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K Ö S Z Ö N T J Ü K   A Z  É D E S A N Y Á K A T !
vers a 10. oldalon

Hagyományos színes, vidám, igazi majálisi
hangulatú rendezvényen vehettek részt, akik
elsején kilátogattak a csipkerózsika álmából
ébredő szatymazi Ligetbe. A második alkalom-
mal megrendezett egésznapos forgatagban min-
denki megtalálhatta a neki legjobban tetsző pro-
gramot. Családi főzőversenytől a rokkoncertig a
vendégek széles kínálatból választhatak.

Görgényi Gábor cikke az 5. oldalon
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Helytörténet

Új tetőt kapott a volt ne-
szűrjhegyi iskola. Ez már
nem az első. Amikor 158
évvel ezelőtt, 1854 novem-
ber elsején megindult ben-
ne a tanítás még zsindely
borította. Csak jóval ké-
sőbb került rá a pala és
most a cserép. Az épület
alapozása is érdekes volt,
mert a korabeli tecnikát az
1960-as évek egyik álala-
kításnál meg lehetett figyel-
ni. A falakat alkotó vályog-
tégla colos vastagságú
deszkákra lett helyezve
úgy, hogy a korabeli szige-
telés nyomait, ami napra-
forgómag héjából állt ak-
kor, még jól láthatók vol-
tak. Hogy azután annak az
építési módnak, vagy az
épületnek helytadó víz-
nemjárta magaslatnak kö-
szönhető, de a falak azóta is
szilárdan állnak.
Az iskolára égető szükség
volt. Megépítésének idején
a mai Szatymaz területén a
tanulók létszáma megha-
ladta a 600-at. Ez a gyer-
meksereg az akkor már lé-
tező őszeszéki-, székalji-,
neszűrjhegyi és a később
összeomlott és 1929-ben
ujjáépített győriszéki isko-
lába járt. No, a neszűrjhe-
gyi is gazdagon merített a
tanulói létszámból, mert a
létező “látogatási napló”
szerint Tóth Antal, 1895
november 18-án 108 máso-
dik- és harmadik osztályos
tanulót jegyzett be. /Az el-
sősök, negyedikesek más
időpontban jártak./ Ebből
az időből jellemző Erlicz
János doktor bejegyzései,
amely egyszerűen csak
annyit tartalmaznak évekig:
“Zsúfoltság.” Tóth Gyula
beírása szerint, 1896 már-
cius 19-én 133 tanulót szá-
mol. 1897 március 22-én
Tápai János 174 másod- és
harmadik osztályos tanulót
talál. 1898 január 25-én
Várhelyi József igazgató
156-ról számol be. A csú-
csot 1901-ben Zsák József

bejegyzése viszi el 235 ta-
nulóval. Hogy hogyan folyt
a tanítás, arról most nehéz
lenne elmélkedni, mert ál-
líthatjuk, hogy megszámol-
ni, vagy leültetni is nagy
gondot jelentett a korabeli
tanítónak, Oláh-Szilágyi
Jánosnak. Nem is lehetett
az osztályokat egyszerre
behívni, a délelőtti-délutáni
tanítás során más-más osz-
tályok tanultak az iskolá-
ban. Az 1903. május 28-i
záróvizsgán 210 tanuló je-
lent meg. Csak az 1910-es
évtől kezdett a tanulói lét-
szám jelentősen csökkenni
a megépült új iskolák belé-
pésével. Ilyen volt a szir-
tosi, vilmaszállási,  a Szaty-
maz II, a Jánosszállási. De
ekkor már a neszürjhegyi
iskolában Rácz János taní-
tott, a tanulói létszám a 80
gyermek körül évekre meg-
nyugodott. 
Az iskolában, működésé-
nek 121 éve alatt, sok-sok

jeles személy megfordult.
Ha csak azok névsorát
megemlítenénk, akik az ak-
kor divatos és nagy ünnep-
nek számító évvégi záró-

vizsgán jelen voltak, bi-
zony elcsodálkoznánk.
Most csak Móra Ferenc lá-
togatásaira térjünk ki. A hi-
vatalos bejegyzés szerint
1915. április 17-én jelent
meg először, majd 1916
április 4-én, és október 27-
én, majd 1917 októben 19-
én. Ez időpontban Rácz Já-
nos volt a tanító, akit 1919-
ben Bálint Gyula váltott fel.
A bejegyzés szerint még
1920. június 4-én, majd
szeptember 18-án, valamint
1921. szeptember 24-én tett
az iskolában Móra Ferenc
hivatalos látogatást. A láto-
gatási napló arról nem szól,
hogy az író ezen kívül,
“nem hivatalosan”, még
hányszor jelent meg. Nagy
valószínűséggel azt is fölté-
telezhetjük, hogy a többi is-
kolában is gyakran megfor-
dult. Aligha kétséges, hogy
Móra Ferenc, gyermekek-
hez szóló korabeli írásaira
nem elsősorban csak a
gyermekkora, hanem in-
kább a gyakori iskolaláto-
gatás tapasztalatai voltak
nagy hatással. 
Az iskola a vasárnapi mi-
séknek 40 éven keresztül
1860-1900-ig, helytadott. A
szatymazi kápolna felépül-
te után, ez a feladata meg-
szünt. De a misén kívül ko-
rábban a szent gyónást- és
áldozást is itt végezték.
Például 1895. április 21-én

Varga Gábor káplán veze-
tésével 120 tanuló. Ugyan
ilyen gyónáson és áldozá-
son két évvel később, 1897.

április 14-én, még mindig
Varga Gábor káplán veze-
tésével 190 tanuló vett részt
Az iskolában lévő kegytár-
gyak a kápolnához kerül-
tek, a harang jóval később
Ópusztaszerre.
Az 1-4 öszevont osztályos
neszűrjhegyi iskola, 121 év
működés után, 1975 szep-
temberétől megszünt, kör-
zetesítve lett. Az utolsó
tanítója 1945-től Ruscsák
Ilona tanítónő, majd később
német szakos tanár volt.
Nézzük meg az egyik itt
készült és látható csoport-
képet a tanítványokról, a-
melyen a létszám már nem
olyan elriasztó, mint a kez-
detekben volt. Ruscsák Ilo-
na a négy nyelvet is beszélő
Fehértemplomon született,
ahol már kisgyermek ko-
rában a magyaron kívül a
németet, a románt és a szer-
bet is értette. Tanítóképzőt
végzett, majd egészen
1945-ig román, illetve ké-
sőbb szerb nyelvű iskolá-
ban oktatott. A háború után
Magyarországra átkerülve,
30 éven keresztül, nyugdí-
jazásáig, tanította az össze-
vont 1-4 osztályt a neszürj-
hegyi iskola tanulóit. Ered-
ményes munkáját többször
elismerték.
A megbecsülést érdemlő is-
kola épülete, a tanterem és
a hozzá kapcsolódó tanítói

lakás, az idők folyamán
mindig eredményesen szol-
gálta a szatymaziak érdekeit.

PJ.

