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Helytörténet
Két történet a szatymazi közelmúltból

Egy tanulságos eset
...még alig suhant át a
szatymazi állomáson a
Pestről jövő különvonat, a-
mikor a forgalmi iroda e-
lőtt, a sínek mellett vi-
gyázállásban tisztelgő Sik-
lósi Mihály állomásfőnök
karjait két tagbaszakadt ci-
vilruhás nyomozó elkapta
és már vitte is ki a megle-
pett, szólni nem tudó vasúti
elöljárót az állomás előtt
várakozó fekete volgába.
Menet közben azonban ha-
mar elmúlt a csodálkozása,
nem sok tanakodás után
eszébe jutott, hogy mi lehet
a valós oka annak , ami őt
ebbe a szorult helyzetbe
taszította.
Azon a napon egy Szeged-
nek tartó különvonatot kel-
lett átengedni Szatymazon,
ami Pestről hozta Kádár
János kíséretében az akkori
Szovjetúnió első vezetőjét,
Hruscsovot. Már napokkal
előbb nagy felhajtás volt.
Ahogy közeledett a vonat
áthaladásának ideje, mind
több rendőr és civilruhás
nyomozó settenkedett a sí-
nek, a megállók és a sorom-
pók környékén. Mindenkit
igazoltattak, minden vasút
melletti épületet, átjárót,
bakterházat alaposan át-
vizsgáltak, majd a "tiszta
objektumok" mellé őrt, e-
setleg őröket állítottak. A
vendégeket hozó, gazdagon
felszerelt és kényelmes uta-
zást- és időtöltést lehetővé
tévő különvonat előtt, egy
"térközzel", biztonsági
okokból néha két térközzel,
egy nem kevés fegyveres
kísérettel is ellátott motor-
vonat haladt.. Amikor ez a
"biztosítást" adó járat még
csak közeledett Szatymaz-
hoz, már a Kossuth utca ke-
reszteződésében álló, kéz-
zel tekert sorompót, ter-
mészetesen megfelelő felü-
gyelet mellett, jó előre le-
engedték. Az áthaladni aka-
rók száma egyre csak gya-
rapodott. Az ott várakozó
gépkocsik és gyalogosok
között azonban hamarosan
feltünt, mikor máskor, egy
mentőautó is. A kínos- és
hosszú percekig elhúzódó
"időtöltés " után végre átha-
ladt a különvonat előtti pá-
lyaszakasz "biztosítását" a-
dó elöljáró motorvonat. Az
igazán kínos helyzet azon-
ban akkor állt elő, amikor a

vonat áthaladása után a so-
rompót kezelő vasúti őr,
csak állt mozdulatlanul és
figyelt a sínek futása irá-
nyába, rá se hederítve a fel-
szaporodott átkelni vágyók-
ra. Azok szólongatták, -
hogy nyissa már fel végre
azt a sorompót!. Az őr oda
se nézett. Hogy a kérésnek
nagyobb hangsúlyt adjon,
megszólalt segítségként a
mentőautó dudája is. A vál-
tó- és sorompókezeléssel
megbízott vasútas, mintha
süket lett volna, még csak a
hang irányába se tekintett.
Mereven nézett tovább az
állomás felé. De ekkor már
a mentőautó vezetője is
megsokallta az általuk fö-
lösleges várakozást és a szi-
rénájához folyamodott. A
vésztjósló szirénahang az
állomáson is jól hallható
volt. Az ott várakozó állo-
másfőnök, Siklósi Mihály,
a következményekkel nem
számolva telefonon azonnal
kiadta a parancsot:
"A mentőautót azonnal en-
gedjék át!" A sorompót, a
vendégeket hozó és közele-
dő különvonat előtt, mit
sem törődve az elvégzett
biztosítással, felnyitották. A
gyalogosok és a mentőautó
áthaladását, a különvonat
mozdonyán figyelő civil-
ruhás rendőrök szörnyül-
közve látták és a központ-
nak azonnal jelentették. A
különvonat lelassított és
csaknem lépésben haladva,
mindenre felkészülve, gu-
rult át az átjárón. Siklósi
Mihály állomásfőnökkel
gyorsabban futott a "Vol-
ga". Hamarosan a szegedi
rendőrkapitányságon találta
magát, az egyik kihallga-
tásra szakosodott szobában.
Ott azután, néhány óra vá-
rakozás után megjelent egy
tiszt, /- aki akkor már a-
ránylag nyugodt volt, hisz a
különvonat baj nélkül befu-
tott Szegedre-/ és személy-
azonosságának tisztázása u-
tán feltette a kérdést: "- Ho-
gyan képzelte el azt a ször-
nyű dolgot, hogy a külön-
vonat előtt a sorompót fel-
nyittatta?-" Több kérdés is
elhangzott a kihallgatáson,
majd Siklósi Mihály tudo-
mására hozta, hogy ilyen
soha többé ne forduljon elő,
mert annak súlyos követ-
kezményei lesznek. A szo-
rult helyzetben lévő állo-

másfőnök ott nyomban
megígérte, hogy –"Soha
többet a különvonat előtt a
mentőautónak, mégha ma-
gát Kádár Jánost is hozza,
nem nyittat sorompót.-" A
nyomozók a válasszal nem
voltak maradéktalanul
megelégedve, de nem szól-
tak és hamarosan kienged-
ték. A vasúti elöljáróságra
azonban még hetekig jelen-
tenie kellett, hogy mivel in-
dokolja a szolgálati sza-
bályzat megsértését.. .

Egy "különös" utazás
Valamikor a régi időben
történt, amikor még Siklósi
Mihály állomásfőnök reg-
nált a szatymazi vasútnál,
hogy egy kézzel írt panasz-
levél érkezett a forgalmi i-
rodába. Akkor még javában
üzemelt, az évenként lega-
lább ezer vagon gyümöl-
csöt elindító, nyáron több
mint 300 munkást foglal-
koztató, az állomás épületé-
vel szemben, a sínek másik
oldalán elhelyezkedő Me-
zőker. Akkor még a szaty-
mazi gazdáknak kötelező
volt a megtermelt ősziba-
rackot a telepen leadni. Jó
termés idején már kora reg-
geltől ott álltak az úton a
kocsik, az átvevő helytől
kiindulva néha a sorompó-
ig. hosszú sorban. A beszál-
lított és átvett barackot
szorgos kezek válogatták,
/belföldi, keleti-nyugati ex-
port/, osztályozták, egyso-
rosan a ládákba csomagol-
ták, az akkori előírás sze-
rint. hogy a beérkező hűtő-
vagonokat már rakodásra
kész árú fogadja. 
Hogy milyen okok játszot-
tak közre a hajdani "virág-
kor" megszűnéséhez, most
nem részletezzük. Annyi
biztos, hogy a "hervadás"
okainak nagyrészét a "jó-
szándékú" változtatások o-
kozták.
A Mezőker-nél abban az i-
dőben szakszervezet is
munkálkodott. Felülről é-
vente rendszeresen meg-
kapták, néhány fő részére, a
kiosztásra váró üdülője-
gyeket. Dologidőben néha
még az ilyen ingyenes beu-
talókat is nehezen lehetett
valakire " rálőcsölni".
Egyszer az üdülési utalvá-
nyok között akadt olyan, a-

mely a pilisi Dobogókő-re
szólt. Aki kapta, kellő fel-
készülés után, a kezdésre
kijelölt napon, nagy cso-
maggal a kezei között, már
ott várta a szatymazi állo-
máson a Szegedről jövő fél-
hármas személyvonatot.
Vonatjegyének kiadása egy
kis időbe telt, mert a fiatal
és helyettesítő forgalmista,
valami oknál fogva, sehogy
sem találta a menetrendben
Dobogókő állomását.. Mi-
vel az idő sürgette, a sze-
mély már a sorompónál las-
sított, gyors bélyegzés után
adott az utalványra Sátor-
aljaújhelyig egy ingyenje-
gyet, azzal a kiegészítéssel,
hogy ott várjon és majd jön
egy autóbusz ami majd fel-
viszi az üdülőbe. No, az ü-
dülés feltételezett örömei-
nek engedő utas, lassan fel-
ért a személlyel Pestre. Ott
érdeklődött, melyik vá-
gányról indul a Sátoraljaúj-
helyig menő személyvonat?
Hamar átküldték a Keleti-
be. Mire nagynehezen, né-
mi kérdezősködés után áte-
vickélt a másik állomásra,
onnan már az az napi utolsó
vonat is elment. Az éjszakát
a Keleti-pályaudvar váró-
termében kellett eltöltenie.
Jó helyet foglalt, és hamar
el is aludt. Arra eszmél,
hogy két ember, seprűvel-
lapáttal a kézben ébresztge-
ti és a váróteremből kiküldi.
Éjfél volt, a takarítás ideje.
A tiszta terembe, félóra
múlva, már csak a felmuta-
tott érvényes menetjegyé-
vel engedték be. A korareg-
gel induló személyre felült
és még dél sem volt, amikor
már Sátoraljaújhelyre a vo-
naton megérkezett. Kiállt
az állomás elé és ott várta a
Dobogókőre menő beígért
autóbuszt. Délig ott állt,
busz sehol. Betért a váróte-
rembe, hogy egy kicsit
megpihenjen, megebédel-
jen. Már két óra lehetett, a-
mikor az ottani állomásfő-
nöknek az épület környé-
kén kóricáló ember gyanús-
sá vált és odament hozzá.
Megkérdezte, hogy kire mi-
re vár? Elmondta utazásá-
nak célját. Az pedig felvilá-
gosította, hogy innen nem
ment még busz soha Do-
bogókőre. A beutalóra adott
még egy jegyet Pestig, az-
zal a megjegyzéssel, hogy
ha beérkezik a Keletibe,
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menjen át a Nyugatiba,
mert majd amellől indul a
busz Dobogókőre. Estele-
dett már, amikor a vonat be-
futott vele a Keleti pályaud-
varra és sötét lett mire a
Nyugatiba átment. Most ott
kellett éjszakáznia, mert az
utolsó buszt akkor már le-
késte. Az éjszakai alvás a
padon itt sem volt zavarta-

lan, mert éjfélkor innen is
kiküldték a takarítók. Ami-
kor félórai séta után a vá-
róterem ajtajához megérke-
zett, peronjegyet kellett vál-
tania, hogy a korábbi helyét
újra elfoglalhassa. A har-
madik nap reggelén azután
az első Dobogókőnek tartó
autóbusz a célállomásra
szerencsésen elvitte. 

