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lapodást a Megyei Kormányhivatal és Szatymaz képviselője.

Cikkünk a 4. oldalon

Kormányos Sándor: November volt

November volt már, reszketős,
vacogtak mind a kertek 
s a lúdbőrző zsombékos vizek 
fehér ködöt leheltek. 
A csupasz fákon búskomor 
némaság ült s a gallyak 
törékeny gyászát károgták a 
határban űzött varjak. 
A bánat szállt majd elrepült 
s a szétkárogott csendbe 
már úgy hulltak a percek mintha 
a holnap lenne benne. 
November volt, a szél sodort 
didergő, furcsa álmot 
mely télről dalolt és ringatott 
egy hófehér világot

Ismét sokakat megmozgatott a “Futafalu” rendezvény
cikkünk a 5.oldalon
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HELYTÖRTÉNET

"Kiszáradt a tóbúl mind a
sár, mind a víz,
A szegény barom is, csak a
gazdára níz." /-népdal-/
...aki ezt a nyarat átélte, a-
karata ellenére megtapasz-
talhatta, milyen is az az i-
gazi aszály. Amikor hosz-
szabb ideig, különösen a ta-
vaszi- és nyári hónapokban
nincs csapadék. Amikor a
növényzet teljesen elhasz-
nálja a talajban lévő vizet,
majd maga is kiszárad, e-
lőször szenved, majd el-
pusztul. Most már elmond-
hatjuk nyugodtan, hogy a
2012-es esztendőnk szokat-
lanul aszályos volt itt
Szatymazon is. Kaptunk az
aszályból már tavasszal ép-
pen eleget, 37 napot,
/ március 1-től – április 7-ig./
amikor a teljes márciusi hó-
napban és az áprilisi hónap
elején, összesen csak 2,5
milliméter csapadékot mér-
tünk, vagyis a centiméter
egynegye hullott le ez idő
alatt. A növények jelentős
része a késői fagy után, a
korán kezdődő és hosszú
ideig tartó szárazságban és
forróságban, anélkül pusz-
tult ki, hogy termést hozott
volna. De nem kímélt ben-
nünket a tavalyi- és a ta-
vaszi szárazság, aszály u-
tán, a nyár sem. Július 29-e
és szeptember 19 között
eltelt 51 olyan nap, amikor
a csaknem elviselhetetlen
hőség mellett, csak egyszer
/augusztus 26-án/ esett fél
centi csapadék. 
Az aszály minden követ-
kezményét, a teljes idei ter-
més jó részének a pusztu-
lását, csak kitartó öntözés-
sel lehetett mérsékelni, il-
letve megakadályozni.
Nagy szerencsénk volt,
hogy a majd 100 éve felfe-
dezett és jó 50-60 éve ál-
talánossá vált "csőkutak"
még adták a vizet, mert a
közönséges ásott kutak leg-
többjében a szárazság vége
felé már a vízhúzó vödröt
sem lehetett megmeríteni.
/Hajdanában ilyenkor mé-
lyítették tovább a tanyák á-
sott kútjait, a legelők gé-
meskútjait./ A község belte-
rületén az öntözésbe még
besegített, a nagyobb mély-
ségből származó, aligha-
nem gyógyvíz minőségű,
vezetékes ivóvíz. 
Sajnos az aszály vidékün-

kön nem ritka jelenség. Ha
jobban utána nézünk az a-
datoknak, bizony meg kell
állapítani, hogy az aszályos
évek száma mindig lénye-
gesen több volt, mint az e-
sős éveké, most néha úgy
tapasztaljuk, mintha ezek
még tovább sűrűsödnének.
Az is igaz, hogy a régi írások
említenek olyan katasztró-
fális száraz éveket is, amikor
csak a hegyek füves legelőire
elhajtott állatok menekültek
meg a pusztulástól. Amikor a
Duna és Tisza vize is
"átlábalható" volt.
Azért most az aszály kap-
csán nekünk sem ártana a
vízgazdálkodásunkkal kap-
csolatban egy-két dolgon
jobban átgondolkozni!
Nagyon jól, illetve csak
"nagyon" sikerült az elmúlt
időszakban itt nálunk is a
természetátalakítás. Még
200 évvel ezelőtt is, a soha
semmire sem tartott ho-
mokföldeket, a száraz ho-
mokkal borított magasla-
tokat, amit az itt élők akkor
még a gazdálkodásuk során
nem tudtak használni, bár-
ki, ha az adóját megfizette,
szabadon elfoglalhatta. Az
itt folyó korabeli gazdálko-
dás, a legeltetés, a kaszálás
és vele az itt letelepültek é-
lete, akkor még teljes egé-
szében és mondhatjuk év-
ezredek óta, csak a vize-
nyős területekre, tavakra, a
vízjárta székek, sömlyékek
szélére, az úgynevezett
"székaljakra," vagy hajla-
tokra épült, valamint a
"szék" közepén lévő tóra,
az ott lévő "gödrökben"
meghúzódó csaknem állan-
dó vízre. /Ritka év volt az
olyan, amikor a gödrökben
a lovakat nem lehetett meg-
fürdetni./ Oda épültek egy-
re gyarapodó sorba, a hajlat
kaszálónak használt terüle-
tére a szállások, a tanyák.
Ott lehetett a székalji göd-
rökből kitermelni a ház fa-
lát adó agyagot /vert falhoz,
vályoghoz vagy egyszerűen
csak kívül-belül vastagon
tapasztott sövényfalhoz,/ de
ott volt a közelben a ház
tetejét adó nád is. Évszá-
zadokon keresztül az igazi
érték itt Szatymazon is,
csak a homok és a víz kö-
zött meghúzódó kaszálónak
használt terület volt. /Régi
írásokban előfordul, hogy
nem is a terület nagyságát