A volt neszűrjhegyi iskolához
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K  A L E N D Á R  I U M
Május hónap neve a római
Maja, a termékenység is-
tennőjének nevéből ered.
De hívjuk még: Ígéret havá-
nak – Tavaszutó havának és
Pünkösd havának is. 
Májusban több ünnepet,
jeles napot tartunk számon,
és sok kedves, szép, régi ere-
detű népszokás is kötődik a
hónap harmincegy napjá-
nak egyikéhez, másikához.
Május 01. - Munka ünnepe:
1890 óta a munkások nem-
zetközi ünnepe. Eredete a
régmúltra visszavezethető.
Régen az egyház a Fülöp és
Jakab apostolokat ünne-
pelte e napon, később Szent
Józsefre, Jézus nevelőapjá-
ra emlékeztek e napon, míg
1891-ben a II. Internacio-
nalé a munkások ünnepé-
nek nyilvánította május el-
sejét. Magyarországon (Bu-
da-Pesten) először 1890-
ben ünnepelték felvonulás-
sal ezt a nemzetközi mun-
kásünnepet.
De ehhez a naphoz kapcso-
lódik még a májusfa állítá-
sa is (A székelyek jakabfá-
nak, hajnalfának, másutt
májfának is nevezik).
Források szerint már a XV.
Században szokás volt, de
eredete valószínűleg még
régebbi, a római Florália
pogány szokásából eredez-
tethető. Ezeknek a több na-
pig tartó fesztiváloknak a
késői utóda a majális.
A májusfa a tavasz, a ter-
mészet újjászületésének a
szimbóluma, de jelenti a lá-
nyok elismerését, a nagylá-
nyokhoz való tartozást.
(Május elsejére virradóra
szokás állítani a nagylá-
nyok háza előtt.)
A legények csoportokba
verődve, éjszaka állítják,
ami lehet sudár fa, vagy
zöldellő, virágzó ág. Szala-
gok, kendők, virágok, üveg
bor és más ajándékok is ke-

rülnek rá, néhol egy kis táb-
lát is akasztanak rá, ame-
lyen értékelik a lány „ma-
gaviseletét”. Ezzel adták a
falu tudtára, hogy melyik
lány tetszik nekik.
Sok helyütt pünkösdkor
vagy május végén „kitán-
colják” a fát, vagyis a fát
kidöntik táncmulatság kere-
tében, muzsikaszó mellett.
De szokás még a májusi vi-
rág küldése is. A legények
szépen feldíszített cserepes
virágot küldenek annak a
lánynak, akinek udvarolnak,
s a virág az ablakba kerül.
Május 4. - Flórián napja:
A tűzoltók védőszentje.
A legenda szerint ugyanis
imádságával már gyermek-
korában megmentett egy é-
gő házat az elhamvadástól.
Tisztelete az újkorban élén-
kült meg, és elsősorban Kö-
zép-Európára volt jellemző.
Fagyosszentek: Május 12
– Pongrác, Május 13 –
Szervác, Május 14 – Boni-
fác napja:
Ókeresztény vértanúk napja.
A népi megfigyelés szerint
a tavaszi meleg napok eze-
ken a napokon hirtelen hi-
degre változnak, nem ritkák
az éjszakai fagyok. Hogy a
fiatal palánták ne károsod-
janak, uborkát, paradicso-
mot, babot általában csak a
fagyosszentek elmúltával
ültették el s védekezéskép-
pen a gyümölcsösökben i-
lyenkor füstölnek.
Május 16. - Nepomuki
Szent János (a gyónási ti-
tkot megőrző cseh vértanú
ünnepe):
Cseh vértanú szent, a hajósok,
vízimolnárok védőszentje.
Szobrait általában víz kö-
zelében állítják fel. Pl. Ba-
ján is található.
Ilyenkor zöld ágakkal,
gyertyákkal díszítik fel, ha-

jóra viszik és vízi körme-
netet tartanak a tiszteletére.
Ez az ún. Jánoska-eresztés.
Május 25. - Orbán napja:
A kocsmárosok, kádárok,
szőlészek védőszentje.
Sokfelé szobrot állítottak
neki és ünnepi körmenettel
járultak hozzá kérve tőle a
bőséges szőlőtermést.
Pünkösd:
Időpontja változó (húsvét
utáni 50. napon tartják) má-
jus 10-e és június 13-a közé
eshet.
A keresztény egyház a
Szentlélek eljövetelét ün-
nepli e napokon.
Számos népszokás kapcso-
lódik hozzá pl. a "besspá-
vázás", "törökbasázás",
"rabjárás", a Pünkösdi ki-
rályné járás.
Az ünnephez kapcsolódnak
időjárás-, és termésjósló hi-
edelmek is, ha ilyenkor e-
sik, jó termés várható. A ré-
gi öregek e napokon zöld á-
gakat tettek az istállókra, a
házakra, a kerítésre a go-
nosz szellemek ellen.
Májusban köszöntjük az
Édesanyákat
Az anyák napja rövid tör-
ténete:
Minden évben van egy ked-
ves nap, amiről sosem fe-
ledkezünk meg. Ekkor kö-
szöntjük Édesanyánkat. A
gyermekek és a felnőttek
szívében az édesanya kü-
lönleges helyet foglal el. Ő
az, aki számára mindig mi,
a gyerekei vagyunk a leg-
fontosabbak, ő az, akivel ö-
römünket, bánatunkat min-
dig megoszthatjuk, akiben
mindig bízhatunk.
Az anyák megünneplésé-
nek története az ókori Gö-
rögországba nyúlik vissza.
Akkoriban tavaszi ünnep-
ségeket tartottak Rheának
az istenek anyjának, és vele

együtt az édesanyák tiszte-
letére. A történelem során
később is voltak olyan ün-
nepek, amikor az anyákat is
megköszöntötték.
Angliában az 1600-as é-
vekben, a kereszténység el-
terjedésével, az ünnep val-
lási színezetet is kapott.
Akkoriban a húsvétot kö-
vető negyedik vasárnapon,
az anyák vasárnapján tar-
tották az édesanyák ünne-
pét. A családjuktól messze
dolgozó szolgálók szabad-
napot kaptak, hogy haza-
mehessenek, és a napot é-
desanyjukkal tölthessék. A
látogatás előtt külön erre a
napra elkészítették az a-
nyák sütijét, az édesanyák
számára.
Az Egyesült Államokban e-
lőször 1872-ben ünnepelték
meg Bostonban az anyák
napját, Julia Ward Howe
segítségével. 1907-ben a
philadelphiai Anna Jarvis
próbálta az anyák napját
nemzeti ünneppé nyilvánít-
tatni. Az ünnepet május
második vasárnapjára tűzte
ki, elhunyt édesanyja emlé-
kére. Jarvis a célját 1914-
ben érte el. Európában a vi-
rágkereskedő szervezetek,
propagálni kezdték az A-
merikában elterjedt ünne-
pet, melynek hatására ez az
ünnep gyorsan népszerűvé
vált kontinensünkön is.
Magyarországon 1925-ben
a Magyar Ifjúsági Vörös-
kereszt tartotta az első ün-
nepet, a májusi Mária-tisz-
telet hagyományaival ösz-
szekapcsolva. 1928-ban
már miniszteri rendelet so-
rolta a hivatalos iskolai ün-
nepélyek közé az Anyák
napját. Magyarországon ez
a nap május első vasár-
napjára esik, de több or-
szágban május második va-
sárnapján ünneplik.

B.T.

Önkormányzati közlemények

Napirendi pontok:
1. Tájékoztató a Falunapi előkészületekről 

Előadó: dr. Kormányos László polgármester
Kálmán János művelődési ház igazgató

2. SZKTT Egyesített Szociális Intézmény Szatymazi Feladatellátási
Hely munkájáról szóló tájékoztató

Előadó: Makra Sándorné intézményvezető

3. Beszámoló az önkormányzat népjóléti szakfeladatainak ellátásáról.
Előadó: Mákos Istvánné jegyző, Bácsi Antalné szakelőadó, Szanka

Csilla szakelőadó
1. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti szakfeladatainak ellátásáról.
Előadó: Mákos Istvánné jegyző, Bácsi Antalné szakelőadó
2. Előterjesztések
Előadó: Mákos Istvánné jegyző

Kormányos László polgármester

Tájékoztató a soronkövetkező rendes testületi ülésről.
Szatymaz Község Képviselőtestülete 2012. május 16 napján (szerda) 14 órától ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Kihelyezett ülés, Általános Iskola.
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FELHÍVÁS!
A Falunapok rendezvénysorozatának keretében 2012

évben ismét sor kerül a „Szatymaz Községért” kitüntető
cím és a Díszpolgári cím adományozására.

A Szatymaz Községért kitüntető címet az alábbi
területeken adományozhat a képviselő testület.

1.oktatás és kultúra
2. sport és egészségfejlesztés

3. közszolgálat
4. településfejlesztés és környezetvédelem

5. közélet.