A "különös" utazást tartal-
mazó kézzel írt panaszleve-
let Siklósi Mihály állomás-
főnök, kezében sokáig for-
gatta, többször elolvasta, és
az akkor szolgálatban lévő,
kevésbé felkészült forgal-
mistát nagy szigorúsággal
elmarasztalta.
Ennek kapcsán jut eszünk-

be az a régi, idősektől ere-
dő, és általuk többször han-
goztatott oktatás, hogy:" Ha
valahová utazunk, három
embertől /nem egytől, vagy
kettőtől/ kell útbaigazítást
kérnünk és abból mindig
csak a két hasonlót kell el-
fogadnunk."

P.J.

TÁJÉKOZTATÓ
Szatymaz Község Képviselőtestülete 2012. június 20. napján (szerda) 14 órától ülést tart, melyre tisztelettel
meghívom!
Az ülés helye:Polgármesteri Hivatal Szatymaz, Kossuth u. 30.
Napirendi pontok:
1. Tájékoztató a közrend és közbiztonság helyzetéről Előadó: Jaksa István r. őrnagy
2. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal építéshatósági szakfeladatainak ellátásáról Előadó: Mákos Istvánné jegyző,

Dékány István szakelőadó, Bartók Gábor szakelőadó
3. Előterjesztések Előadó: Mákos Istvánné jegyző
Szatymaz, 2012. május 08.

dr. Kormányos László polgármester

Szatymaz Község Képvise-
lőtestülete május 16-i ülését
ez alkalommal az általános
iskolában tartotta. A testü-
leti ülést megelőzően a kép-
viselők egy 7. osztályos tör-
ténelem órán vehettek részt,
ahol az egyik legkorsze-
rűbb oktatási segédeszköz,
az interaktív tábla hasz-
nálatát ismerhették meg. 
A testület az ülésen az aláb-
bi napirendi pontokat tár-
gyalta:
Először az SZKTT Egye-
sített Szociális Intézmény
Szatymazi Feladatellátási
Hely munkájáról szóló tá-
jékoztatót tárgyalták. 
Ezt követően a 2012. évi
költségvetés módosításáról
döntöttek.
3. napirendi pontként tár-
gyalták a Falunap előké-
születekről szóló tájékoz-
tatót. A Képviselő- testület
úgy határozott, hogy a falu-
napi rendezvény helyszíne
idén is az általános iskola

lesz, de a rendezvénysoro-
zatot idén nem kíséri az ed-
dig megszokott őszibarack
kiállítás, és az azzal kap-
csolatos árusítás, mivel a
tavaszi fagyok óriási káro-
kat okoztak a barackosok-
ban. A Polgármesteri Hiva-
tal minden hónapban beszá-
mol egy-egy szakterület
munkájáról ebben a hónap-
ban a népjóléti szakfeladat
ellátásáról kapott tájékoz-
tatást a testület. Ezt köve-
tően került sor a gyermek-
jóléti és gyermekvédelmi
feladatellátás átfogó értéke-
lés elfogadására. A helyi
építési szabályzat módosí-
tását is elfogadta a testület,
az erről szóló rendelet a
honlapon megtekinthető.
A hulladékszállítási díj e-
meléséről szóló rendelet -
módosításról a testület nem
határozott, a Gazdasági Bi-
zottság javaslatát támogat-
va a rendeletmódosításról
szóló döntést elhalasztotta.

A közterületek rendben tar-
tásának elősegítésére egy
fűkasza beszerzésére adott
felhatalmazást a testület.
Végezetül Mákos Istvánné
jegyzőasszony adott tájé-
koztatást a nagyközségi
cím használatának lehető-
ségéről, az önkormányzati
törvény hamarosan, 2013.
január 1-jei hatályba lépő
rendelkezésére figyelem-
mel. 
Szatymaz Község Képvise-
lőtestülete 2012. május 16-i
ülésén az alábbi rendele-
teket fogadta el.
Szatymaz Község Képvise-
lő-testületének 14/2012. (V.
17.) önkormányzati ren-
delete:
Szatymaz Községi Önkor-
mányzat 2012. évi költ-
ségvetésről és annak végre-
hajtásáról, a költségvetési
gazdálkodás 2012. évi vite-
lének szabályairól szóló
5/2012. ( II. 10.) önkor-
mányzati rendelet módosí-

tásáról
Szatymaz Község Képvise-
lő-testületének 15/2012. (V.
17.) önkormányzati 
Rendelete:
Szatymaz Község Helyi É-
pítési Szabályzatáról
(HÉSZ) szóló 21/2007. (X.
18.) önkormányzati ren-
delet módosításáról 
Szatymaz Község Képvi-
selő-testületének 16/2012.
(V. 17.) önkormányzati 
Rendelete:
A köztisztviselőknek adha-
tó juttatásokról és támoga-
tásokról, szociális és ke-
gyeleti támogatásokról szó-
ló 18/2001. (X.25.) önkor-
mányzati rendelet módosí-
tásáról
A rendeletek teljes szövege
megtekinthető a Polgár-
mesteri Hivatal 1. sz.      iro-
dájában, valamint egységes
szerkezetben Szatymaz
Község honlapján.

Beszámoló a testületi ülésről

FELHÍVÁS A PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉSRE!
Tisztelt Lakosok!

Felhívjuk figyelmüket, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17.§ (4) bekezdése
alapján a „földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását
megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.” Kifejezetten felhívjuk
figyelmüket arra, hogy a hatósági intézkedéshez sem a parlagfű virágzása, sem a virágbimbójának kialakulása nem szükséges.
A parlagfű elleni védekezés alapvetően a földhasználó kötelezettsége. A hatóság feladata ezért csak a közérdekű védekezés
elrendelésére terjed ki, valamint a szankciók alkalmazására.
A kötelezettség teljesítését helyszíni ellenőrzések során vizsgáljuk. A helyszíni ellenőrzést hivatalból vagy bejelentés alapján,
külterületen a földhivatal, belterületen a jegyző végzi. A helyszíni ellenőrzésről a földhasználót előzetesen értesíteni nem kell.
Kérjük, hogy az allergiás megbetegedések valamint a hátrányos jogkövetkezmények elkerülése érdekében parlagfű-
mentesítési kötelezettségének mindenki június 30. napjáig tegyen eleget.
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DANKÓ PISTA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

K Ö Z É R D E K Ű    K Ö Z L E M É N Y
Az Országgyűlés 2011. novemberi ülésszakán módosította az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVI-
II. törvényt. Az új jogszabályi rendelkezés alapján a tartás helye szerint illetékes önkormányzat ebrendészeti fela-
datainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásara tekintettel három évente
legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. Az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról az önkor-
mányzat helyi elektronikus nyilvántartást vezet az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biz-
tonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása érdekében.
Az eb tulajdonosa vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkor-
mányzat rendelkezésére bocsátani. 
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a tartásukban lévő ebről/ebekről a mellékelt adatlapot kitölteni, és Szatymaz
Község Polgármesteri Hivatalába visszajuttatni szíveskedjen.
Az adatszolgáltatás a törvény rendelkezése alapján kötelező, így felhívjuk a figyelmet, hogy megtagadása
jogkövetkezénnyel jár.
A kitöltött adatlapokat személyesen a Polgármesteri Hivatal (6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. szám) előterében elhe-
lyezett gyűjtőládába szíveskedjenek bedobni, vagy postai úton kérjük visszajuttatni.
Az adatlapok leadásának határideje: 2012. július 15.
Az adatlap elektronikusan Szatymaz Község honlapján (www.szatmyaz.hu) is elérhető.

Ha az ember élete során
szerzett ellenségeket, az azt
jelenti, hogy már alkotott,
megvalósított valamit –
utalt W. Churchillre Kor-
mányos László polgármes-
ter a Dankó Pista Művelő-
dési Ház és Könyvtár felú-
jítása alkalmából tartott
megnyitó beszédében. Ez-
zel utalt arra a viszontagsá-
gos útra, amit a hosszú két
év alatt napjaink hazai épí-
tőiparára jellemző minden
buktató nehezített. Ellensé-
geskedés persze nincsen,

sőt a felújítást végül befeje-
ző céggel példáulszolgáló
együttműködés alakult ki. 
A két év nem csak az irdat-
lan papírmunkát végzőknek
volt nehéz, hanem a műve-
lődési ház dolgozóinak is,
akik azt a köztudottan ne-
héz feladatot vállalták ma-
gukra, hogy e kereteken be-
lül Szatymaz népét közös-
séggé formálják, azaz, gya-
korlatiasan fogalmazva, be-
csalják a falu házába. A
felújítás előtt már élénk élet

folyt, a programok és részt-
vevőik száma növekedett.
E biztató folyamat megtö-
rését az alap rendezvények,
mint például a Falunap,
megtartása enyhítette csu-
pán. 
Azonban most, ha ránézünk
a megújult Faluházra, azt
mondhatjuk, hogy megérte.
Megérte várni, mert a meg-
kezdett munka ebben a va-
lóban szép, tiszta, világos,
tágas épületben folytatód-
hat községünk boldogulá-

sára.
A Művelődési Ház területi-
leg is bővült a déli oldalon
a Teleházzal, előtte fedett
bicikli tárolóval. Az eddig
is itt üzemelő könyvtár ga-
lériával lett tágasabb, na-
gyobb lett a kisterem is,
megújult a konditerem, az
előtér és a nagyterem is. A
kellemes összhatást keltő
helységekbe új bútorok,
számítógépek kerültek.

