááá!
Ha az énekléshez a megfelelő
hangerőt választottuk, az gyö-
nyörűen meg fog látszani a
csülök bőrén is. Ugyanis a
szép nótázástól a csülök bőre
úgy, de úgy meg pirul, és fel-
hólyagosodik hogy már a lát-
ványára is összefutnak az an-
gyalok…
Amikor a csülök elkészül,
hagyjuk, hogy az aszzonykánk
megterítsen, mert nem szabad
elvenni a kedvét azzal, hogy
semmit nem engedünk meg
neki a konyhájában. Ő nem
vallja be, de titkon irigyli azt a
rengeteg nagy tudást, és észt,
amivel bennünket férfiakat
megáldott a Jóteremtő…Így a
konyhában, meg másutt is.
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SPORT

Szóval gyorsan asztalhoz ü-
lünk, majd gyorsan felállunk,
és a szomszédot gyengéden
felsegítjük a padlóról, miköz-
ben kifujkáljuk a sót meg a
borsot a füléből, mert sze-
génynek nem sikerült rendesen
megkapaszkodni esés közben
a terítőben miközben melléült
a hokkedlinek…
Az asszonyt gyorsan lecsi-
títjuk azzal hogy:

„-most mit bámulsz?! -van

mosógép nem?! -a francnak
köll mindig előszedni a da-
masztot! Csak azt tudnám  ne-
köd mé nem jó a viaszkosvá-
szon?”
-Nnna!! - Jó étvágyat!!!

A recepten lehet változtat-
ni, de kérdem én, minek?!

b.t.

FUTAFALU
Október 8-án, szombaton
hűvös de szép napos időre
ébredtek a sportolni vá-
gyók, mivel ezen a napon
rendezték a FUTAFALU
nevű rendezvényt. A futásra
közel 200-an jelentkeztek,
a legkisebb gyerekektől az
idősebbekig. A futás előtt
zumba tánclépésekkel me-
legíthettünk be a művelődé-

si ház előtti téren. A rajt ba-
lesetmentesen indult pont-
ban tízkor egy hosszú síp-
szóra. Az utat felvezető a-
utó mutatta a résztvevők-
nek a közel 3 km-es távon.
A célba érkezők meleg teá-
val, almával, a gyerekek
műzli szelettel pótolhatták
az elveszített energiát. Rö-
vid pihenő után tombola-
sorsolás, majd eredmény-

hirdetés következett. Ne-
kem tetszett! Jövök jövőre
is! Ugye te is ott leszel? 
Kondász Tünde

Minden résztvevőnek, köz-
reműködőnek, támogató-
nak köszönjük a részvételt!
Támogatóink: szatymazi is-
kola, szatymazi egészségü-
gyi dolgozók (védőnők,

asszisztensek, doktornők,
fogorvosnő), szatymazi ön-
kormányzat, Polgárőr E-
gyesület, SZAFT, Barna
Károly, Marosvölgyi Lász-
ló, Nógrádi Nándor, Kónya
és Fiai, Roszkos Annamá-
ria, Gémes Antal, Molnárné
Szélpál Andrea, Bike shop
kerékpár üzlet és szerviz.
Önökkel, veletek jövőre
ugyanitt!

Ovis, alsó Felsősök Életerősek Felnőttek Örökké fiatalok
Tóth Patrik Kopasz Donát Kardos Ádám Maróti Attila Fehér Lajos

Nagy László Kopasz Bence Kovács Árpád Palotás János Varga Kálmán
Palotás Csaba Árpási Péter Masa Roland Gera Bálint Orbán Csaba

Ovis, alsó Felsősök Életerősek Felnőttek Örökké fiatalok
Toldi Brigitta Bárkányi Flóra Koza Andrea Windecker Beatrix Fehérné Patik Angéla
Kopasz Zsófia Kopasz Fanni Kreinicker Bernadett Szunyog Istvánné Kordásné Petrács Ágnes

Budai Réka Szunyog Bernadett Kondász Erika Dr. Borbély Rita Farkas Ildikó

Eredmények: Fiúk

Eredmények: Lányok

Egyéb sportrendezvény:

A szatymazi lány kézicsapat első lett Deszken. Gratula
lányok!