A cím odaítélésének feltétele, hogy az arra jogosult
tartósan kiemelkedő munkát végezzen a szakterületén.
A fenti területeken végzett munkáért egy évben legfel-
jebb három természetes vagy jogi személy, illetve jogi

személyiség néküli szervezet  részesülhet ebben a kitün-
tetésben. 

Díszpolgári címet egy évben csak egy személy kaphat,
de a két cím adományozásának feltételei következőkben

megegyeznek:
- bárki tehet javaslatot

- a polgármesternek kell írásban benyújtani a jelölést,
- a képviselők egynegyedének, gyakorlatilag két főnek

az egyetértése kell a jelöléshez
- a képviselő testület dönt az adományozásról

- az átadásra ünnepélyes keretek között a Falunapon
kerül sor.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy 2012. június13-ig
nyújtsák be javaslataikat a Szatymaz Községért kitüntető
címre, és a Díszpolgári címre a polgármesteri hivatalba.

Szatymaz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

P Á L Y Á Z A T 
A „ SZATYMAZÉRT ALAPITVÁNY„
kuratóriuma pályázatot hirdet az alábbi
kiemelten támogatott programokban:

-”Szatymaz biztonságáért”
közbiztonság, közrend, tűzvédelem

-”Szatymaz kultúrájáért”
oktatás, közművelődés, szabadidő hasznos 
kihasználása.

-”Az egészséges életmódért” megelőzés, szűrés, sport.

Pályázati f e l t é t e l e k:
Pályázatot nyújthatnak be intézmények, civil

szervezetek.
Szervezetenként egy pályázat nyújtható be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 25.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 1.
A pályázatok díjazására a kuratórium 400.000.-Ft-ot

kíván felosztani.
A pályázatokat a „Szatymazért Alapítvány” Kuratóriuma

részére, 
de Szatymaz Községi Önkormányzatához, (Szatymaz,

Kossuth u. 30.) 
kell benyújtani, 2 példányban.

A pályázatok terjedelme legfeljebb 2 oldal lehet.
A pályázókat a kuratórium, a döntést követően értesíti.

Szatymaz, 2012. április 16.
„ Szatymazért Alapítvány” Kuratóriuma nevében

Nagymihály Tünde Éva
Kuratórium Elnöke sk.

1. Számviteli beszámoló:
Lásd a mellékelt „Számviteli tör-
vény szerinti egyéb szervezetek
közhasznú egyszerűsített éves be-
számolója 2011. év” nevű nyom-
tatványt.

2. Költségvetési támogatás felhasz-
nálása:

2011. évben a Szatymazért
Alapítvány nem részesült költ-
ségvetési támogatásban.

3. Vagyon felhasználásával kapcso-
latos kimutatás:
A Szatymazért Alapítvány vagyona
2010. évben  897 e Ft volt.
Befektetései nincsenek.
2011. év végére 594e Ft, ami az
előző évhez képest csökkenést
mutat.
Az alapítvány nem vásárolt az év
folyamán sem kis értékű tárgyi
eszközt, sem mást.

4. Az alapítvány 2011. évben célszer-
inti juttatásban nem részesült.

5. Pályázatot írt ki 450.000 Ft összeg-
ben, ebből 450.000 Ft került ki-
osztásra.

A nyertes pályázók az alábbiak:
· Közművelődési és Családsegítő

Egyesület 70.000 Ft
· SZKTT Közoktatási Intézménye

Szatymazi Iskola 100.000 Ft
· Védőnői Szolgálat 100.000 Ft
· Szatymazi Polgárőr Egyesület

50.000 Ft 
· Szatymazi Gyermekekért Köz-

hasznú Egyesület 50.000 Ft
· SZKTT Egyesített Szoc. Intézm.

Nappali Ellátás Idősek Klubja 
30.000 Ft

· Sportegyesület Cselgáncs Szak-
osztály       50.000 Ft    

6. Kapott támogatások:
· Központi költségvetési szervtől:

nem kapott
· Az elkülönített állami pénzalaptól:

nem kapott
· A helyi önkormányzattól: 100e Ft-

ot kapott, ezt az összeget beépítet-
tük a pályázaton kiosztandó
összegbe.

· A Takarékszövetkezetben tartott
pénz után 13.529 Ft kamatot kap-

tunk.
· Kisebbségi települési önkormány-

zattól: nem kapott
· Települési önkormányzatok társu-

lásától és ezek szerveitől: 
nem kapott

· Továbbutalási céllal kapott támo-
gatás: 20 e Ft-ot kapott, ami a falu-
napi rendezvényre futott be a
következő személyektől, szerveze-
tektől érkezett:
Arany János 20.000 Ft

· Apeh utalás 1%-os hozzájárulás:
151.044 Ft

· Lakossági hozzájárulást nem
kapott.

A közhasznú szervezet vezető tiszt-
ségviselőinek nyújtott juttatások
értéke ill. összege:

Az alapítvány kuratóriumának tagjai
nem részesülnek semmilyen jut-
tatásban, társadalmi munkában
végzik tevékenységüket. 

Szatymaz, 2012. április 3.
Nagymihály Tünde Éva 

kuratórium elnöke

Szatymazért Alapítvány 2011.évi közhasznúsági jelentése
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EGY SZÁZALÉK
SZATYMAZ KÖZSÉGBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK KÖZLEMÉNYE

Tisztelt szatymaziak! Őnök ez évben is dönthetnek személyi jövedelemadójuk egy százalékának közhasznú felaján-
lásáról.

Az alábbiakban közöljük az alapítványok  ADÓSZÁMAIT.
Szatymazért Alapítvány : 18456420-1-06
Szatymaz Község Területén Élő Idős Emberek Gondozásáért 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 Polgárőr Egyesület: 18462580-1-06
Közművelődési és Családsegítő Egyesület: 18472754-1-06
Teleházat üzemeltető, Fehértói Gazdaképző és Innovációs Alapítvány: 18454404-1-06
Szatymazi Gyermekekért Közhasznú Egyesület:18479548-1-06

Szatymaz község önkormányzatának felhívása adománygyűjtésre a
Dévai Szent Ferenc Alapítvány számára

Ez év június 8-10- ig Gyergyószárhegyen kerül megrendezésre a kárpát-medencei borászok az erdélyi gyermekekért
rendezvény. A helyi Lázár kastélyban, ahol az Alapítvány létrehozója, Böjte Csaba atya is jelen lesz, községünk is
képviselteti magát. A főként nehéz sorsú, árva gyerekek megsegítésére így a szatymaziaknak is lesz lehetőségük. 
A Dankó Pista Művelődési ház és Könyvtár nyitvatartási idejében vár gyermekeknek 14 éves korig, mindenféle

ruhaneműt, játékot, rajz- és írószert, június 5-ig.
A borverseny alatt a gyerekeknek süt, főz Rácz László Arany diplomás szakács, aki cégek, magánszemélyek szolid

anyagi hozzájárulását várja.
Előre is köszönjük a gyergyószárhegyi otthonban élő gyermekek nevében!