Görgényi Gábor

Ünnepélyesen megnyitották a felújított Faluházat

Július 14-15 
Őszibarack Fesztivál és Falunapok

Sajnos a tavaszi fagyok miatt idén őszibarack nélkül kerül megrendezésre a falunapi rendezvénysorozat. Az
előkészületek gőzerővel folynak, lassan összeáll a teljes forgatókönyv.

Kedvcsinálóként álljon itt néhány a két nap műsorainak széles választékából:
Mário a tangóharmónikás - Takács Nikolasz - Tóth Gabi

Minor együttes (2011-ben a Lakodalmas Zenekarok Találkozója Verseny győztese) 
Operett - Gyermekműsorok - Lovakocsikázás - Palacsintaparty

Tőlünk helyben -helyi termékek vására-, kézműves paprika és borverseny.
Információ a 06 62 583-520 telefonszámon.

Részletes program a következő lapszámban, valamint plakátokon és szórólapokon lesz látható.

II. Szatymazi borverseny
Borminősítő verseny nevezési feltételei
Minden résztvevőnek -Fajtánként 3x 0,7 dl
bort kell hoznia, jeligével ellátva

- Fehér színű üvegben
- Feltüntetve

a bor fajtáját, évjáratát, termőhelyét
Kérjük a résztvevőket, hogy 2012. július 12-én este 1800 óráig adják le a
palackokat a szatymazi Faluházba (egykori Művelődési Ház).
A borok bírálata július 13-án történik, eredményhirdetés július 14-én az
Őszibarack Fesztivál és Falunapokon.
A minősítés, neves szakemberek által, az előirt szabályok szerint
történik.
A bírált borok megízlelésére a nagyközönségnek is lehetősége lesz a
falunapokon!
Várunk minden borkedvelőt és termelőt!

II. Kézműves Fűszerpaprika Verseny
Nevezési feltételek
Minták beküldési határideje 2012. július 12.
18 óra. A mintákat kérjük jeligével
ellátni.
Bírálat július 13-án történik,
eredményhirdetés július 14-én
az Őszibarack Fesztivál és
Falunapokon.

A mintákat a Faluházba
(egykori Művelődési
Ház) kérjük leadni.
A versenyre beérkezett minták kóstolására a
Falunapokon lesz lehetőség.
Várunk minden termelőt!
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Közlemény!
Felhívjuk a tisztelt szatymazi lakosok figyelmét, hogy 2012 május 21.-é-től a hulladékudvaron csak azon beszállítóktól
van módunkban befogadni az elhelyezésre szánt hulladékot, aki igazolni tudják a hulladékszállítási díj megfizetését.

ÓVODAI HÍREK
A Süni csoport

kirándulása
Az óvoda legkisebbjei lo-
vaskocsi kirándulásra in-
dultak. Reggel Zacsok Jani
bácsi jött az óvodához két
szép lovával. A pici gyere-
kek nagy örömmel ültek fel
a lovaskocsira, ahonnan
boldogan integettek min-
denkinek és Jani bácsi ké-
résére végig „danolták” az
egész utat. 
A tanyán kíváncsian néztek
és etettek meg minden álla-
tot, teheneket, kis bocikat,
lovakat, malacokat, birká-
kat, tyúkokat, kacsákat. 
A hátizsákokból előkerül-
tek a csemegék is, majd egy
nagy futkározás, hancúro-
zás után boldogan ültek fel
ismét a lovaskocsira, hogy
visszatérjünk az óvodába.
Szívből köszönjük Jani bá-
csi és Klári néni kedves-
ségét és vendéglátását,
nagy élménnyel gazdagítot-
ták gyermekeinket. 
A Süni csoport 4 kispad fel-
újításához új hajópallókat
kapott Makoviczka Gergő
szüleitől, amik nagyon szé-
pek lettek. Ezúton is kö-
szönjük a hozzájárulásukat. 

A Mackó csoportosok
családi kirándulást szervez-
tek Ópusztaszerre a Nem-
zeti Emlékparkba. Május
18-án mentünk, épp akkor
kezdődött a park rendezésé-
ben a Nyeregszemle ren-
dezvény. Lovasok, hagyo-
mányőrző huszárok találko-
zója volt. A gyerekek nagy
örömére láttunk kék-zöld-
piros mentés „igazi huszá-
rokat”, akikről eddig csak
Március 15. kapcsán be-
széltünk. El voltak vará-
zsolva a látványtól. Meg-
néztük még a régi iskola é-
pületet is többek között, a-
hol egy „igazi tanítóbácsi”
fogadta és foglalkozott a
gyerekekkel. Még a nádpál-
cás körmöst is kipróbálhat-
tuk. Nagy élmény volt ez a
gyerekek és a szülők szá-
mára is. Köszönjük, hogy
ennyien eljöttek a családi
kirándulásra, ahol egy ki-
csit kötetlenebbül tudtunk
beszélgetni és együtt örülni
a szülőkkel. 

A Méhecske csoport
egy sándorfalvi tanyára ki-
rándult lovaskocsival. Az
egyiken a fiúk, a másikon a
lányok utaztak, énekükkel
felverve az erdő csendjét. A

tanyán aztán lovagoltunk,
ugrálóváraztunk, fociztunk,
állatokat simogattunk és
ebédre megettük a bogrács-
ban készült krumplis tarho-
nyát. Szerencsére május
18-án igazi kiránduló idő
volt és mindenki remekül
érezte magát. Köszönjük a
házigazdának a szívélyes
fogadtatást és a kiváló pro-
gramot. 

A Katica csoportosok
festőien szép helyen tölt-
hettek el egy vidám, gyer-

meknevetéstől hangos déle-
lőttöt 2012. május 24-én a
Lévai Csaba által üzemel-
tetett Eco park területén.
Hálásan köszönjük, hogy
fogadtak bennünket, és fel-
töltődve térthettünk vissza
az óvodai élet mindennap-
jaiba. Nagyon szépen kö-
szönjük a mi Pannika né-
ninknek a finom Nutellás
palacsintákat, és hogy ve-
lünk töltötte ezt a szép dél-
előttöt.

ISKOLAI HÍREK
Történelemversenyek
Áprilisban és májusban ke-
rültek megrendezésre a tör-
ténelmi témákat feszegető
városi és a dóci versenyek.
Áprilisban a Radnóti gim-
názium felhívására indul-
tunk felfedező útra Károly
Róberttől Mátyás király ko-
ráig. A versenyre előzetes
feladatok után jutott be a
csapat -44 induló között- a
legjobb hét közé. A csapat
tagjai: Balogh Antal, Csúri
Milán, Gyuris Norbert, 
Május 9-én volt a dorozs-
mai Orczy iskolában a 13.
városi történelemverseny.
Két kategóriában indultak
iskolánk diákjai. Az 5.-6.
osztályosok a törökkorról, a
7.-8. –os diákok a II. világ-
háború eseményeiből mér-
hették össze tudásukat. Az
igazán nehéz feladatok
megoldása után a „kicsik” a
középmezőnyben végeztek,

a nagyok az előkelő harma-
dik helyet szerezték meg.
A csapatok tagjai:      
Balogh Dzsenifer, Mende-
baba Szása. Szána Szabina.
Sáringer Gabriella, Tóth-
Molnár Gellért, Szanka
Ákos.
Időben az utolsó verseny
Dócban került megrende-
zésre május 17-én. A témá-
ja nagyon érdekes volt: az
EB története. Az igazán fiús
témára lányok is benevez-
tek. A két csapat: Kovács
Kitti, Polareczky Anna, és
Mendebaba Szása, Tóth Ti-
bor. A fiúk jeleskedtek a
nem csak elméleti tudást kí-
vánó megmérettetésen. A
szellemi TOTO után gya-
korlatban is helyt kellett
állniuk a gyerekeknek. A
játékos vetélkedőről a fiúk
a második helyezéssel tart-
hattak haza.
Gratulálok minden ver-

senyzőnek, köszönöm ki-
tartó munkájukat. Szeret-
ném azoknak a szülőnek és
kollégáknak is megköszön-

ni a segítséget, akik a ver-
senyekre való felkészülés-
ben segítették egész évben
a gyerekek munkáját.

8.A
Nagymihály Tünde
osztályfőnök

Árpási Péter
Bárkányi Dániel
Gábor Ádám
Kiss Rebeka
Kondász Tünde
Kopasz Albert
Kósa Kitti
Kőhegyi Ágnes
Kövics Máté
Mendebaba Szásá
Micziz Petra
Molnár Violetta
Pölös Petra
Szána Szabina
Szili Nóra
Takács Flóra
Zsemberi Dóra

8.B
Csányiné Üveges Mária
osztályfőnök

Bárkányi Flóra
Bihari Norbert
Csápenszky György
Halász Klementina
Kalmár Fanni 
Kiss Renátó
Kopasz Bence
Kovács Menyhért
Náczi Richárd
Nagy Richárd
Nagy Tamás

A 2012- ben elballagó nyolcadikosok névsora:

A Méhecske csoport kirándul
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SZATYMAZI GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET

“ TÁBOROZZ
VELÜNK, INGYEN ”
Lezáródott egy újabb tanév,
ami egyben egy újabb meg-
érdemelt pihenés kezdete
is. A kemény munka után
jöhet a megérdemelt lazí-
tás, ezért kívánom, hogy a
vakáció minden gyermek-
nek szép és örömteljes le-
gyen. A Szatymazi Gyer-
mekekért Közhasznú Egye-
sület szeretne segíteni ab-
ban, hogy minden gyer-
meknek, szép, élmények-
ben gazdag nyara legyen.