nézték, hanem, hogy hány
"szekér szénát" lehet rajta
begyüjteni./ Úgy tartották
egyébként, hogy az észak-
nyugat-délkeleti irányú fű-
zérszerűen meghúzódó la-
posok, székek, mint például
a Makra-, a Győri-, a Nagy-
a Gombos- a Dékány-, stb.
szék között meghúzódó ho-
mokos magaslatok azért te-
remtődtek, hogy ott se le-
gyen "lyuk" a földön.
Azóta nagyot változott itt is
minden. Most a homokos
magaslatokon folyik a gaz-
dálkodás, zömmel kertész-
kedés, gyümölcstermelés
/mivel száraz, jórészt öntö-
zéssel/ a vizenyős, esetleg
vízjárta laposok pedig azért
vannak, hogy legyen mit le-
csapolni. A kettő között
meghúzódó kaszálónak
használt "székaljakon", a
"feketéken" sem termelnek
már szénát a városban ko-
rábban ezerszámra tartott
lovaknak, amiket azóta az
autók leváltottak. A homok
és a víz között található haj-
latok, a feketék, a korábbi
kaszálók felszántását a vas-
út megépítése /1850-es é-
vek/ indította be, mert a ga-
bonatermelés jobban jöve-
delmezett. A székek vízivi-
lágának sorvadását azon-
ban az 1800-as évek máso-
dik felében, a katonai véde-
lemmel elvégzett lecsapo-
lás indította be. Ami mára
odáig fejlődött, hogy a haj-
dani tavak helyén lévő szá-
raz semmire sem jó sziken,
a térdig érő nádban még a
szenvedő békákat is lassan
itatni kell. Hol vannak már
a hullámzó vízek, a sok e-
zer vízimadár, /már a gólyát
is csak képről ismerik a
szatymazi gyerekek,/ de hol
vannak a halak, a csíkok, a
teknősök, amiket innen
szállítottak a szegedi halpi-
acra? /Néhány kiszáradt
példányával a jánosszállási
kutyák még a nyáron ját-
szadoztak./ És hol van a
sömlyék vizét körülfogó
dús növényzet, a nádasok, a
tanyaudvar vízfelőli olda-
lán sorakozó fűzfák, amiről
már évszázadok óta vágták
a vesszőt és amiből szállí-
táshoz fonták a kosarat. /A
30-as évek minden telén, a
gazdasági iskolában esti
kosárfonó tanfolyam volt,
40-50 fővel, /De egyre fogy-
nak a székek széléről a ta-