DANKÓ PISTA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Görgényi Gábor: Majális
a ligetben
Csantavér többek közt arról
is híres, hogy ott a mai na-
pig nem sok babér terem a
szerbeknek. Kemény legé-
nyek élnek arrafele s ott
született Csóti Jóska is, aki
igazi bitang rossz vásott kö-
lyök volt. Még Tito idejé-
ben Szabadkán járt iskolába
s a közelgő május elsejei
ünnepségek kapcsán nyo-
matékosan kérték, marad-
jon otthon, attól tartva,
hogy megzavarja a rendez-
vényt. No hát nem maradt
otthon, sőt mindenki meg-
döbbenésére megjelent a
felvonulók közt, kezében
egy táblával, melyre az volt
írva, hogy Csóti József üd-
vözli Május elsejét!  Ezután
verték meg először a rendő-
rök…
Nekünk itt Szatymazon,
2012. Május elsején sem-
milyen rendzavarástól nem
kellett tartanunk. A hatvan
fős menet jókedvűen sétált
a kora nyári napfényben a
Művelődési ház elől indul-
va, majd a kerékpárútra ka-

nyarodva a Liget felé. Mie-
lőtt felidéznénk a nap ese-
ményeit, gondolkodjunk el
azon, mit is jelent ma a má-
jus elsejei ünnep?
Mi még emlékszünk, a szo-
cialista időkben hogyan
zajlott az ünnepség. A fel-
vonuláson kötelező volt a
részvétel, a nagyobb váro-
sokban tribün előtt vonul-
tak el a gyárak, üzemek
dolgozói. Nagy dicsőség
volt például a Csepel Mű-
vek tábláját vinni. Abban az
időben a hatalom munkás-
paraszt hatalomnak nevez-
te magát, így az ünnep arról
szólt, hogy ez a közösség
megünnepli saját, kemény
munkájával való gyarapo-
dását.
Integető párttitkárok, öntu-
datos dolgozók, sör, visli,
főzés, foci – ez a kép marad
meg általában, így a szaty-
mazi majális felelevenítése
miatt is voltak ellenérzések,
mondván, kommunista ün-
nep. Azonban május elseje
a munka ünnepe. Munka
pedig ma is van, attól füg-
getlenül, hogy már nem

dolgoznak húszezren a Di-
ósgyőri Vasműben, nincs
Szegedi Konzerv- Textil-
Kender- gyár… E napon a-
kár együtt ünnepelhet a bu-
dapesti rádióriporter és a
szatymazi gazda. És annak
ellenére is, hogy napjaink-
ban általában nem az gya-
rapszik, aki a munkát végzi,
aki dolgozik…Akinek jól
megy dolga, ünnepelje azt,
hogy milyen sokra vitte a
munkájával, aki tíz órákat
dolgozik naponta akár ta-
nárként, akár napszámos-
ként, hogy be bírja fizetni a
csekkeit, ünnepelje azt,
hogy ilyen körülmények
közt is megállja a helyét.
Szatymazon más jelentősé-
ge is volt ennek a napnak.
Köztudott, hogy a szatyma-
ziakat valóságos művészet
elcsalni bármilyen rendez-
vényre a falunapon kívül. E
derék embereknek, a kiváló
múlt ellenére nem erőssé-
gük a társasági élet. No de
mit láthattunk, miután a
menet megérkezett a Li-
getbe? Mindenfelől már
szállt a füst – nagyon jó öt-

let volt, hogy nemcsak pör-
költöt lehetett főzni, mert
így, elengedve a fantáziát,
olyan ételkülönlegességek
születtek például mint fürj-
leves, tárkonyos nyúl, sült
füstölt kecskesajt, stb…- és
láss csodát, az emberek
egymással beszélgettek a
kitelepült konyhák körül,
hisz’ bárki testközelből fi-
gyelhette a főzőverseny a-
lakulását. A látvány is csu-
da volt, mindenki kitett ma-
gáért: a fél házat elhozták
otthonról. (Dorogi család:
csinos téglákon jancsikály-
ha, benne lobog a tűz, tete-
jén piros zománcos fazék-
ban rotyog a leves, fáról le-
csüngő kalitka, benne két
fürjmadár, terített asztal)
Ezzel a mindenki elé tárt
személyes körítéssel a
szatymaziak megmutattak
valamit magukból: többet,
mint a hétköznapokban. Ez
az ünnep!
Sok volt a gyerek, csak a
húszas korosztály hiány-
zott, megtelt a Liget. A cso-
koládé evő versenyen jóval
többen voltak, mint a sör-

Hass, alkoss, Szatymazz!
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ivón, de a kötélhúzás volt a
legnagyobb siker.   
Jövőre nem lesz reklámoz-
va az egészségtelen élet, a
gyerekeknek répát kell
majd lerágni a madzag-
ról…továbbá nem lesz fo-
lyamatos hangos zene, tán
csak ennyi, amin változtat-
ni kell, hogy ismét kiala-
kuljon egy szép hagyo-
mány, amit egész áprilisban
már türelmetenül vár min-
den szatymazi…
Köszönet: Szatymazi Nő-
egylet, Csipet Csapat
Nagycsaládosok Egyesüle-

te, Szatymazi Nyugdíjas
Egyesület, Önkormányzat
és Művelődési ház dolgo-
zói, Virág Pista, Polgár-
őrök, Marosvölgyi László,
Márta Ferenc (Törpi disz-
kont), Szatymazi vadászok,
Óvónénik (Dohány Tamás-
né, Husti Katalin, Bérczi
Tamásné), Szatymazi kerá-
miakör, Zsűri (Pálmai Józsi
bácsi, Kossuth Tivadar,
Rácz Tibor), Postakocsi
Csárda, Csúri Gábor
(Megjegyzés: a Hass, al-
koss, Szatymazz! jelmon-
datot Loncsárevics Gyuri-
nak köszönhetjük!)

2012.SZAFT labdarúgó kupa, és egyéb eredmények:
1. helyezett: Steffi (Dékány Péter, Huszka Máté, Jani
Roland, Gémes Károly, Nagy Ferenc, Tápai Gergely, Tóth
Zsolt, Nagy Dávid, Kakuszi Ádám, Varga Richárd)
2. helyezett: Szatymaz Futsal Baráti Társaság (Lőz Attila,
Maróti Attila, Rabi Attila, Gera Róbert, Gera Dávid, Paul
Tweneboah)
3. helyezett: Tancsik Team (Tancsik Attila, Gantner
Gergő, Tóth Béla, Tóth Gábor, Ferenczi András,
Damjanov Zsolt, Bárkai László, Jánoska Zoltán)

Csapatok: Hátsóajtós Gólesély ; Üllés ; Krumplivetők ;
Dzson do ; Pálinka ; King of the ball ; Frászbukk ;
Bevándorlók (Szilánk)

Plüssállat szépségverseny
(Szatymazi Nőegylet szervezésében)
1 kategória: Legszebb:

1. „Brumi” – Horváth Balázs
2. „Szömi” – Kálmán Kinga
3. „Szabrína” – Gajdacsi Adrienn

2. kategória: Legötletesebb:
1. „Benci” – Csányi Soma
2. „Ká kalapos kígyó” – Tóth Melinda
3. „Strucc” – Gajdacsi Adrienn

3. kategória: Legnagyobb:
1. „Jaguár” – Sípos-Fülöp Eszter
2. „Másik Adél” – Csenki Adél
3. „Púpos a teve” – Berta Eszter és Berta Donát

Csokievő verseny:
1. helyezett: Balog Martin
2. helyezett: Veres Roland
3. helyezett: Kiss Laura

K I. „Májusi ebéd aranyat ér” főzőverseny:
1. helyezett: Mekkelek csapat (szakácsok: Szabó Sándor,

Bosch Pieter) – Grill-tál

2. helyezett: Szatymazi Nőegylet (szakács: Palotás Ilona)
– Tárkonyos csirkeraguleves

3. helyezett: Rácz Laci (szakácsok: Rácz Laci, Ráczné
Marika, Tanács Ferenc, Tanácsné Kati) – Sertés-csülök
pörkölt

Az induló csapatok:
Szatymazi Vadásztársaság (Bakos József, Ábrahám Rita)

– Vaddisznógulyás csipetkével
Szatymazi Fiatalok Társasága (Kónya Balázs) 

– Fűszeres tarja roston sült krumplival
Géza bácsi és az öreglányok (Bartucz Géza)

– Kakaspörkölt
Pig-azush (Szamaras Tamás)

– Szelíd kanyigli csipetkével
Kis-Dékány család (Kis Gábor, Kis Mihály)

– Szarvasgulyás
Nacsa Zoltán (Nacsa Zoltán, Móra Mónika, Rácz László)

– Csülkös pacalpörkölt
Amatőrök (Budai István, Márta Zsolt)

– Lecsós virlis sertés szelet
Prüntyőkék (Dorogi Zoltán)

– Fürj erőleves gazda-módra

A Kiskakas gyémánt félkrajcárja dramatikus játék 
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ÓVODAI HÍREK

7. Számviteli beszámoló:
Lásd a mellékelt „Számviteli törvény szerinti egyéb
szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója
2011. év” nevű nyomtatványt.