Ezért általános iskolások-
nak, nyári tábort szerve-
zünk Szatymazon. Külön
nagy figyelmet fordítunk, a
nehéz sorban élő iskolás
gyermekekre, akiknek in-
gyenes táboroztatási lehe-
tőséget biztosítunk. A ked-
vezményeket az alábbi pá-
lyázatban leírtak alapján
lehet igénybe venni.
Engedjék meg, hogy ezúton
mondjak köszönetet a
Szatymazért Alapítvány
minden tagjának és támo-
gatójának, hogy az általuk
felajánlott 80.000,- Ft ösz-
szeggel lehetővé tették,
hogy segíthessük a szaty-
mazi nehéz sorban élő
gyermekek táboroztatását.
Köszönjük.

Csúri Gábor
elnök

Pályázat
Tisztelt Szülő!

A Szatymazi Gyermekekért Közhasznú Egyesület nyári
tábort szervez, a Mesevár Családi Napközi keretei közt,
teljes ellátással (reggeli, ebéd, uzsonna). A Szatymazért
Alapítvány támogatásával, a tábort, a szatymazi nehéz
sorban élő* gyermekeknek, az egyesület ingyenesen tudja
biztosítani, az alábbi feltételek mellett. A fenti kedvez-
ményben nem részesülő nehéz sorban élő* gyermekek-
nek, a tábort az egyesület támogatásával (5.000,- Ft), ked-
vezményes 5.000,- Ft összegért vehetik igénybe az alábbi
feltételek mellett. A tábor részleteit, megtalálja a
www.mesevar.szatymaz.hu honlapon vagy a hirdetési
plakátokon.

Pályázat feltételei:
Pályázhatnak: 6-14 éves gyermekek, akik rendszeres

gyermekvédelmi támogatásban részesülnek és életvitel-
szerűen Szatymazon élnek.

A táborok időszaka: 2012. július 02 – július 20-ig.
A táborok időtartama: heti ciklusokban 5 munkanap (hét-

főtől- péntekig)
A tábor helyszíne: Szatymaz, Rózsa utca 35.

ÉLETMÓD,  EGÉSZSÉG,  TIPPEK,  RECEPTEK

Hippokratész szerint: „a
böjt úgy hat, hogy a le-
csökkentett táplálékbevi-
tel miatt a szervezet moz-
gósítani tudja tartalékait,
megtisztul a salakanya-
goktól, illetve fokozódik
az öngyógyító képessége.”
A léböjt kúra során az em-
ber önszántából lemond
minden szilárd élelemről,
hogy átmenetileg abból a
raktárkészletből éljen, ame-
lyet szervezete a normál
táplálkozás során felhalmo-
zott. Az átlagembernek szá-
mos kérdése lehet a mód-
szerrel kapcsolatban, mie-
lőtt eldönti, hogy akár saját
erőből, akár szakember tá-
mogatásával belefogjon a
léböjt kúrába. Kérdéseinkre
Dr. Sümeghyné Bartos Évá
léböjt szakértő, a Dunaka-
nyar Léböjtház böjtvezetője
válaszol.
- A léböjt kúra a méregte-
lenítés, vagy a fogyókúra
eleme, esetleg mindkettő?
A léböjt elsősorban méreg-
telenítési folyamat, ami né-
hány kiló súlyfelesleg lea-
dásával is jár. A súlyvesztés
pusztán pozitív hozadéka a
méregtelenítési folyamat-
nak. Nézzük, milyen káros
anyagoktól szabadulhatunk
meg a léböjt segítségével.
A mérgek felszaporodásá-
nak fő forrása a táplálék. A
túltáplálkozás során túlter-
heljük emésztő és kiválasz-

tó szerveinket, így szerve-
zetünk nem képes megsza-
badulni mindattól, amire
nincs szüksége, illetve
gyorsabb a felhalmozódás,
mint a kiválasztás. Ezért
különböző raktárakba he-
lyezi a feleslegeket, például
az izületekbe, az izmokba,
a kötőszövetekbe, a zsír-
szövetbe stb. A levegő is
szennyezett, és akkor még
nem beszéltünk a lélek ba-
jairól, ami szintén méreg-
ként hatnak. Mindehhez
hozzáadódik még naponta
86 milliárd körüli elhalt sejt
is, mert ezek mérgezőek a
testünk számára. A sok to-
xikus anyag összeadódik,
és nagyban rombolja az im-
munrendszert. A méregte-
lenítés lényege tehát, hogy
megszabadítsuk szerveze-
tünket a felgyülemlett sa-
lakanyagoktól, mérgektől.
- Mi is a léböjt tulaj-
donképpen?
Legrövidebben Hippokra-
tész határozta meg a léböjt
lényegét. Szerinte a böjt ha-
tása az, hogy a lecsökken-
tett táplálkozás hatására a
szervezet mozgósítja tarta-
lékait, öngyógyító képessé-
gét, miközben megtisztítja
önmagát. A hangsúly a
megtisztításon és az öngyó-
gyításon van. A böjtölés ha-
tására a kötőszövetben, a
belekben felhalmozott sa-
lak- és méreganyagok, kór-

okozók, elhalt sejtmarad-
ványok, orvosságok marad-
ványai és a nikotin kiürül-
nek, de a zsírszövetek és az
érfalak lerakódásai is elkez-
denek lebomlani.
A kúra alatt az aktív moz-
gás és a megfelelő vitamin
(főleg C vitamin) és ásvá-
nyi anyagok pótlása nagyon
fontos. A felgyorsuló vér-
keringés miatt a mérega-
nyagok gyorsabban jutnak
el a kiválasztó szerveinkbe,
de velük együtt az ásványi
anyagok is kiürülnek.
- Mennyire megterhelő a
szervezetnek, vagy inkább
a léleknek?
A böjtölés első napjaiban
néhányan fáradékonyságot,
álmosságot, koncentrálási
zavarokat észlelhetnek, de
előfordulhat fejfájás, vég-
tag- és derékfájás is. Ilyen-
kor ugyanis a görcsös, sa-
lakanyagokkal teli izomzat
vízvesztesége fájdalmat,
húzó érzést válthat ki. A
böjtölés során az idegi- hor-
mon- és enzimrendszer al-
kalmazkodik ugyan a meg-
változott körülményekhez,
de azért előfordulhat, hogy
a vércukorszint hosszabb-
rövidebb ideig alacsonyabb
lesz. Ilyenkor egy-egy ka-
nál méz segíthet. A szerve-
zet néhány nap után az e-
nergiát egyre inkább a zsír-
bontással szerzi, az energiát
70 %-ban a zsírsavak, és

csupán 20 %-ban a szénhid-
rát égetése biztosítja. Eb-
ben az időszakban kiemel-
kedően fontos a megfelelő
folyadékpótlás, mert meg-
szaporodnak a vérben a sa-
vas jellegű salakanyagok,
jelzi ezt pl. az acetonos le-
helet is. A léböjt alatt leg-
alább napi 3-4 liter folya-
dékot meg kell inni.
Összességében azonban ezt
nem nevezném megterhe-
lésnek inkább jótékony fo-
lyamatnak. A böjt alatt az
érzelmeket sokkal intenzí-
vebben éljük meg, hirtelen
kitörések és hangulatválto-
zások előfordulhatnak. Ép-
pen ezért nem ajánlatos i-
lyenkor dolgozni, hanem
célszerű elvonulni olyan
szakmailag felügyelt böjt-
kúrára, ahol lehetőség van
arra is, hogy kibeszéljük
magunkból esetlegesen fel
nem dolgozott problémá-
inkat.
- Fel kell-e erre külön
készülnie a szervezetnek,
és ha igen, hogyan?
Különösebb felkészülést
véleményem szerint nem
igényel, de az elhatározás-
nak szilárdnak kell lennie.
- Lehet hallani néhány na-
pos kúrákról, de 2 hetesről
is. Mennyi ideig tart a lé-
böjt kúra? ---Mennyi ideig
ajánlott alkalmazni? Mi-
kor célszerű belekezdeni?
A terápiaként alkalmazott