Kőhegyi Ági, Polareczky Anna, Zsemberi Dóra, Kovács
Kitti, Bakos Brigi, Bárkányi Flóra, Lóky Eszti, Szabó
Rita, Kiss Rebeka.

A fiúknak köszönöm a szurkolást!
Szalma János

FALUGAZDÁSZ KÖZLEMÉNYEI
Tisztelt Termelők!

A múlt havi Mi Lapunkban tévesen jelent meg az ügyfélfoga-
dási rendem, ezért most tájékoztatom Önöket, hogy novem-
berben a következő napokon van ügyfélfogadás Szatymazon:

- 2-án (szerda)   8-16 - 4-én   (péntek) 8-13
- 9-én (szerda)   8-16 - 23-án (szerda)  8-16

Tel.: 30 / 338-0162
Tisztelettel:   Halászné Ács Éva  falugazdász

TEGYE BIZTONSÁGBA ÉS
ÉRTÉKÁLLÓVÁ PÉNZÉT!

GONDOLJON A JÖVÕJÉRE!

KÉPEZZEN SAJÁT ARANYTARTALÉKOT!

CÉGÜNK 17 ÉVE A LAKOSSÁG SZOLGÁLATÁBAN

FÖLDI ZSUZSA  TEL:20/9287-791

Felhívás!
Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?

Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket
szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott, vagy rosszabbodott emiatt, ke-

resse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes
tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.

Cím:

1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55

E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu; hu.cchr.org

Minden információt bizalmasan kezelünk!
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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: 06-20/941-07-24. 

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:
November
5-6. Dr. Kunstár Pál
06-30-488-0267
12-13. Dr. Sikter András
06-20-936-4208
19-20. Dr. Gombos László
06-62/278-502
26-27. Dr. Sipos Attila
06/30-487-8382

December
3.-4. Dr. Huszár Péter
06/30-487-4030
10.-11.Dr. Szigeti Gábor
06/30-2974-435

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
Csányi András:

tel.: 06-20/497-0040
Vidácsné Lukucza Éva

tel.: 06-30/229-7123
Csányi Imre 

tel.: 06-20-404-2024
Bérczi Tamás 

tel.: 06-20-539-4370
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 Károlyné,
Kasza Ágnes, Pálmai József. A szerkesztõség címe: Dankó Pista Mûvelõdési Ház és Könyvtár Szatymaz, Dózsa György utca 42. 
E-mail:milapunk@szatymaz.hu ISSN 1789-7165 (Nyomtatott) ISSN 1789-7173 (Online); Következõ lapzárta: december 1.
Nyomdai elõkészítés: RRD Kereskedelmi és Marketing Vállalkozás. Nyomtatás: Tiszapress nyomda

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/.

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

Üvegezés
Szilágyi László

Szatymaz, 
Dózsa Gy. u. 13.

06-20-447-7779
Biztosító felé számlát

adok!

Redõnyök
reluxák, szunyoghálók, har-

monikaajtók. Hagyományos és
új típusú redõnyök

szerelése, javítása.
Fa nyílászárók javítása,

szigetelése.
Minõség, megbízhatóság,

garancia.
Költõ József 

06-70/503-97-09
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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 megjelen-

jen a "Mi Lapunkban"

Kérjük, az adatokat küldjék
el e-mailben a 

milapunk@szatymaz.hu címre, 
vagy személyesen hozzák el a

szerkesztõségbe.
Gárgyán Eliza született: 2011.08.15.
Gárgyán Péter Pál és Harkai Ágnes

Tót Dániel András Született: 2011. 10. 09.
Tót András és Balázs Andrea 

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

F U T A F A L U

Barackvirág Népdalkör fellépése

Gyerekek az összegyűjtött állateledelekkel Könyvtárosunk átveszi a számítógépet