8. Költségvetési támogatás felhasználása:
2011. évben a Mi Óvodánk Alapítvány Szatymaz nem
részesült költségvetési támogatásban.

9. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
A Mi Óvodánk Alapítvány Szatymaz pénzeszköze
2010. évben 1.637 e Ft,tárgyi eszköz állománya 1.076 eFt,
alaptevékenységi nyeresége 522 e Ft volt. Kötelezettsége
nem volt.
A Mi Óvodánk Alapítvány Szatymaz pénzeszköze
2011. évben  1.830 e Ft,
tárgyi eszköz állománya 990 e Ft, az alaptevékenységi
nyeresége 107 e Ft volt. Kötelezettsége nem volt.
Befektetései nincsenek.
A 2011. évben némi növekedés mutatható a 2010. év-
hez képest.

Kisértékű tárgyi eszközök: 319.900 Ft
Kiadások:
Nyomtatvány, írószer: 91 e Ft
Egyéb anyag                                   259 e Ft
Posta, telefon, egyéb                         10 e Ft

Bérleti díj                                          61 e Ft
Bankköltség                                         7 e Ft
Egyéb szolgáltatás                           111 e Ft

10. Az alapítvány 2010. évben célszerinti juttatásban
nem részesült.

11. Kapott támogatások:
- Központi költségvetési szervtől: nem kapott
- Az elkülönített állami pénzalaptól: nem kapott
- A helyi önkormányzattól: 400.000 ft
- Kisebbségi települési önkormányzattól: nem kapott
- települési önkormányzatok társulásától és ezek
szerveitől:  nem kapott
-Továbbutalási céllal kapott támogatás: nem kapott
NCA-tól nyert pályázati pénz: 50.000 Ft
SZJA 1%-ból befolyt összeg 394.073 Ft
Magánszemélyek által nyújtott támogatás: 368.000 Ft
Kamat bevétel: 35.817 Ft

12. A közhasznú  szervezet vezető tisztségviselőinek
nyújtott juttatások értéke ill. összege:
Az alapítvány kuratóriumának tagjai nem részesülnek
semmilyen juttatásban, társadalmi munkában végzik
tevékenységüket

„Mi Óvodánk Alapítvány Szatymaz” elnevezésű közhasznú alapítvány közhasznúsági jelentése 2011.

Egyéb óvodai híreink
Májusi programjaink:
Idén is készülnek a gyere-
kek az év legszebb ünne-
pére, az Anyák napjára.
Minden csoport összeállí-
tott versekből és dalokból
köszöntő műsort, amivel
meg szeretnék köszönni a
szüleiknek és a nagyma-
máknak a sok szeretetet, tö-
rődést, gondoskodást.

Csoportok Anyáknapi kö-
szöntőinek időpontja:
Máj. 07. Mackó csoport
Máj. 08. Katica csoport
Máj. 09. Méhecske csoport
Máj.10. Mókus csoport
Máj.22 Süni csoport
Május 15.-én ellátogat az ó-
vodánkba a Rendőrség egy
szolgálati rendőrautóval. A
gyerekek beleülhetnek az a-
utóba, kipróbálhatják a szi-
rénát, a kommunikációs
eszközöket. Beszélgetnek
egy kicsit a gyerekekkel a
rendőrök munkájáról és a
helyes közlekedés szabá-
lyairól is.

Május 31. Gyereknap
Hagyományainkhoz híven
idén is több kézműves fog-
lalkozással kedveskedünk a
gyermekeinknek.
A nagycsoportosok számá-
ra kerékpár ügyességi ver-
senyt szervezünk majd a
délután folyamán.
Rácz Laci bácsi finom pala-
csintát készít óvodásaink-
nak.
Délelőtt együtt megnéz-
hetjük Szűcs László bűvész
előadását. A gyerekek nagy
csodálkozással szokták fi-
gyelni a bűvész trükköket.
Reméljük idén is kegyes
lesz az időjárás hozzánk.

Június 02.-án szombaton
lesz az óvodánkban az év-
záró és nagycsoportosok
ballagása.
½ 9-kor a Mackó kezd
9 –kor Mókus csoport
½ 10-kor Katica csoport
10-kor Méhecske csoport
Ahogy vége lesz az évzáró
műsoroknak, utána kezdő-
dik a nagycsoportosok bal-

lagása, melyre szeretettel
várunk minden kedves ér-
deklődőt, családtagot.
Harmadik alkalommal ren-
deztük meg az SZKTT Kis-
térségi Óvodák számára a
„Dalos pacsirta” énekta-
lálkozót.
Nagy örömünkre idén is
szép számmal érkeztek jó
hangú, dalos kedvű gyer-
mekek hozzánk. 
A kezdeti megilletődöttség
után nagyon jó hangulat-
ban, aránylag felszabadul-
tan adták elő a gyermekek a
kedvenc dalaikat. 4-5-6 é-
ves korosztályból voltak
fellépők. Minden résztvevő
kapott oklevelet és könyv-
jutalmat, ezzel is szerettük
volna ösztönözni a gyerme-
keket a dalok, énekek to-
vábbi szeretetére.
A zsűri két szatymazi kis-
lányt emelt ki az előadók
közül, akik előadásmód-
jukkal, fellépésükkel és
tiszta éneklésükkel érde-
melték ki az elismerést.  A
„Méhecske” csoportból
Bosch Sára (6 éves) a
„Mackó” csoportból pedig

Salánki Martina Laurát (5
éves). Nagyon büszkék va-
gyunk a teljesítményükre.
„Dalospacsirta” Kistérségi
Énekes Találkozó további
résztvevői :
Méhecske csoport: Apáti
Márk, Bosch Sára, Ocskó
Lili, Pölös Milán.
Mackó csoport: Salánki
Martina.
Katica csoport: Dohány
Eszter Katica
Reméljük jövőre is ilyen
szép eredménnyel zárhatjuk
a dalos találkozót!

Tisztelt szülők, tájékoztat-
juk az érdeklődőket, hogy a
hagyományos Jótékonysági
Bálunk idén május 19-én
kerül megrendezésre. Az a-
lapítvány a bál teljes bevé-
telét az óvoda udvarán kia-
lakítandó közlekedési park
megvalósítására ajánlja fel.
A bálra a belépőjegyek az
óvodában kaphatók.
Helyszín a felújított kúltúr-
ház nagyterme, kezdés este
hét óra.

Csipet-Csapat hírek
Csipetnyi Hirek, Tőlünk,
Rólunk!
A nagycsaládosok egyesü-
lete 2 belépő családdal
bővült, szeretettel köszönt-
jük Őket! Megtartottuk
bensőséges anyák napi
délutánunkat, melyen apró

figyelmességgel megleptük
az anyukákat. Nagyon szép
színvonalas műsor eszem-
,iszom és persze a megha-
tottság könnyei voltak
"műsoron".Megtiszteltetés
számunkra ,hogy felkérést
kaptunk a községünk
majálisán való részvételre!

Erről részletek a következő
lapban! Az egyesület nyár
elejére  kirándulás szervez
úti cél a Nyíregyházi
Állatkert! Akit érdekelnek a
részletek figyelje honla-
punkat! http://nagycsala-
dosok-szatymaz.hupont.hu/



a Mi Lapunk8 2012/05.