A méregtelenítés eszköztárából - tavaszi lébőjt kúra.
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böjtöt amerikai, francia és
német orvosok fedezték fel
újra a századforduló tájé-
kán. Klinikai módszerét Ot-
to Buchinger német orvos
dolgozta ki, miután meg-
gyógyította magát súlyos
reumájából, s tapasztalatait
megjelentette a Gyógyböjt
című könyvében 1935-ben.
Európa szerte a Buchinger-
féle gyógyböjtök a legis-
mertebb modern böjtkúrák.
Mi a tíz napos léböjt kúrát
ajánljuk, mert ennyi idő a-
latt hangolódik át a szerve-
zet egy úgynevezett belső
energiaprogramra. Hiszen a
zsírsejtek felélése csak a 4-
5 napon kezdődik. A böjt o-
lyan napirend szerint vé-
gezhető, amely alkalmas a
sokoldalú méregtelenítésre.
-A léböjt kúra évszakfüg-
gő? Ha igen miért?
Azt szokták mondani, hogy
a tavaszi és őszi nagytaka-
rítás analógiájára testünk-
nek sem árt egy alapos
nagytakarítás. Én ezzel
szemben azt vallom, és a
tapasztalataim szerint is -
kivéve a két meleg nyári
hónapot - bármikor bele le-
het kezdeni egy méregtele-
nítő kúrába.
- Kinek ajánlott és kinek
nem?
Elsősorban azoknak aján-
lom, akik valamilyen "civi-
lizációs" betegségben szen-
vednek, mint például túl-
súly, magas vérnyomás, e-
melkedett vércukor és
húgysavszint, keringési be-
tegségek, allergiák, reuma-
tikus megbetegedések, de
kiváló eszköz az emésztési
problémák, székrekedés,
felfúvódások gyógyítására,
megelőzésére is. Az a ta-
pasztalatunk, hogy ma már
sokan betegségek megelő-
zésére is alkalmazzák.
Nem szabad böjtölni daga-
natos betegségek kezelése
alatt, terhes nőknek, gye-
rekeknek, valamint súlyos
depresszióban szenvedők-
nek.
- Hogyan zajlik le egy
léböjt kúra?
Egy 10 napos kúra első
napján ráhangolódunk a
böjtre, némi darabos étel
még fogyasztható (zöldség-
leves, zöldségpuding). Ezu-
tán nyolc aktív léböjt nap
következik béltisztítással,
salaktalanító gyógyteákkal,
szűrt zöldséglevesekkel és
frissen facsart gyümölcs-
levekkel. Közben javasolt
az aktív testmozgás, lehet

ez torna, kerékpározás,
vagy masszázs, akár úszás
is. Fontos, hogy az ember
ilyenkor a lelkével is fog-
lalkozzon. A kúra végén is-
mét almával, más gyü-
mölccsel és darabos zöld-
séglevessel lehet a böjtöt
megtörni.
- Mit lehet a kúra alatt
fogyasztani?
Jómagam a Buchinger-féle
gyógyböjt híve vagyok,
amelynek lényege a szűrt,
rostmentes levek fogyasz-
tása. Ha salaktalanításról
beszélünk, nem feledkezhe-
tünk meg a gyógynövények
jótékony hatásáról. Gyer-
mekláncfűvel, körömvirág-
gal tisztíthatjuk az epeveze-
téket, boróka, csalán és
zsurló segítségével aktivi-
záljuk a veséket. Naponta
legalább 1,5 - 2 l teát kell
elfogyasztani. A C vitamin
pótlása frissen facsart gyü-
mölcslével történik, napon-
ta legfeljebb 3 dl-t szabad
inni, az ásványi anyagokat
és a nyomelemeket pedig
szűrt zöldséglevesekkel pó-
toljuk.
- Milyen változásokat érez az
ember a kúra alatt és után?
Az első pár nap fáradéko-
nyak, gyengébbek lehe-
tünk, de azután minden
nappal könnyebbnek, fris-
sebbnek és energikusabb-
nak érezzük majd magun-
kat. El kell ismerni, nagy
lecke és próbatétel ez az
ember akaraterejének és
önbecsülésének. Saját ta-
pasztalatomból mondom,
hogy egy méregtelenítő kú-
ra után az ember testében
szinte fény és világosság á-
rad szét, az elme élénkebb,
a memória javul, fáradtság-
nak nyoma sincs, a tiszta-
ság érzése tölti el az embert
és szinte minden porciká-
jában érzi a böjt jótékony
hatását. És az a néhány kiló
súlyvesztés is jól jön az ön-
bizalomnak. A böjt gyakor-
latban tanít meg arra, hogy
hogyan kell ellenőrzésünk
alatt tartani szervezetünket,
étvágyunkat. A böjt a for-
mában maradás, illetve az
ismételt formába lendülés
legjobb módja.
- Hogyan hat a külsőnkre
a kúra?
A lébőjt kúra a leghatéko-
nyabb kozmetikai eljárások
közé tartozik, mivel a be-
lülről a gyökerektől induló
tisztulás hatékonyabb, mint
a felületi kezelés.
Ajánlatos évente legalább

egyszer végig inni egy i-
lyen kúrát, mert legalább
fél évre biztosítja a jó köz-
érzetet, a többletenergiát.
- Ajánlott-e bármilyen 
szakmai felügyelet a kúra
alatt? Másképpen fogal-
mazva, lehet-e munka mel-
lett végezni?
Személy szerint én nem a-
jánlom otthon egyedül, plá-
ne munka mellett lefolytat-
ni a tíz napos böjtkúrát,
mert lehetnek olyan kúrare-
akciók, amelyek jelentke-
zése esetén szükség lehet az
orvossal való konzultáci-
óra, vagy egy tapasztalt
böjtvezető tanácsaira. Egy-
két napos lékúra megen-
gedhető, de akkor is figyel-
ni kell arra, hogy a napi C
vitamin szükséglet és a 1,5
- 2 liter ásványvíz, gyógy-
tea és gyümölcslé biztosít-
va legyen.
- Adódhat-e olyan szituá-
ció, amikor feltétlenül meg
kell szakítani a kúrát?
A böjt gyógyító hatásának
az az alapja, hogy a test a
böjt alatt, először lebontja a
károsat, azután a fölöslege-
set, és nem használ fel sem-
mit, ami az élethez fontos.
Ezért kimondható, hogy
nincs olyan eset, amikor
abba kellene hagyni a böjtöt.
Ha valamilyen keringési
vagy más betegség gyó-
gyítása céljából böjtölünk,
akkor fokozottabb orvosi
felügyeletet igényel a kúra.
Én hat éves szakmai tapasz-
talattal a hátam mögött még
nem találkoztam olyan
esettel, amikor meg kellett
volna szakítani a kúrát.
- A kúra után szükséges-e
valamilyen visszaszoktatás
a normál táplálkozáshoz,

mi ennek a lényege, ho-
gyan történik?
Igen, nagyon fontos az úgy-
nevezett felépítő napok be-
tartása. A felépítő időszak a
tényleges böjt idejének
mintegy fele kell, hogy le-
gyen. Tehát 8 aktív böjt u-
tán 4 nap. Ez idő alatt áll
vissza teljesen a szervezet a
kiválasztásról a beépítésre.
A felépítő táplálkozással e-
legendő rostanyagot kell
fogyasztanunk, amely gyo-
mor- és bélrendszerünkben
vizet szív magába, kitágul,
és ezzel egyrészt telítettség
érzést okoz, másrészt a bél-
fal nyomásával reflexsz-
erűen serkenti a bél perisz-
taltikáját, mozgását. A felé-
pítő napok étrendjében a
párolt zöldségeknek és gyü-
mölcsöknek kell dominálni.
A harmadik naptól már fo-
gyaszthatunk gabonakását,
rizst, és az átállás utolsó
napján pedig már javasolt
savanyított tejtermékek,
mint a joghurt, tejsavó,
vagy az író fogyasztása. Az
ezekben lévő fehérjék 
könnyebben emészthetők,
másrészt pedig a tejsav a
bélmozgásokat is elősegíti.
- Hányszor szabad megis-
mételni évente a léböjt kúrát?
Bizonyos szakirodalmi for-
rások szerint évente kétszer
akár háromszor is lehet tar-
tani egy-egy 6-10 napos lé-
bőjtöt. Nekem az a vélemé-
nyem, hogy évente egyszer
feltétlenül szükséges egy
kúra ahhoz, hogy az ember
jó közérzettel, frissen, ene-
rgikusan élje napjait. Nem
hiába mondta Paracelsus,
hogy "amit megeszel, te
leszel".
alternativgyogymodok.hu

Kedves Édesanyák, Várandósok!
Kisgyermekes szülők, leendő szülők részére elsősegély tafo-
lyam indul. Az előadó olyan tudást ad át, mellyel akár cse-
csemők, kisgyermekek életét menthetjük meg, egy váratlan,
másodpercek alatt bekövetkező baleset kapcsán, illetve a
mentő megérkezéséig szakszerűen segíthetünk.
Gyermekünk élete akár rajtunk is múlhat!
Tudjuk- e mit kell tennünk, ha félrenyel, leesik a fáról,
lázgörcse lesz, mérget nyel?
A tanfolyam 4X2 alkalom lenne, az oktatóval egyeztetett
időpontban.
A kurzus díja: 9.500 Ft (Lényegtelenebb dolgokra is
költünk ennyit!)
A tanfolyam indulásának díja: 10 fő jelentkezzen.
Jelentkezés Mezeiné Bérczy Sarolta védőnőnél 
06-20-242-28-23
Jelentkezési határidő 2012.06.23-ig
Szatymaz, 2012.06.06.