nyák is. Ahol hajdanában
még virágzó élet volt, /még
a harmincas években is/ az
állatok sokaságát tartották.
Ahol a ló mellett mindig
volt néhány tehén, juh, a-
nyakoca, 30-40 lúd, kacsa,
tyúk és pulyka. /A régi ösz-
szeírások árulkodnak./ Az
egyre fogyatkozó és még
meglévő kevés tanyán alig
van már a régihez hasonló
gazdasági élet.
Valamikor az 1900-as évek
elején még Kószó István /i-
gazságügyminiszter 1923-
ban/ a tanyáján, amit 1901-
ben építtetett /II.ker. 37./
olyan lakomát rendezett a
Szegedi Tornaklub vezetői-
nek, ahol az általa lőtt haty-
tyú lett, több egyébb vízi-
madarakkal együtt, a ke-
mencében egészben meg-
sütve. A madarak a kert vé-
gében elterülő hatalmas
vízjárta székből származ-
tak. Ma már Kószó István
nem hattyút, de még egy
békát is nehezen tudna on-
nan begyűjteni. A hajdani
időkben sokkal több ember
vadászott. Még abban az
1800-as évek végében, Er-
licz János doktor urunk is
úgy ment ki a beteghez leg-
többször kocsin, hogy pus-
ka a vállán, a két betanított
vizsla a lábánál volt. /A
vizslák a lőtt vadkacsát a
vízből kihozták./ Arról is
tudunk, hogy az utolsó tú-
zokot Őszeszékben lőtték le
a 30-as években. 
De most inkább térjünk 
vissza az aszályhoz. Az a-
szály, a hosszan tartó szá-
razság kialakulásának lég-
köri viszonyait nem áll mó-
dunkban befolyásolni, de
az aszály következményeit
lehet és tudjuk mérsékelni.
Ennek igen fontos és régen
kialakult részét képezné a
helyes vízgazdálkodás, a-
mit immár csak részben is-
merünk. Pedig annak csak
két fontos eleme volna, a-
mit hajdanában /az 1800-as
években/ még a betűvel
gyakran birkozó tanyai em-
ber is pontosan ismert, tu-
dott. Aminek a legfonto-
sabb eleme az volna, hogy
"csak" a fölösleges, a ter-
melést és a házakat veszé-
lyeztető csapadékvizet, hó-
lét vezessük el, de az itt lé-
vő laposokban állót az év
során minél tovább tartsuk
meg. A vizek elvezetése,

Néhány mondat az aszályhoz...
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vagy levezetése azonban túl
jóra sikerült. Azzal, hogy az
utolsó cseppig elvezetjük,
csak rásegítünk az aszály-
ra. Egész évben mindenütt
várják a tisztított száraz ár-
kok, csatornák, hogy le-
gyen már egy kis elvezetni
való víz. A csatornák és ár-
kok egyrésze megszegi a
szabályt, ami úgy szól itt
Szatymazon is, hogy azokat
nem mélyítjük, hanem
szükség esetén csak széle-
sítjük. A Majsai-csatorná-
nál is azt tapasztaltuk, hogy
amikor utoljára felújításra
került, vígan átvágták a ta-
lajvíz által évezredek alatt
létrehozott sziki mészkőpa-
dot /vitték az emberek ház-
alapnak/ és egész évben vi-
szi a csapadék mellett a ta-
lajvizet is. Ma már a vízjár-
ta székben a meglévő telek-
határt nem gáttal és a gáton
végighúzódó gyalogúttal
jelölik ki mint régen, ha-
nem ott, a legmélyebb ré-
szen még egy árkot, csator-
nát is húznak. Nem csoda,
hogy a halak, békák, ma-
darak helyén ma már csak

szöcskéket találunk. A vala-
ha kisebb gátakkal megtar-
tott, zsilipekkel szabályo-
zott vízmennyiség egész
évben ott hullámzott a szé-
kekben. 
Ma a telekhatárt kijelölő ki-
sebb gátak teljesen, a csa-
tornákon pedig a zsilipek
hiányoznak. Ezért fordulhat
az elő, hogy hóolvadáskor,
nagyobb esőzéskor a felső
részek /Makraszék, Ősze-
szék, stb./ csapadéka min-
den időben a falura hiányta-
lanul rázúdul. A vízmegtar-
tást ott kellene elkezdeni.
A televízióban csaknem na-
ponta látunk olyan képeket,
hogy a víz hullámzik a há-
zak között, hogy dőlnek
össze az épületek, a med-
rükből kilépő folyók vize
elárasztja a szántóföldeket,
visz minden mozgathatót,
emberek halnak meg. O-
lyankor megállapítjuk,
hogy mégis csak jó helyen
lakunk. Azért teljesen mi
sem vagyunk attól mente-
sek. Itt utóljára a 40-es évek
elején, most már több mint
70 éve, fordult elő hasonló

eset. Hömpölygött a víz,

vitte az alap nélküli háza-
kat, kipusztította a homo-
kos magaslatok szélére ül-
tetett gyümölcsösöket. Át-
bukott a víz az utakon, ami
jól látható az akkor készült
fényképeken. A védekezés
teljes egészében a mozgat-
ható ingóságok mentésére
szorítkozott. Ezt a szeren-
csére igen ritkán előforduló

jelenséget, már akkor sem

befolyásolta különösebben
az a tény, hogy volt a szék-
ben víz, vagy nem.
E néhány mondat után térjünk
inlább vissza a népdalhoz.
"Adj Uram, Teremtőm, egy
kiadós esőt,
A szegény baromnak jó le-
gelőt, mezőt." 