ISKOLAI HÍREK
A szatymazi területi
helyesírási verseny
Április 16-án hétfőn isko-
lánkban rendeztük meg a
területi helyesírási versenyt
a 2., 3. és 4. osztályos tanu-
lóknak. Neveztek verseny-
zők Deszkről, Sándorfal-
váról, a szegedi Kossuth
Lajos Általános Iskolából
és a szintén szegedi Weöres
Sándor Általános Iskolából.
A helyezések a következő-
képpen alakultak:
2.o.: Csenki Adél IV. hely
Felkészítő: Veres Tiborné
Farkas Fanni IX. hely
Felkészítő: Kovács Zsu-
zsanna
3.o.: Zajcsek Odett III. hely
Szokai Nikolett V. hely
Felkészítő: Nikolényi Mik-
lósné
4.o.: Molnár Éva V. hely
Vékás Michaéla VI. hely
Felkészítő: Völgyesi-Sán-
dor Gabriella
Kovács Balázs VIII. hely
Felkészítő: Dékányné dr.
Balogh Andrea
Köszönjük a felső tagoza-
tos magyartanárok munká-
ját, akik lelkesen segítettek
a feladatlapok javításában, a
versenyre benevező kollé-
gákét is, akik alaposan fel-
készítették tanítványaikat. A
gazdaságvezetőnk segítsé-
gét, aki azon fáradozott,
hogy finomságokkal meg-
vendégeljük az érkezőket.

Köszönettel: a szervezők
Csillagvári Gusztávné és

Kasza Ágnes
KISTÉRSÉGI

TERÜLETI MATEM-
ATIKA VERSENY

A Kistérségi Területi Mate-
matika Versenyt a 2. Évfo-
lyamnak Szegeden a Weöres
Sándor Általános Iskola ren-
dezte meg 2012. április 18-án.
Már az iskola ajtaján belép-
ve, az aulában szívélyes
fogadtatással üdvözölték az
iskola pedagógusai és tanu-
lói az érkező vendégeket.
A versenyre a szegedi kis-
térség tagintézményei vet-
tek részt: Deszk, Sándorfal-
va, Szatymaz, Szőreg, Sze-
ged-Weöres Sándor Álta-
lános Iskolája.
A versenyző gyerekeket,
kísérő pedagógusaikat és
szüleiket az iskola tanulói
kalauzolták el külön-külön

tantermekbe.
A versenyző diákoknak egy ó-
ra állt a rendelkezésére a ma-
tematikai feladatok megol-
dásához.
Míg a gyerekek dolgoztak,
addig a pedagógusokat, szü-
lőket szendvicsekkel, ásvány-
vízzel, kávéval kínálták meg.
A versenyfeladatok megol-
dása után, az iskola ebédlő-
jében, az iskola tanulói ked-
ves jelenetekkel, tavaszi
dalok eléneklésével szóra-
koztatták a közönséget.
Közben a zsűri javította és
értékelte a megoldásokat.
A Szatymazi Általános Is-
kolából a 2. Évfolyamot 2
tanuló képviselte:
2.a osztályból Csenki Adél,
aki 4. helyezést ért el.
Felkészítő nevelő: Veres
Tiborné
2.b osztályból Sováczki
Dominik Imre, aki 5. he-
lyezést ért el.
Felkészítő nevelő: Kovács
Zsuzsanna
A versenyző gyerekeknek
az ebédlőben megterítettek,
szendvicsekkel, üdítővel
kínálták meg őket.
A versenyen részt vevő di-
ákok emléklapot, kis aján-
dékot kaptak.
Szép, tartalmas, színes, hangu-
latos délutánban volt részünk.
Köszönjük a Weöres Sán-
dor Általános Iskola pe-
dagógusainak és tanulóinak
a verseny megszervezését!

Kovács Zsuzsanna
tanítónő

„Hogyan működjünk
együtt?”

Ez annak a pályázatnak az
elnevezése, amely az isko-
lai és a helyi könyvtárak
együttműködéséről szól.
Mi ezt próbáljuk megvaló-
sítani pályázati kiírás nél-
kül is. Április hónap már é-
vek óta a könyvtári vetélke-
dők sorozata. Így volt ez i-
dén is. Először a városi
könyvtárhasználati ver-
senybe neveztünk be négy
nyolcadikos diáklánnyal.
Ennek a versenynek  a mot-
tója:” Szeged szebb lesz
mint volt”.Természetesen a
szegedi nagy árvíz emléké-
re rendezték ezt a megmé-
rettetést. Az előkészületek
során egy Szegedhez kap-
csolódó híres személy élet-
rajzát kellett feltérképezni,
majd következhetett a Vö-

rösmarty iskolában a küz-
delem. Lányaink igen dere-
kasan helytálltak, a negye-
dik helyre sikerült bevere-
kedni magukat. A csapat
tagjai: Bárkányi Flóra,
Kalmár Fanni, Süli Ramó-
na, Varga Dorottya.
A másik, a megyei könyv-
és könyvtárhasználati ver-
senyt április 19-én rendez-
ték a Somogyi könyvtár-
ban. A téma nagyon érde-
kesnek és nehéznek bizo-
nyult. A verseny szervezője
(Saci néni) a világot meg-
rázó katasztrófákat jelölte
meg témaként. Ide két csa-
pattal nevezhettünk, egy 5.-
6. és egy 7.-8. osztályossal.
A felkészülés során sokat
segített Ici néni, aki mindig
okos és használható könyv-
tári tudást adott át a tan-
ulóknak. Meg is lett az e-
redménye a szorgalmas
munkának, a nagyok me-
gyei 2. a kicsik megyei 4.
helyezést hozhattak el. De
ennél sokkal fontosabb,
hogy a könyvtár illata meg-
csapta őket, és ebben az
internetes világban talán
néha a könyvtárak falai
közt is megfordulnak majd
ezek a gyerekek. A csapa-
tok tagjai: Csúri Milán,
Dahmane Sara, Szanka Á-
kos, Kiss Nóra, Kovács
Kitti, Szűcs Bence.
Tehát mi így működünk
együtt. Köszönjük Ici néni
munkáját és az iskolával
való kiváló együttműködését.

Hagyományok ápolása
(Méltatás)

Az idők kezdete óta minden
emberben él a közlési vágy,
hogy gondolatát és kép-
zeletét másokkal megossza,
és az idők kezdete óta min-
den kultúrában születtek
dalok, táncok, mesék, tör-
ténetek és képzőművészeti
formák. A dallamok, me-
sék, hagyományok, sok
más dolog, amely az embe-
rek mindennapi megpróbál-
tatásaiból, győzelmeiből és
örömeiből fakadnak mind-
mind az ő életükről, hi-
tükről és személyiségükről
árulkodik. 
A népköltészet verses for-
májú, lírai, viszonylag egy-
szerű szerkezetű alkotása a
NÉPDAL, amelyet ének-
szóval adnak elő. Szájha-
gyomány útján terjed,
számtalan egyéni énekes
alakítja nemzedékeken át.
Szorosan összefügg a nép

életével, szokásaival. 
A magyar népdalok megőr-
zésére, ápolására, szépségé-
nek bemutatására és to-
vábbadására alakult meg
községünkben a Barackvi-
rág Népdalkör. Tagjai tö-
retlen szorgalommal teszik
magukévá a számukra ösz-
szeállított csokrokat, viszik,
nemcsak közvetlen környe-
zetük településeire, hanem
országunk, a Délvidék és
Erdély különböző tájegy-
ségeire, nem kis sikerrel. 
A közel 14 éve alakult kö-
zösségnek, nemcsak 700
népdal van a tarsolyában,
hanem országos elismerések
sora is, mellyel évről- évre
öregbítik kis településünk
hírnevét. Emlékeztetőül:
Vass Lajos Szövetség mi-
nősítés  -  Ezüst fokozat
Magyar Kórusok, Zeneka-
rok és Népzenei Együttesek
Szövetsége - KOTA
- 2002. Országos Arany fokozat
- 2005. Országos Arany Páva díj
- 2008. Országos Arany Páva díj
- 2009. Országos Arany Páva díj
- 2009. – Csongrád Megyében
elsőként szerezték meg az Arany
Páva Nagydíjat
- 2010. Szatymaz Község
Kultúrájáért kitüntetés
- 2011. Országos Arany Páva
Gála Különdíj
Hogy miért is íródnak- e
sorok? 
Ez év április 15-én ismétel-
ten megszerezték, immár
negyedik alkalommal, az
Arany Páva díjat!
Az értékelés során a zsűri
elnöke méltatta a népdal-
kör-, külön kiemelve szak-
mai vezetőjük, Kónya Géza
eredményes tevékenységét.
Ezúton szeretnénk köszö-
netet mondani mi is lelkes,
odaadó munkájáért, hogy
megtanította őket a népdal
szeretetére, és fáradhatatla-
nul tartja össze kis csapatát
azért, hogy utódaink is
továbbvigyék és megőriz-
zék hagyományainkat.
További sikereket kívánunk
a népdalkörnek és szakmai
vezetőjüknek Kónya
Gézának.
(Szerk.: A kórus szeretettel
várja soraiba, az énekelni
szerető nőket, férfiakat egya-
ránt, minden korosztályból.
Jelentkezni lehet az 06/20