Mezeiné Bérczy Sarolta védőnő
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EGYESÜLETI HÍREK

BARÁTPUSZTAI HÍREK
Tanyasi Tízpróba

Barátpusztán!
Ne ráncolja senki a homlo-
kát, földrajzi tudatlanságát
leplezve: hol is van az a Ba-
rátpuszta?!
Istenem Barátpuszta! Hát
persze! Mindjárt, mindjárt
ott van az izé meg a micso-
da között balra...Mindjárt
mondom, már itt van a
nyelvemen...
Ne fáradj kedves olvasó!
Barátpuszta nem a nyelve-
den van...
Barátpuszta ott van, ahol a
tanyai életet szerelemmel
szerető emberek egymás
társaságát keresve össze-
jönnek évente egyszer, és
ügyességüket, erejüket, le-
leményüket mérlegre téve
hódolnak a versengés kínál-
ta örömöknek.
Görgényi Gábor barátom,
ezen esemény házigazdája,
hajtómotorja, szíve és lelke,
azon ritka emberek közül
való, akiket szociográfusok
lassan már a csak bölények-
kel és a mamutokkal, vagy
emberibb példát hozva a
Mohikánokkal emlegetnek
együtt.
Én magam csak a legna-
gyobb elismerés és tisztelet
hangján tudok Gáborról be-
szélni, hiszen ez a magán-
erőből megrendezett a csa-
ládi sportrendezvény, amit
a tavalyi után, az idén már
másodszorra szervezett
meg a tanyáján, számomra
példaértékű, és emberkö-

zelségében annyira ritka, -
hogy a fenti hasonlatoknál
maradjak-, mint a fehér
holló.
Tavaly is hívtak, de lusta
voltam négy kilométert bi-
ciklizni a forráskúti úton...
Azután másnap elmesélték,
akik visszatértek a tízpró-
báról, hogy mi is volt...
hogy is volt.
Idén, már hogy le ne ma-
radjak, januárban azzal ül-
döztem Gábort, hogy fel-
tétlen szóljon, ha majd má-
jusban ismét megrendezi a
Tanyasi Tízpróbát, mert
nem szeretném kihagyni...
így azután mikor hívtak, én
„mentem, láttam, és győz-
tesnek éreztem magam!
Legalábbis krónikásként e-
gész biztosan.
Jövőre azt hiszem, már egy,
vagy két nappal korábban
kimegyek sátorral meg nap-
tejjel...hogy semmit el ne
mulasszak.
Na de lényeg, ami a lényeg,
a recept a következő:
- Végy egy fáradhatatlan
szervezőt, akinek van egy
kis tanyája, és óriási szíve,
és baráti köre... Végy hozzá
egy isteni ötletet, hagyd
egy kicsit érlelődni, majd
csörögj rá a barátaidra.
Küldd szét a meghívókat,
szitáztass egyenpólót a csa-
patoknak, végül riadóztass
mindenkit a környező ta-
nyákon. Majd amikor eljön
a „D nap”, reggel Fekete
Pali bácsival állítass kocs-

masátrat, Báló Pityut pedig
kérd meg, hogy töltse meg
azt tartalommal. (értsd: ü-
zemeljen be egy sörcsapot).
És végezetül nincsen más
teendőd, mint szép időért
folyamodni a Jó Teremtő-
höz . Ennyi az egész.
Idén mindez összejött: a ba-
rátok, a versengés, meg az
oldott hangulat, és apósom
szavaival élve meg a sok
szép vendég...
Innen üzenem mindazok-
nak, akik csak játszottak a
gondolattal, de végül még-
sem jöttek ki, hogy bán-
hatjátok! De fel a fejjel
mert: „Jövőre veletek (is)
ugyanitt!!!
A Barátpusztára nagy-
számban kilátogató érdek-
lődők és drukkerek mellett,
a hívó szóra egyébként
konkrétan 6 db. 6 fős csa-
pat verbuválódott. A házi-
gazda széles baráti körét
jelezve még Vásárhelyről
és Mindszentről is jött a
szatymaziakon kívül egy-
egy csapat. Hajnali 9 órát
jelzett az álmos kakukk a
közeli csatornaparton, ami-
kor az egyenpólóba öltözött
rivális seregek a startvonal-
hoz álltak. Elsőre mindjárt
egy nehéz feladatot kellett
megoldaniuk: a versenybí-
ró kürtjelére izibe’ egyhaj-
tásra meg kellett inniuk egy
üveg sört, majd közvetlenül
az utólsó kortyok lenyelése
után egy szekeret kellett e-
zer méteren át tolni, nehe-
zítve ezt azzal, hogy az e-

gyik rivális csapat ott vi-
gyorgott a kocsin.
Ezt követte egy kis szusz-
szanásnyi szünet, majd
szép sorjában következtek a
további versenyszámok:
Dorogi Zoli lóvontatta om-
nibuszáról történő célbalö-
vés mongol íjjal, majd víz-
hordás akadálypályán, le-
ányrablás, ittas asszony ta-
licskán hazatolása szlalom-
mal nehezítve, majd patkó-
dobás, karikásostorral cél-
bacsapás és végül kötél-
húzás.
Én magam „csak” a tudó-
sító szigorúan tárgyilagos
és józan szerepére kárhoz-
tattam magam, de nyugodt
szívvel állíthatom, hogy az
egész nap folyamán, igazi
lelkes, a „régi idők” felsza-
badult hangulatát idéző, va-
lódi népünnepély volt ez, a
baráti társaságok, családok
számára megálmodott ösz-
szejövetel. A versengés ké-
ső délután a díjátadással le-
zárult ugyan, de a csapatok
és a vendégek még sokáig
maradtak az illatos tanyasi
éjszakában autentikus nép-
zenét hallgatva, és hűvös
söritalt kortyolgatva.
Gábor! Köszönet a csodá-
latos élményért, gratulálok
a szervezésedhez, és gyere
be a fotókért!

Bérczi Tamás
Ja, és hogy nem jön ki a tíz?
Akkor miért tízpróba? Ez jövő
tavaszig maradjon titok!
Ízelítő fotók a hátlapon

Nyugdíjas klub közleménye
Értesítem a kedves tagtársakat, hogy Tisztújító

Közgyűlésünk június 27-én lesz a FALUHÁZ-ban,
délután 6 órai kezdettel. Mindannyiótok megjelenésére

számítok!
A mórahalmi gyógyfűrdőbe június 22-én, újabb egyna-

pos kirándulást szervezünk. Jelentkezni 18.ig nálam
lehet. Indulás a faluház elől reggel 7-kor. Bekerülés

összege 1400 Ft.
Rácz István elnök

Közlemény
A Mozgáskorlátozottak Szatymazi Egyesület vezetőségének
nevében szeretném megköszönni a tagok részéről a vissza-

jelzéseket felém, amely nagy segítség a további működéshez.
Fogadó órák: Művelődési Ház Szatymaz, Dózsa György u.42.

Péntek 10.00 – 12.00 óráig.
Továbbra is szerettel várjuk a leendő és régi tagjainkat fogadó
óráink alatt, és ötleteiket, észrevételeiket szívesen fogadom.

Köszönettel:
Szilasi Tiborné Julika  elnök

Örömmel tettünk eleget a
majálison való részvételre
irányuló megkeresésnek! A
kellemes idő sokakat ki-
csalt a ligetbe! A gyerekek
idén először ismét birtokba
vehették, a már (reméljük)
megszokott kis szőnyegün-
ket, horgászbotjainkat!
Nagy örömünkre szolgált ,
hogy a játékok sosem heve-
résztek, az apró kezek

mindig foglalkoztatták
őket! A jó időnek köszön-
hetően a liget fái közt e-
gészen estig felkerestek
minket a gyerekek, és önfe-
ledt vidám játékba kezdtek!
Természetesen vannak még
terveink és mivel pályázati
úton támogatást nyerhetünk
szeretnénk színesíteni 
programjainkat, nagyobb
tervekbe belevágni és tag-
jainkat minél több helyre
eljuttatni önköltség nélkül!
Akit érdekelnek a részletek
kísérje figyelemmel honla-
punkat:
ht tp: / /nagycsaladosok-
szatymaz.hupont.hu/

Csipet-Csapat hírek
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S  V  É  D  A  S  Z  T  A  L
László Péter adjunktus úr
vendége volt a március 21-i
Szertartásnak Szatymazon.
Előtte már fél évvel szer-
veztük a lejövetelét s az ün-
nep közeledtével majd min-
dennap hívott újabb és ú-
jabb variációkkal. Ha már
megláttam, hogy ő hív resz-
kető idegesség fogott el. Az-
tán egyszer csak megjelent
szerdán (szombaton volt a
rendezvény!!!) a Művház-
ban és szállás után érdek-
lődött. De addigra már ké-
szen állt a tervem, ilyen es-
hetőségre: Szikkadthoz
küldtem!!!!!!!! He-hej! Úgy
kő nekik! Biztonsági okok-
ból felhívtam Mónikát,
hogy nézzen mán rájok, s
ha sűrű lenne a helyzet,
irányítsa át Tamáshoz. Az-
tán így is lett. (Azt, hogy Ja-
ninál mi történt, nagyon
szeretném tudni, mert már
másnap reggel életbe lépett
a bé változat.) A Tanárúr-
ban (Vándorúr) azonban
nagyon kedves, jámbor em-
bert ismertünk meg, látoga-
tása javunkra vált, Isten
áldja meg. Megkértem, írja
le szatymazi kalandját.
Íme:

Szatymazi rege a 
nyúlpaprikásról

Gyönyörű nap volt, kristá-
lyos az ég. Valahol Erdély-
ben már javában krisztiná-

zott. Ez azt jelenti, hogy
kék égből patyolat jégpor
hullik alá. Mintha az éjjel
gyúrt fehér – reggelre kissé
keményedett – rétestésztát
potyolnák. S odafentről.
Angyalkezek. 
(De én még itt vagyok
„künn-Magyarországon”,
arra csak holnap, holna-
pután térek.)
Kristályszerű az ég, néha
viszont viharos fuvallat.
Március közepe. 
-Én…izé…Itten valék…
Megjöttem.
-No??
Fábián tanyagazda ráme-
red.
-Hát én vónék az – gyakorí-
tott üzemmódban dadogá-
szat, így gyakorítás révén a
csuda (egyszeri) valamikor-
ra csudálkozássá lőn. Újabb
csuda, majd várakozás, és
tán’ oldódás…enyhülés for-
mán. 
Vándorúr – ígyhíjják Er-
délyben – mondja tovább.
-Megjöttem Jánostól, az
énekmondótól…”
(És leírtam a kacskaringós
utat a tanyavilágban, amit
megtettem. S ami ideveze-
tett számos bajlóval és ba-
log kanyarral. Eléggé bajló-
dásban és kanyardúsan tel-
lett ugyanis az utam.)