Pálmay József

A fotót készítette Dr. Bérczi Béla.

Neve a latin „novem” =
kilenc szóból ered, ami a
görög „ennea”, „enneva”
származéka, ez viszont a
„neosz-neá”-ból eredt, je-
lentése: „új, félig felnőtt,
tapasztalatlan” – amely
megnevezése a jobb kéz
gyűrűsujjának. Más né-
ven Szent András havá-
nak, nyilas havának, e-
nyészet havának vagy
őszutó hónak is nevezik. 
Novemberi jeles napok:
November 1. - Minden-
szentek napja (latinul: Fes-
tum omnium sanctorum):
A halottak kultuszát szol-
gálja.
A 4. századból ered, amikor
is Szent Efrém és Szent Já-
nos május 13-án, illetve
pünkösd utáni első vasár-
nap ülték meg Minden-
szentek napját. E nap neve
a görög egyházban ma is a
Szentek Vasárnapja. 
Majd a 8. században május
13-ról november 1-jére te-
vődött át mindenszentek
ünnepe, azért, mivel no-
vember 1. volt a kelta év
kezdete, amikor halotti ál-
dozatokat hoztak az elhuny-
tak tiszteletére. Angliában
már a 8-9. században köz-
ünnep volt, de a francia
Egyház csak a 9.- 10. szá-

zad óta ünnepli, amikor is
megerősödött az Egyház-
ban is a kelta elem, akkor a
maguk ősi ünnepét – persze
átkatolizálva – áthozták a
katolikus egyházi évbe is.
Végül 835-ben Jámbor La-
jos császár hivatalosan is
elismerte az új ünnepet, és a
Mindenszentek ezek után
az egész kereszténység ün-
nepe lett.
November 2. - Halottak
napja:
Halottak napját november
2-án 998 óta tartja meg az
egyház. Ez a nap Sz. Odiló
clunyi apáttól ered.
Ilyenkor szokás a sírok
megtisztítása, virággal dí-
szítése, gyertyák gyújtása.
A néphit szerint ilyenkor
hazalátogatnak a halottak,
ezért a terített asztalra ke-
nyeret, sót, vizet tettek. A
család minden tagja gyer-
tyát gyújtott a gyertyák é-
gésidejéből a hiedelem sze-
rint arra következtettek, ki
hal meg előbb a családban.
Ezen a napon tiltották a
munkát, mert megzavarja a
holtak nyugalmát.
November 11. - Márton
napja:
316-ban született Pannóni-
ában. E nap volt a fizetés,

tisztújítás, jobbágytartozás
lerovásának napja. A pász-
torok végigjárták a házakat,
köszöntőket mondtak és
nyírfavesszőt ajándékoztak
a gazdának, aki megőrizve
azt, tavasszal az állatok
kihajtásánál használta.
Dologtiltó nap volt. Tilos
volt e nap mosni, teregetni,
mert a jószág pusztulását o-
kozta volna.
Helyette lakomákat rendez-
tek, hogy egész esztendő-
ben ehessenek, ihassanak.
Úgy gondolták, minél töb-
bet isznak, annál több erőt
és egészséget isznak ma-
gukba. A hiedelem szerint
Márton az új bor bírája,
mert ilyenkor már iható az
új bor. E nap vágták le a tö-
mött libát, mert úgy tartot-
ták: "Aki Márton napján li-
bát nem eszik, egész éven
át éhezik."
Időjárásjósló nap is: "Ha
Márton fehér lovon jön,
enyhe tél, ha barnán, ke-
mény tél várható."
Ha a Márton napi lakomán
elfogyasztott lúdnak fehér
és hosszú a csontja, akkor
havas lesz a tél, ha pedig
barna és rövid a csontja,
akkor sáros.
November 19. - Erzsébet
napja:

Árpádházi Szent Erzsébet
(1207-1231).
A legenda szerint rózsává
változott mikor atyja kér-
dőre vonta a szegényeknek
a kötényében vitt alamizsna
miatt. 
Időjárásjósló nap is volt, ha
ezen a napon havazik, úgy
mondták: Erzsébet megráz-
ta pendelyét.
Ez a nap az őszi munkák
zárónapja.
November 25. - Katalin
napja:
Szent Katalin a házasságra
vágyó lányok, a diákok, a
tudósok, az egyetemek vé-
dőszentje, a kerék (vértanú-
ságának eszköze) miatt a
fuvarosok, kerékgyártók,
fazekasok és molnárok is
tisztelték. A IV. században
élt, hitéért mártírhalált halt.
Időjárásjóslás is kötődik e
naphoz:
„Ha Katalin kopog, akkor
karácsony locsog, viszont
ha Katalin locsog, akkor
karácsony kopog.”
E naphoz férjjósló hiedel-
mek és praktikák is kapcso-
lódtak. Mezítláb ágakat
loptak a fákról, amelyet
vízbe tettek, s ha karácso-
nyig kizöldült, következtet-
tek a leány közeli férj-
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hezmenetelére. Ezt az ágat
katalinágnak nevezték.
De a legények is praktikák-
hoz folyamodtak, pl. pár-
nájuk alá lopott leányinget
tettek, hogy megálmodják
jövendőbelijüket.
November 30. - András
napja:
A keleti egyház védőszent-
je, az I. században élt. A
néphit szerint átlósan ácsolt

kereszten halt mártírhalált,
az ilyen keresztet ezért and-
ráskeresztnek nevezik. 
Ez a nap a legjelentősebb
házasságjósló, varázsló
nap. Szent András napján a
legény vagy leány egész
nap böjtöl, csak 3 szem bú-
zát és 3 korty vizet iszik, i-
mádkozik, s akkor éjjel
megálmodja, hogy ki lesz a
párja. 

A lányoknak többnyire ma-
gányosan, titokban kellett
különböző praktikákat el-
végezniük: 
- ha egy leánynak sikerült
ellopni egy férfi fehérne-
műjét, azt a párnája alá té-
ve, éjszaka megálmodta, ki
lesz a férje.
- gombócot főztek, minden
gombócba beletettek egy
férfinevet, s amelyik első-

nek jött a víz tetejére, az lett
az illető férjének neve.
- amely irányból hallották a
kutyaugatást, abból az i-
rányból várhatták leendő
férjüket.
- ólmot olvasztottak, majd
azt vízbe öntötték, a meg-
olvasztott ólom vízbeöntés
utáni alakzata megmutatta a
leendő férj foglalkozását.

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a képviselő testület 2012 november 28-i ülését a 
2013-év költségvetésének koncepciójáról közmeghallgatás keretében tartja.

Helyszín: a Dankó Pista Faluház, du. 1800 kezdettel
A  következő testületi ülés december 12-én 1400 órai kezdettel lesz

3 milliárdos fejlesztés a
közigazgatásban, az Új
Széchenyi terv keretében
Október 31-e volt a végső
határideje annak, hogy a
szerződéseket hivatalosan
is ellenjegyezzék, ez történt
meg aznap délután 1530-kor
a Megyeháza aulájában. A
sajtónyilvános eseményt
megtisztelték jelenlétükkel
a jegyzők, és a majdani já-
rási hivatalok munkatársai,
és jelen volt a már aláírt
megállapodással rendelke-
ző Hódmezővásárhely me-
gyei jogú város alpolgár-
mestere és aljegyzője is. Az
eseményen köszöntőt mon-
dott B. Nagy László kor-
mánymegbízott. 
Mint ismeretes, Mórahalom
város volt az első olyan te-
lepülés Csongrád megyé-
ben, amellyel megkötötte a
járási rendszer kialakítá-
sához szükséges egyedi
megállapodást a megyei

kormányhivatal. Október
19.-én A Sándorfalvi Pal-
lavicini Kastély dísztermé-
ben másik hat település, kö-
zöttük Szatymaz község
polgármestere Kormányos
László is kézjegyükkel lát-
ták el a megállapodást.
Az okirat hitelesítői, B.
Nagy László kormánymeg-
bízott és K.L. polgármester
arról állapodtak meg, hogy
2013. január 1-től 4 szaty-
mazi önkormányzati tiszt-
viselő fogja folytatni a
munkáját a járási hivatal-
ban az átvett feladatok ellá-
tásához szükséges ingó és
ingatlanvagyonnal együtt.
A szerződést a település
képviselő-testülete is elfo-
gadta. 
Mint ismeretes, az erről
szóló kormányrendelet sze-
rint 2012. október 31-ig
kellett megállapodniuk a
megyei kormányhivatalok-
nak és a települési önkor-