539-4466 telefonszámon) 
Fotó a hátoldalon
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FELHÍVÁS

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK KÖZLEMÉNYEI

NYUGDÍJASOK KÖZLEMÉNYEI
Tisztelt Tagtársak!

Május 19-én Nyugdíjas Találkozó lesz Bordányban. Jelentkezni május 15-ig lehet, Rácz Istvánnál.
Évzáró közgyűlésünk a hónap utolsó szerdáján, május 30-án lesz a művelődési házban, du. 5 órai kezdettel.

Mindannyiótokat szeretettel várom.
Rácz István elnök

A Mozgáskorlátozottak Szatymazi Egyesülete megkezdi munkáját a tagfelvételi kérelem nyomtatványának kitöltésével.
2012. évben a fogadó órák szerdán és pénteken 10- 12 óráig az Öregek Napközi Otthonában.

Kérek minden volt és leendő tagot,(időset és fiatalt egyaránt) hogy a fenti időpontokban jelentkezzenek ügyintézés végett.
Ezzel egyidőben történik a tagdíjak befizetése, a tagsági könyvek érvényesítése.
Kérem, mindenki hozza magával személyi iratait is! (TAJ kártya, adó kártya).

Összejövetelt tartunk a tagoknak 2012. május 25.(péntek) 1700 órakor a művelődési házban.
Szilasi Tiborné

elnök 

Tisztelt Szatymaziak!
A Szatymazi Jobbik Alapszervezet támogatásával helytörténeti kutatást végzünk, melynek célja: kideríteni, hogy kik
voltak azok, akik életüket adták a hazáért az első világháborúban. Ennek kapcsán május 27-én (vasárnap) tartunk egy
megemlékezést a templom mellett a ligetben a régi emlékműnél. Akinek tudomása van róla, hogy a családjában volt
olyan ember, aki akkor harcolt, eljöhet és megkeresheti a nevét az emlékművön, a szervezet pedig a megemlékezés

után ebéddel szolgál a résztvevőknek. 
Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!

"A legvégén nem az fog
számítani, hogy mennyi év
volt életedben, hanem hogy
mennyi élet volt éveidben”
Egy nap a paraszt szamara
beleesett a kútba. Az állat
órákon át szánalmasan bő-
gött, miközben a paraszt
megpróbált rájönni mit is
tehetne. Végül úgy döntött,
hogy az állat már öreg és a
kutat úgyis ideje már be-

temetni; nem éri meg ki-
húzni az öreg szamarat. Át-
hívta a szomszédait, hogy
segítsenek. Mindegyik la-
pátot fogott és elkezdtek
földet lapátolni a kútba. A
szamár megértette mi tör-
ténik és először rémisztően
üvöltött. Aztán, mindenki
csodálatára, megnyugodott.
Pár lapáttal később a pa-
raszt lenézett a kútba. Meg-

lepetten látta, hogy minden
lapátnyi föld után a szamár
valami csodálatosat csinál.
Lerázza magáról a földet és
egy lépéssel feljebb má-
szik. Ahogy a paraszt és
szomszédai tovább lapá-
tolták a földet a szamárra,
lerázta magáról és egyre
feljebb mászott. Hamaro-
san mindenki ámult, ahogy
a szamár átlépett a kút pe-

remén és boldogan elsétált! 
Az élet minden fajta szeme-
tet és földet fog rád lapátol-
ni. A kútból kimászás
trükkje, hogy lerázd maga-
dról és tegyél egy lépést.
Minden probléma csak egy
lehetőség a továbblépésre.
Bármilyen problémából
van kiút, ha nem adod fel,
nem állsz meg! Rázd meg
magad és lépj egyet feljebb.

Hamvas Béla:
A legmagasabb és a közös-
ség életét elsősorban meg-
határozó társadalmi réteg a
tudósoké, művészeké. A
szellem adja azt az irány-
vonalat, amelyet az alatta
levő politikai erők a közé-
letben képviselnek. A poli-
tika csak a szellemi te-
remtők befolyása alatt cse-
lekszik jól, anélkül, hogy
annak gondolatiságát fel-
mérné. A politikus sohasem
lát túl a politikán, és nincs
civilizációteremtő ereje
sem, mint a szellemnek. A
politika épp ezért egy nép

sorsának irányítására ön-
magában nem alkalmas. S a
népnek sincs hitványabb
rétege, mint ha a politika
lezüllik és korrupttá válik.
A tápláló szerepet a közös-
ségben a kereskedő-gazda-
sági réteg (polgárság) tölti
be. A legalsó kaszt a mun-
kásoké, ők a fenntartók.
Ha a négy társadalmi réteg

szerepe így nem rendeződik
el, akkor az eszeveszettség
egy sajátos állapota lép
életbe.

Egy nép életének értékeit
mindig a legmagasabb tár-
sadalmi réteg szintje szabja
meg. Ha nincs szellemi út-
mutató, lefejezett társada-
lomról beszélhetünk. A
szellem nem tudás, nem in-
telligencia, nem műveltség,
nem okosság. A szellem

nem vitatkozik, kijelent. A
szellemi réteg kialakulása a
történelem egyik rejtélye,
nem tudjuk hozzá a feltéte-
leket és az előzményeket.
Néha évek, néha egy nem-
zedék alatt teremt olyan
egységet, amely ezer évek-
ig sugárzó hatalommá lesz
és ha elhal, örök jelkép
marad. A szellem civilizá-
ciót alkot, nem államot,
noha e csoport számban el-
enyésző kisebbség, lehet a
mag egyetlen személy is.
Hatása sugárzó, minden
embert érint. A szellem szá-
mára nincs népi, nemzeti,
faji és nyelvi határ. A neolit
kortól a középkor végéig a-
lig egy tucat civilizáció élt.
A szellem nem épít, hanem
alapít. Sem hatalom, sem
hírnév, sem vagyon nem é-
rinti – számára ez nem kie-

légítő, nem életérték. A
szellem a létért való küzde-
lemben nem kompromittál-
ja magát. Számára a többet
– az életértéket – a keve-
sebbért –a mindennapokért
– elárulni annyi, mint a
szellemi rangot elárulni. Is-
meri a mértéket: az ember a
lényére nehezedő súlyt
meddig tűrheti el. A szol-
gáló és a gazdasági réteg
erről mit sem tud. A szel-
lem névtelen.

A politikus felületesebb és
naivabb, az idő csábításá-
nak soha ellenállni nem
tud, felül a külsőségnek és
a címnek, mialatt a valódi
rang iránt érzéketlen. A
gazdasági réteg kormá-
nyozni sem tud, csak va-
gyont gyűjteni. Ha meggaz-
dagszik, a politikust

IDÉZETEK,   GONDOLATOK,   KLASSZIKUSOKTÓL



a Mi Lapunk10 2012/05.

utánozza. A polgár nem a
köznép, hanem a középsze-
rűség, ezért a polgár oppur-
tunista, hunyász, gyáva,
fösvény, viszont szorgal-
mas, kitartó, vállalkozó, ta-
lálékony, ügyes és alkal-
mazkodó. A polgár azonban
még tudja, hogy az élettar-
talmakat felülről kapja. A
szolgáló már ezt sem tudja,
semmiféle autonóm élet-
rendszere nincs. Életének
legkisebb mozzanataiban
is, és a szolgáló élete csupa
kis mozzanatban merül ki,
a polgárt másolja eszmé-
nyekben és lakásban, jöve-
delemhajszában és szóra-
kozásban, ruházatban, íz-
lésben és étkezésben.