A Vándorúrról egyszer igaz
– ebből semmit sem tudott
meg. (Ettől azért megértette
tehát, honnan jöttem – ki-
nek az ötlete voltam, de
hogy ki vagyok, azt viszont
cseppet sem). A képletben
még ott lapult a nagy isme-
retlen, mint x-tényező.
Azaz én, az ismeretlen ván-
dor…Ennek ellenére fódoz-
tunk kutricakerítést, leltünk
rudast az erdőn, s fedeztet-
tünk lovat is.
Fábián gazda azon hűs dél-
előtt három órás malacokat
mutatott. Ezzel azon-nyom-
ban, s végleg feloldódott a
feszültség. Hatan voltak a
malacok és görbített cérna
lábuk, viszont vékony e-
gyenes farkincájuk is volt.
Egészen – anti-antennaként
mindnek (anti-nna?) elál-
lott a testétől.
-Majd később jön be raj-
tuk…a kunkorodás – vélte
ő a jó gazda szemével.
-És hol a hetedik? – gyütt
az évődve-próbálkozás.
-A hetedik te magad légy –
vágta rá azonban gondol-
kodás nélkül Fábián gaz-
da…innentől kezdve tege-
ződtünk…
…amikor is a Fábián gazda
megszólalt:
-Te szereted a nyulat?...

mondd…no levágok egy
nyulat.
-Jó, de én nem vagyok hívő
hús- törvény- és mészár-
szék. A sorrendet kicsit el-
rontotta. Húshívőt akart
mondani. De az ott a tanyán
borzalmasan hangzott vol-
na. 
-Nem is baj, majd én levá-
gom. Te csak edd. Na meg
vágj fel egy nagyhagymát
kockára!
S így történt. A paprikásba
valahára bekerült a pityóka.
Nagy krumplidarabok for-
májában éspedig. Annyira
bevette azt az ízt másfél ó-
rás főzés után! Lassú tűzön.
Mint ha kocsonyát csinál-
nánk...
-Nem kellene…te…nekünk
nem ennünk kellene már?
Kihűl.
-Várni kell. Most érik min-
den össze.
Valóban kissé enyhébb volt
az égetően-forrónál, de úgy
belebújt a pityókalelkébe a
nyúlpaprikás zamata, hogy
ilyenné – ez a nagy puszta
igazság – se előtte se utána
nem sikerült. Hasonló
élményben persze nem is
volt része Vándorúrnak
hosszú-hosszú gyaloglatai
során, hosszú földi téve-
lygései során meg vándor-
latai alatt.

BUDDHIZMUS
Hogyan teremtjük a bűnt?
A vallás nem lóverseny. Ezt
azért mondom, hogy akinek
az alcímet olvasván az jut
eszébe, márpedig a bűn ere-
dendő, ne érezze rosszul
magát. Őszentsége a XIV.
Dalai láma néhány éve Bu-
dapesten arról szólt, hogy a
boldogság eléréséhez a leg-
nagyobb lehetőség a saját
vallásunk gyakorlásában
van. Azonban ezt a gondo-
latot magunkévá téve is ta-
nulmányozhatunk más val-
lásokat, mint ahogy a láma
is rendszeresen cserél esz-
mét más vallási vezetőkkel.
A bűn fogalma a vallások e-
gyik sarkalatos kérdése. A
buddhizmus szerint az élet
szenvedés, tehát van szen-
vedés, van annak eredete,
megszűnése és van belőle
kivezető út. Ahhoz, hogy ne
kínozzon minket, mindezt
meg kell értenünk. Meg
kell értenünk azt is, hogy a
dolgoknak, érzelmeknek,
vágyaknak szintén van ere-

dete. Ha egy vágyunkat,
fájdalmunkat, rossz érzé-
sünket megvizsgálunk, rá-
jöhetünk, honnan fakad s
ekkor azt is megértjük,
hogy mi magunk hoztuk
létre. Ezek után láthatjuk
mi a különbség lelki állapo-
tunkban, ha továbbra is
rágódunk, dühítjük magun-
kat, vagy ha egyszerűen el-
engedjük. Az elengedés
nem egyszerű a gyakorlat-
ban, de van rá egy jó példa:
ha valakire például borzal-
masan haragszom, utálom –
ami egy természetes érzés -
mi történik? Az égvilágon
semmi azon kívül, én rosz-
szul érzem magam. Izza-
dok, idegeskedek, vörösö-
döm, még tán meg is be-
tegszem: ezzel semmi esé-
lye, hogy megoldjam a
helyzetet – hát akkor mi ér-
telme, hogy megnyomorít-
sam magam?
Ennyit, hogy jobban meg-
érthessük a buddhizmus el-
képzelését a bűnről. A kö-
vetkezőkben Ácsán Szu-
médhó A csendes tudat ta-

nítása című könyvéből idé-
zek:
„Nagyot csalódhatunk ma-
gunkban, mert időnként
nem érezzük magunkat o-
lyan jónak, amilyennek len-
nünk kellene, vagy úgy
gondoljuk, nem lenne sza-
bad haragot éreznünk – és a
többi „kellene” meg „nem
kellene”. Így vágyakat te-
remtünk, hogy megszaba-
duljunk a rossz dolgoktól –
és ezen vágyak jogosnak
látszanak és erényes színe-
zetük van. Helyesnek tűnik,
hogy szabadulni akarunk a

rossz gondolatoktól, a ha-
ragtól és a féltékenységtől,
mivel egy jó embernek
„nem szabad ilyennek len-
nie.”  Így teremtjük a bűnt.
A tudatosítás révén aztán
elengedést gyakorolhatunk;
inkább elengedjük ezt a vá-
gyat, semmint hogy töké-
letes emberré válnánk. Ami
megmarad, az a tiszta tudat.
Nincs szükség arra, hogy
tökéletes emberré váljunk,
mert a tiszta tudat az, ahol a
tökéletes emberek keletkez-
nek és megszűnnek.”
Görgényi Gábor

Rácz Laci a balástyai Mangalica Fesztiválon



a Mi Lapunk10 2012/06.

Időről-időre öröm-
mel adunk hírt szaty-
mazi fiatalok isko-
lánkon kívüli sport-
sikereiről.
Nemrégiben Durkó
Gábor kajakos sike-

reiről, most Szabó
Dávid vízilabdás e-
redményeiről szá-
molhatunk be.
Dávid csapata a
Szeged Beton vízil-
abda szakosztály III.

korcsoport, Vidék
Gyermek 2011/2012-
es bajnokságán vett
részt, ahol első he-
lyezést értek el. A
csapat tagja volt
Szabó Dávid is aki a

Szatymazi Általános
Iskola 5.B osztályos
tanulója.
A szép sikerhez grat-
ulálunk!
Kérem a szülőket,
barátokat, ismerősö-

ket, ha hasonló ered-
mények születnek a
környezetükben, ad-
janak hírt róla, hogy
mi is hírt adhassunk.
Fotó a tátsó lapon

B.T.

S  P  O  R  T

Bérczi Tamás: A kő...
...lassan sietség nélkül megfordult. El-
mélázva figyelte, ahogyan a nagy kő
lassan, egy-egy huppanón megugorva,
egyre gyorsulva gördül le a völgy felé.
Egy-egy kisebb kavics pattogva elin-
dult vele, de az ő futásuk nem tartott so-
ká. Elakadtak egy fűcsomóban, vagy
bokorban.
Egy darabig nézett a nagy kő után, majd
kiegyenesítette hátát, karjait az ég felé
tárva nagyokat szippantott a langyos és
illatos tavaszi levegőből. Tétován, szin-
te lustán, megindult lefelé, majd egy
hirtelen ötlettől vezérelve keresett egy
kis tisztást, ahol a meredek hegyoldalon
volt egy asztalnyi vízszintes felület és
megelégedett arccal leült.
A fű itt különösen finom és selymes
volt. Nem olyan durva és érdes levelű
mint másutt a hegyen. Ennek, legalább
is úgy érezte, még az illata is más...
olyan mintha valami gyógyfű len-
ne...Karjait keresztbe fektette a térdén,
és állával reájuk támaszkodott...és mint
már oly sokszor, most is őszinte csodá-
lattal bámulta a környező tájat. Az alant
lefutó meredek hegyoldalt, a hegy lábá-
nál elterülő békés-ligetes tájat. A felhők
látszatra csak egy kicsit voltak most fel-
jebb mint ahol most ő ült. De tudta
hogy csak ez csak látszat. Hiszen ilyen
szép időben a felhők nagyon magasan
szállnak... de mindenesetre a ragyogó
kék ég hátterén a szikrázó fehér felhő-
gomolyagok lassú röpte elálmosította.
Hátradőlt a selymes fűben, majd elréve-
dő szemmel egy darabig még bámulta a
felhőket, majd elszundított.
Rövid álma csendes volt és nyugodt...
szinte meg sem mozdult, csak lábával
rúgott néha egy kicsit, ha egy hangya
mászott a bokájára.
Most egy nagyobb felhő úszott a Nap-
korong elé, és a pillanatnyi hűvös feléb-
resztette. Felült, egy emberesett nyúj-
tózkodott, újra kötötte a nadrágja korcát
és megindult lefelé az ösvényen. 
Most sem sietett, nem volt miért. Ki-
mérten lépkedve az idő kitaposott ösvé-
nyén, halkan fütyörészve néha egy-egy
árnyékot átugorva, néha nagyot lépve
ballagott lefelé. Az út felénél járt, ami-
kor meghallotta a vadméhek zsongását.
Egy öreg kidőlt fa odvában tanyáztak,
és most valamiért nagyon fel voltak
bolydulva. Már ezerszer megfogadta,
ha legközelebb erre jár, zsákmányol tő-
lük egy kis mézet, de eddig még soha-
sem volt szíve megrabolni őket... Majd