mányzatoknak minden o-
lyan kérdésben, amely az
önkormányzatoktól átvett
hatáskörök további, zavar-
talan ellátásához szükséges.
A január l-el felálló járási
hivatalok az államigazgatá-
si ügyeket veszik át a kerü-
letektől, tehát itt intézhetik
majd az állampolgárok a
gyermekvédelmi, gyámü-
gyi és szociális ügyeket, ide
tartoznak majd az okmány-
irodák, a munkaügyi-, a
népegészségügyi- és élel-
miszerlánc-biztonsági ki-
rendeltségek, és a területi-
leg illetékes földhivatalok. 
A rendezvény lezárta a te-
rületi közigazgatásban vég-
bemenő változások egy je-
lentős szakaszát Csongrád
megyében. A Kormányhi-
vatal már a következő fela-
datokra koncentrál, az új fe-
ladatmegosztás, és az ügy-
felek iránt maximálisan el-
kötelezett, szolgáltató típu-

sú közigazgatás kialakításá-
nak gyakorlati lépéseihez
kezd hozzá. A szervezeti
fejlesztéseket uniós forrá-
sok segítik, országos szin-
ten mintegy 3 milliárd fo-
rint értékben A kormányhi-
vatalok szervezetfejlesztése
2,1 milliárd forint, az ügy-
félszolgálati munka fejlesz-
tésére 500 millió forint, a
járási hivatalok feladatellá-
tásának támogatására 300
millió forint értékű projek-
tek megvalósítását koordi-
nálja a Közigazgatási és I-
gazságügyi Minisztérium, a
Nemzeti Államigazgatási
Központ és a Közigazgatási
és Igazságügyi Hivatal. A
projekt eredményeként a
kormányhivatalok feladat-
ellátásának minősége, vala-
mint a szakmai és gazdasá-
gi hatékonyságnak további
javulása várható 2013 de-
cemberére.
Fotók a címoldalon

Október 31-én zárult a szerződéskötési időszak

DANKÓ PISTA FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Faluház + kondi terem
Szatymaz, 
Dózsa Gy. u. 42.
Tel/fax: 62/583-520
Igazgató: Kálmán János

Hétfő: 7:30-19:00
Kedd: 7:30-19:00
Szerda: 7:30-19:00
Csütörtök: 7:30-19:00
Péntek: 7:30-19:00
Szombat: rendezvénytől függően
Vasárnap: zárva

Könyvtár:
Feketéné Bárkányi Ilona

Hétfő: szünnap
Kedd: 9:00-17:30
Szerda: 13:00-17:30
Csütörtök: 9:00-17:30

Péntek: 13:00-17:30
Szombat: 9:00-13:00
Vasárnap: zárva

A Dankó Pista Művelődé-
si Ház és Könyvtár ,,Gya-
rapodó tudás, fejlődő kö-
zösség” című projektjé-
nek Nyitó rendezvényére
2012. november 9-én 1700

órai kezdettel került sor a
Dankó Pista Művelődési
Ház és Könyvtár nagyter-
mében. (Szatymaz, Dózsa
Gy. u. 42.)
A projekt rövid bemutatása:

A Dankó Pista Művelődési
Ház és Könyvtár az Új
Széchenyi Terv, Társadalmi
Megújulás Operatív Prog-
ram keretében megjelenő
„Építő közösségek” 3. ütem
– A) közművelődési intéz-
mények a kreatív iparral
kapcsolatos alapkompeten-
ciák fejlesztését elősegítő
új tanulási formák szol-
gálatában című pályázati

kiírásra (TÁMOP-3.2.3/A-
11/1) pályázatot nyújtott
be, melynek eredménye-
képpen 28 198 719 Ft visz-
sza nem térítendő támoga-
tásban részesült. A projekt
megvalósítása 14 hónapos
időszakot ölel fel, kezdési
időpontja 2012. október 01.
Programunkban 3 kreatív i-
par területet érintően, 6 db,
a kreatív iparral kapcsola-

tos alapkompetenciák fej-
lesztését célzó foglalkozás-
sorozat kerül lebonyolításra
a szatymazi általános iskola
tanulóinak (70 fő) részvé-
telével. A foglalkozásokat –
Népzene, Néptánc, Kézmű-
ves technikák I-II., Fo-
tográfia I-II., tapasztalt he-
lyi szakemberek tartják. A
projektben, a foglalkozás-
sorozatokhoz kapcsolódó-
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an, Nyílt Napok, Kiállítá-
sok, Szakmai kirándulások,
Kreatív Tábor és Pályavá-
lasztási börzék kerülnek
szervezésre és lebonyolítás-
ra. A projekt keretein belül
történő nyílt eseményekről
a kreativSzatymaz oldalon
találnak információkat az
érdeklődők.

FIGYELEM! KÉPZÉSI
LEHETŐSÉG!