Az újkori Európában nem
sikerült a szellemi univer-
zum kiépítése. Pótlékokkal
ugyan néha történtek kísér-
letek a filozófia, irodalom,
művészet és tudomány te-
rületén, de hatásuk rendkí-
vül erőtlen maradt. A mű-
vész és a tudós szellemisé-
ge egyébként a 20. század-
ban régebbi stabilitását el-
vesztette a virtuózok kon-
társága és a szakemberek
dilettantizmusa miatt. A
bravúrt és az ismeretek hal-
mazát csaknem kivétel nél-
kül a lényeges dolgokban
tanúsított érzéketlenség á-
rán érték el. Rangjuk ezért
manapság vitatható.

A szellemi kaszt hiánya
óta az államelmélet csupán
machiavellizmus, erőszak,
államcsínyek, hazugság, ki-
zsákmányolás. A politiká-
ból hiányzik a humánus ér-
tékelés, mert társadalmi és
így természeti rend. A szel-
lem elsődleges értékelése
mindig az, hogy valami
morális-e, vagy sem. És az
utóbbi száz évben senkinek
sem jutott eszébe tiltakozni
a politika és a morál szét-
választása ellen.

Európa a három alsó kaszt
jegyében él. Története nem
tudatosan irányított sors,
hanem szerencsejáték, me-
rő mágia, mint a rulett.

A szellemi mozdulat lé-
nyege a minimális aktivi-
tás, a nem-tevékenység. A
szellem mindig kívül áll –
úgy szolgálhat, ha nép-és
nemzetfölötti – így tud csak
az általánosan emberi nevé-
ben szólni.

Az általános világválság
megszűnéséhez egyetlen út
vezet, a szellemi kaszt a-
lapjának megvetése – s ha a
népek univerzális államban
egyesülnek. Mert a mai po-
litika egyik lényeges mo-
mentuma kiszolgáltatva
lenni a legalacsonyabb ösz-
tönöknek, s a nemzetiségi
mozgalmakon át nyílegye-
nesen vezet az út a na-

cionalizmusból a bestializ-
musba. A szellemi réteg hi-
ányában kétes politikai
megoldások születnek Ke-
let – és Nyugat-Európában
egyaránt, s úgy tűnik, a vál-
ságnak nem is ébredtek
tudatára.

A valódi szellem helyett
megjelent a szellemi para-
zitizmus – amit elitnek ne-
veznek. Lényege az esz-
tétikai élvezet magasrendű
gyakorlata. A szellemi im-
moralitás így lett a bestiális
politikai önkényuralom
másik oldala. Az über-
mensch csandala (társadal-
mon kívüli csőcselék) így a
társadalomban fölfelé csa-
pódott ki. Szellemével be-
folyásolta az egyházat, a
művészeteket, a tudományt
és a diplomáciát, a pénzem-
bereket, a nagykereskedel-
met és a nagyipart. A kor-
rupt elvilágiasodás példát
nyújt arra, hogy az ember
minimális életelőnyökért
miképpen követheti el a
legnagyobb árulást és becs-
telenséget. Bertrand Rus-
sell azt mondja, hogy “az
emberiség a világtörténet
alatt még soha ennyit, mint
az utóbbi száz év alatt, nem
szenvedett, de ez csak azért
történhetett, mert soha még
az, akinek kezében a szelle-
mi erő volt, az emberiséget
soha ennyire nem hagyta

cserben, hozzá lehet tenni,
ilyen elképzelhetetlenül ol-
csón.”

A világválság abban a
percben szűnik meg, ami-
kor bárhol a földkerekségen
az univerzális szellem a-
lapját megvetik, más szó-
val, amikor az értelmet-
lenül nemzetiségekre földa-
rabolt népek univerzális ál-
lamban egyesülnek – akkor
az új civilizáció lehetősége
megnyílik. Az egyik sincs a
másik nélkül, mert nincs
civilizáció szellemi réteg,
és nincs szellemi réteg uni-
verzális állam nélkül. Az
univerzális államban való
elhelyezkedés megoldaná a
legnagyobb nehézséget, a
szellemi csoport megterem-
tését. Ezzel a kettős széthú-
zásnak határt lehetne szab-
ni, a szellem az elaljasodott
robotot és az übermensch-
csandalát visszaépítené a
közösségbe, s lehetőséget
nyújthatna arra, hogy az
ember ismerje meg az élet-
nél fontosabb értékeket. S
az élet valódi szépségének
felismerésével elfordulna a
szekundér gyönyöröktől.
Az embernek ma a leg-
fontosabb feladata a szemé-
lyiség. Az univerzális ál-
lam, ahol az ember szaba-
don élhet, ahol az uralom
legelső feltétele az önu-
ralom.

Dsida Jenő:      Hálaadás
Köszönöm Istenem az édesanyámat! 
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat! 
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel. 
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel. 
Áldott teste, lelke csak érettem fárad. 
Köszönöm, Istenem az édesanyámat. 
Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este 
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve. 
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban 
– itt e földön senki sem szerethet jobban! – 
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad, 
Istenem, köszönöm az édesanyámat. 
Te tudod, Istenem – milyen sok az árva, 
Aki oltalmadat, vigaszodat várja. 
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk, 
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk! 
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel, 
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el! 
Áldd meg édesanyám járását-kelését, 
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését! 
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad, 
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat! 
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat: 
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!! 

Köszöntjük az Édesanyákat!
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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.
Mezeiné Bérczy Sarolta:
Várandóstanácsadás
hétfő 1200-1400-ig
Csecsemőtanácsadás
Hétfő 1400- 1600-ig.

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:
Május
05-06. Dr. Dakó Zoltán
06-70-424-44-55
12.-13. Dr. Sipos Attila
06-30/487-83-82
19.-20. Dr. Sikter András
06-20/936-42-08
26.-27-28 Pünkösd
Dr. Martinek Vilmos
06-30-9451-386
Június
02.-03. Dr. Huszár Péter
06-30/487-40-30
09.-10. Dr. Kunstár Pál
06-30/488-02-67
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:
Andódi Tamás: 

06-20/209-5307
Csóti József:

06-20-209-5302
Polgárõrség:
Telefonszáma: 

06-30-6234-262

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.
Elnök:  Szilasi Tiborné,
Tel.: 06/30/433-61-19
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

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
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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/.

Közérdekû információk

Búcsúzunk tõlük

Ádám Ferenc, 
Kossuth u. 59

Badényi Jánosné,
III.körzet 63.
Vidács István, 
Rózsa u. 11.

A CE GLASS (Szilánk)
megkezdte munkavállalói
adatbázisának kiépítését,

melyhez
szatymazi lakosok

jelentkezését várja későbbi

MUNKAVÁLLALÁS
céljából. 

Érd: 62/620-203 telefonon
vagy,

Emailben:
karrier@ceglass.hu vagy

személyesen/postán: 6724
Szeged, Pulcz u. 46./

Szatymaz, II. körzet 65.
teherporta .

Pozíciók: szellemi és
fizikai munka egyaránt.
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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 megjelenjen a "Mi Lapunkban", kérjük, az adatokat küldjék

el e-mailben a milapunk@szatymaz.hu címre, vagy személyesen hozzák el a szerkesztõségbe.

A négyszeres ARANY PÁVA díjas kórus Virágosítás az óvodában

Dalospacsirta találkozó résztvevői A szatymazi csapat

Bohóc műsor a Majálison Munkában a zsűri