legközelebb...mondta magában és eny-
he mosollyal és továbbindult...Majd
legközelebb.
Késő délutánra járt már mikorra leért a
hegyről. Az ösvénytől, az „ő” ösvényé-
től jobbra, egy nagy szikla tövében fa-
kadt egy bővizű forrás, egy kis termé-
szetes sziklamélyedéssel. Ebben alapo-
san megmosakodott, majd ivott az ösz-
szeszorított tenyeréből, és a házához
ballagott. Házikó, vagy nevezzük in-
kább csak kunyhónak, csak pár lépésre
volt a sziklaforrástól. Durván faragott
farönkökből volt összeróva, az ajtó és
az ablaktábla is gyalulatlan deszkákból
készült annak idején. A rönkök közötti
nagyobb hézagok mohával voltak ki-
tömve, a kisebbek száraz fűvel. 
Bent is csak a legszükségesebb beren-
dezési tárgyak voltak. Egy ágykeret,
szénával kitömve, rajta birkabőr taka-
rók, egy gömbölyű kövekből rakott tűz-
hely, meg egy-két láda az apróbb dol-
goknak.
A kunyhó mögött csordogált el egy kis
erecske, ennek a dús füvű partján lege-
lésztek a kecskéi, meg a birkái. Sokat
nem törődött velük, el voltak felügyelet
nélkül is.
Lassan besötétedett, és úgy döntött ma
már nem kezd semmihez. Eszik egy pár
falatot, lefekszik, és reggel majd neki-
indul...kezdi előlről...megint...újra és
újra. Evés után egyszerű ágyára feküdt
és csendesen szuszogva elaludt. Az éj-
szakáit, mint mindig, nyugodt alvással
töltötte. Sohasem forgolódot, álmatlan-
ság sem gyötörte...lelke tiszta volt.
Hajnalban váratlanul heves mekegésre
ébredt. Először azt hitte, talán farkas jár
a közelben, de amint kinézett az ajtón
rájött, csak a kecskéi vesztek össze egy
finomabb fűcsomón. Evett ismét egy
pár falatot a sajtjából, meg a kenyeré-
ből, majd szinte várakozásteljesen,
már-már kapkodva szedelőzködni kez-
dett, és elindult.
Tétovázás nélkül elsétált a kőig, a hosz-
szú évek alatt már megtanulta hol fogja
megtalálni... Ott is volt, mint máskor...
Megállt előtte, majd felsóhajtva neki-
veselkedett és elkezdte a hegy felé gör-
getni. A kő, az „ö köve”amit már vagy
ezredszerre kezdett gurítani valamikor
nagyobb és darabosabb volt. Mostanára
már azonban majdnem teljesen simára
és gömbölyűre kopott. Szürkés-fehéres
felületét alig barázdálták kisebb repe-
dések, vagy törések. Ezek is akkor ke-
letkezhettek mikor a kő legurult a

hegyről. Akkor hébe-korba letért a ma-
ga kivájta, megszokott útjáról, és egy-
egy fának, vagy másik kőnek csapódha-
tott. Ilyenkor keletkezhettek a szabály-
talanságot okozó sérülések. 
Megszokott mozdulatokkal, szinte eről-
ködés nélkül kezdte gurítani a követ. A
hosszú idők alatt, mióta ezt csinálja, a
kis csapás a hegyoldalban lassan széles
ösvénnyé kopott. Nagyobb esők után a
hegytetőről, fortyogva-kavarogva zú-
dult le az esővíz, az ő csapásán. Lassan
még a hegy is átalakul gondolta...
mégsem múlik el semmi nyomtalan-
ul...És lökött egyet a kövön.
Egy darabig gurult, majd megállt és új-
ra megnyomta. A hegy lábánál kezdő-
dött az emelkedő, ott egy pillanatra
megállt. Innen, ha most nekifog, már
megállás nélkül kell gurítania, hiszen a
hegyi ösvény végig emelkedik. Egé-
szen a csúcsig. Menni kell. Ha csak egy
pillanatra is megáll, vagy elengedi, a kő
visszagurul...és kezdheti előröl, mindig
előröl, mert kell...mert a követ fel kell
vinni...
Nagyon sokszor járt már a csúcs köze-
lében...sokszor már csak egy-két lépés
választotta el tőle. Olyankor szinte már-
már érezte a minden izmán átzsibogó
felszabadító boldogságot, amikor a kő
majd végre a helyére kerül. És akkor
vége. VÉGE! Akkor, akkor majd, éle-
tében először ballag le úgy a hegyről,
hogy a köve nem zúgott le előtte...
De most... gyerünk. Két karjával a kő
alá nyúlt, szinte megölelte. Izmait meg-
feszítette, és elindult. Lassan, lépésről
lépésre, fel a hegyen. Egy lépés...egy
gördítés...pillanatra kitámaszt...új fo-
gás...és kezdődik előlről. Csak lassan
minden mozdulattal, nem kell siet-
ni...csak takarékosan, minden erőre
szükség lesz a végén...majd a csúcson...
Egyszer csak sikerül... Egyszer majd...
egyszer... majd végig bírja vinni a ter-
hét...és ott akkor majd leteszi, otthagyja
örökre. És akkor majd vége... vége...
vége. De most gyerünk...kitámaszt,
ölel, feszit, gördít,...kitámaszt, feszít, ö-
lel gőrdit...egyik mozdulat e másik u-
tán, egyik méter, a másik után már dél
van...már elmúlt...a Nap lassan közelit a
horizonthoz...Kitámaszt, ölel, feszít,
gördít..
Most egy pillanatra megáll, csodálkoz-
va szétnéz. De hiszen! Itt még...ennyire
még... soha...itt már nincsen kitaposva a
fű sem! Eddig még sohasem jutott
el...Isten! Már látom a csúcsot! Hiszen
itt van az orrom előtt....Isten! Istenem!

Lehet? Hát mégis lehet? Fel lehet vinni
a követ?! 
Olyan erővel lökte meg a gömbölyű
sziklát hogy az métereket gördült fel-
jebb. Mőgé ugrott, és megfogta. Pár
méter, és fent van.  Lehajolt és mint egy
kisdedet, úgy terelgette a követ a he-
lyére...és igen! A kő most a helyére zök-
kent, fent van a csúcson...felért... végre!
Gyorsan egy pár kisebb kaviccsal kör-
besáncolta, hogy biztos legyen a dol-
gában...és...ráült.
Istenem! Megcsináltam! Megtörtem az
átkot! A kő, a kövem a helyére került!
Felhoztam...elvégeztem...bevégeztetett.
Némán ült a kövön és bámulta a sötéte-
dő tájat. Ilyen magasról még sohasem
nézett körbe. Mert hogy a kővel még
sohasem jutott el idáig... a kő nélkül
meg mi értelme lett volna...
De most itt van! A kő, az elátkozott, a
kő, a szent kő... Az ő köve most itt van.
Felállt és tétován elindult lefelé.  Lépett
egy párat, majd megállt, újra elindult.
- Istenem mi van velem? Gondolta
megzavarodva...Eddig mindig azt hitte,
ha egyszer felér.. a kővel, és helyére te-
szi... akkor boldog lesz. Hogy üvöltve,
nevetve rohan majd le a hegyről...Sírva,
zokogva bukfencezve, mint egy részeg
kecske...
És most semmi. A lelke kiürült, agya ü-
resen zakatol. Itt áll tíz lépésre a kő alatt
és bámulja...Most megfordul és sietős
léptekkel újra megindul lefelé. De csak
az első lépései határozottak, mert pár
méter után megint megáll. 
Ökölbe szorított kézzel bámulja a völ-
gyet, és maga előtt a kő vájta mélye-
dést. Most nagyon lassan megfordul,
lép egyet fölfelé, majd határozottan
megindul és felkapaszkodik a kőig...
megsímogatja, mintha csak búcsúzni a-
karna tőle...De most hirtelen lehajol,
szétdobálja a kisebb kavicsokat, és
nagyot lök a kövön....
A kő némán, imbolyogva megindul,
majd egyre gyorsuló iramban nekivág
az általa vágott ösvénynek...
Sziszifusz most megindul a nyomában,
és arcán széles mosoly terül szét , szinte
már vigyorog, két kezét diadalmasan
löki az égnek.
Arcát a nap felé fordította és  könnyes
arccal nevetve ordítani kezd:
Győztem! Láttátok? Győőőztem!
Mégis csak én győztem!

E  GY  SZ  E  R  V  O  L  T
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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

Dr. Málik Miklós
Istvánné,

Szatymaz IV ker. 47.

Gazdálkodók Figyelem!

Újabb lehetőség az erdőte-
lepítőknek, hogy 2012. jú-
lius 2-ig igényelhető uniós
támogatás a mezőgazdasá-
gi területek erdősítéséhez,
valamint az agrárerdészeti
rendszerek mezőgazdasági
területeken történő kialakí-
tásához.
Közreadja: 

Novák Pál agrárkamarai
tanácsadó 

(tel.: 06/30-64 29 206)



a Mi Lapunk12 2012/06.

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.

Birtokba vették az apróságok a bölcsődét

Pillanatképek a Barátpusztai Tízpróbáról

Szabó Dávid