Idegen nyelvi és infor-
matikai képzés indul
A TÁMOP 2.1.2. projekt
alapvető célja a felnőtt la-
kosság gazdasági verseny-
képességének növelése, vala-
mint munkaerő piaci, elhe-
lyezkedési esélyeinek növe-

lése.
A projekt bemutatása 
A projekt célja, hogy a tanu-
lási hajlandóság növekedjen
a felnőtt lakosság körében és
a nemzetközi viszonylatban
is kiugróan alacsony foglal-
koztatási szint emelkedjen.
Általános részvételi feltételek
A projekt keretében megva-
lósuló mindkét típusú kép-
zésben (idegen nyelvi és in-
formatikai) részt vehet, min-
den 18. életévét betöltött fel-
nőtt), aki nem áll középisko-
lával, felsőoktatási intéz-
ménnyel tanulói vagy hallga-
tói jogviszonyban (kivételt
képeznek a költségtérítéses
képzésben résztvevők).
A projekt keretében elnyer-

hető támogatás maximális
összege 90.000 Ft.
Minden képzésben résztvevő
személy önrész befizetésével
járul hozzá képzésének díjá-
hoz Az önrész mértéke a hát-
rányos helyzetű települése-
ken élők, valamint a 45 éven
felülieket esetében a képzési
díj összegének minimum
2%-a, minden más esetben
minimum 5%-a.
Felhívjuk a képzésben részt-
vevők figyelmét, hogy a pár-
huzamos képzések elkerülé-
se érdekében a jelen képzési
program megvalósításával
egyidejűleg nem vehetnek
részt más hazai és/vagy euró-
pai uniós forrásból támoga-
tott idegen nyelvi és/vagy
informatikai képzésben.

A tananyag a támogatás ré-
szét képezi.
A képzésekről:
Az idegen nyelvi képzések
szintjeinek elnevezése mege-
gyezik a Közös Európai Re-
ferenciakeret (KER) elneve-
zéseivel: A1, A2, B1, B2. 
Az informatikai képzés ke-
retében alap és középfokú
felhasználói ismereteket le-
het szerezni.
Képzés várható kezdési idő-
pontja: 2013. január.
Képzés intenzitása: 2x2
vagy 1x4 tanóra/hét.
Jelentkezni lehet (max. 12
fő) a 20/2600-722 mobil-
számon Kálmán János-
nál, 2012 november 30-ig.

Egészséghét Szatymazon!
Október 8-13-ig zajlott
Szatymazon, immár tizen-
harmadszor az Egészséghét.
A Faluházban és az Egész-
ségházban lehetett jelentkez-
ni a széles körű vizsgálatok-
ra. Idén valamivel keveseb-
ben voltak, mint tavaly, főleg
a fizetős helyszíneken, az
időpont és a lassan itt is – az
egészségünk megóvása terén
– jelentkező elszegényedés
okán.
A rendezvény ez utóbbi mi-
att is nagyon fontos esemé-
nye a falunknak, hisz’ min-
den nyűgös dolgot megol-
dott, amivel napjaink e-
gészségügyében óhatatla-
nul találkozunk: többszöri
hosszú, fárasztó utazás Sze-
gedre, előjegyzések távoli
és lehetetlen időpontokra,
költséges vizsgálatok. Min-
denkinek kényelmesen le-
hetősége volt olyan vizsgá-
latot is elvégezni, amiért a-
múgy nem vette volna a fá-
radságot – s mivel tudjuk,
mennyire fontos betegsége-
ink megelőzése, örömmel
mondhatjuk, hogy ez a hét
igazán a lakosság érdekeit
szolgálta.

Görgényi Gábor

Futafalu
Pénteken szakadó eső,
szombat reggel köd…. Így
indult az idei évben a
Szatymaziak futóversenye.
Szerencsére az időjárás fo-
lyamatosan javult, így sem-
mi akadálya nem volt egy
jó hangulatú sportos, csalá-
di délelőtt megtartásának.
Idén is sokan álltak rajthoz,
főként iskolások, de a csa-
ládi kategóriában is voltak
indulók. 
A Sándorfalvi Rendőrőrs
munkatársai biciklis aka-
dálypályával és közlekedési
információval voltak jelen
rendezvényünkön. A gye-
rekek nagy kedvvel próbál-
tak ügyeskedni a Faluház
parkolójában kialakított pá-
lyán.

A rendezvény támogatói
idén az általános iskola, az
egészségügy dolgozói, a
Szatymazi Kerámiakör,
Szatymazi Polgárőr Egye-
sület, a Sándorfalvi ren-
dőrőrs, Pölös László, Ma-
rosvölgyi László voltak.

KULTÚRPARKI
ADVENT

A Szatymazi Nőegylet és a
Faluház idén is nagy sze-
retettel vár minden „kicsit”
és „nagyot” a Faluház előt-
ti téren.

Programok
G Y E RT YA G Y Ú J T Á S
MINDEN ALKALOM-
MAL 17.00 ÓRAKOR
December 2-án (vasárnap)
1700 - MEGNYITÓ – DR.

Kormányos László
- Slama Zsófia és ta-
nítványainak zongora
műsora
- Nokta Gábor néptánc
csoportjának előadása
- TÁNCHÁZ

December 9-én (vasárnap)
1700 - Gyertyagyújtás

- Óvodások műsora
- Mikulásvárás közös
énekléssel
- ÉRKEZIK A
MIKULÁS

December 16-án (vasárnap)
1700 - Gyertyagyújtás

- „Ficánkák” gyertyás
tánca
- Zenés bábelőadás :
„Ének Szent György
vitézről” 
(Aranygyapjú Társulat)

December 21-én (PÉNTEK)
1700 - Gyertyagyújtás dr.

Kisházi-Kovács László
plébánossal
- „Gyertyaláng” ének-
kar ünnepi 
- „Üdvözlégy, Jézus!”
az Aranygyapjú
Társulat Betlehemes
játéka

A rendezvénysorozat ideje
alatt karácsonyi vásárral,
„Csere-berével”, lélek-
melegítővel (tea, forralt
bor) várjuk az ünnepelni
vágyókat. 
További részletek később-
szórólapokon… 

..BOLDOG KARÁCSONY 2012…

Csipet-Csapat hírek

Csak úgy elröppent ez az
esztendő! Ismét novembert
írunk, lassan vagyis inkább

gyorsan repül az idő előt-
tünk még temérdek feladat
áll! Kis csapatunk idén is-
mét szeretne jelen lenni a
községi adventi vasárna-
pokon, ezért nagy munkába
kezdtünk! Reméljük minél
több ember meglátogatja
kis standunkat! Terveink
szerint a tagjaink kará-

csonyfái alá idén ismét a-
jándékokkal kedveskedhe-
tünk! Gyűléseink az ünne-
pekre hangolódás jegyében
telik. Terveket kovácsolunk
a jövő esztendőre! Aki sze-
retné családias hangulatban
a hideg téli estéket mele-
gebbé varázsolni szívesen
várjuk!   

II. Csere-bere vásár
Szatymazon!
FIGYELEM!!!

Ha akad otthon kinőtt, vagy nem
használt ruhád, játékod, bútorod,
varrógéped, biciklid, barkácsgé-
ped stb. stb. amit szívesen elad-
nál, elcserélnél, vagy ilyenekre
szükséged van...
Várunk szeretettel 2012. nov. 17-
én 1300 órától az iskola ebédlő-
jében. Bővebb információért hívj
a 06-30-255-55-93 számon, vagy
személyesen érdeklődj  a fodrász-
üzletben:
Szűcsné Kasza Ibolya szervező.
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Családsegítő -és Gyermekjóléti Szolgálat hírei

2012. 10. 29-31 között az őszi
tanítási szünet ideje alatt került
megrendezésre a Családsegítő
-és Gyermekjóléti Szolgálat
rendezésében napközis tábo-
runk, melyen 14 gyermek vett

részt, akik az első napon Bo-
zsó Sándorné Jolika vezetésé-
vel készítettek agyagfigurákat.
Másnap kirándultunk a Kis-
kundorozsmai Szélmalomhoz,
ahol Vass József mutatta be ne-
künk az 1821-ben épült Fara-
gó-féle malom sorsát. A ma-
lom Magyarország egyetlen
működésre képes szélmalma,
ahol 1973-ban őröltek utoljára. 
Szerdán mindenki halloween
tököt faragott, a született re-

mekműveket hazavihették a
gyermekek. 
A napközis tábor munkájában
segítséget nyújtott : 
Bozsó Sándorné, Csányi Csilla
önkéntes segítő, és Karácsonyi
Gergely tanyagondnok, akik a
tököt biztosították és Budainé 
Bencsik Márta és Radeczkiné
Draskovics Márta családgon-
dozók
2012. 07.17-től Kézimunka-
szakkör működik intézmé-

nyünkben, melynek keretében
hímzést, varrást tanuknak a 8-
10 éves lelkes tagok. A sza-
kkör működéséhez szívesen
várjuk az otthon feleslegessé
vált kötő- és horgoló tűket,
varró-és hímző cérnát, szabó
ollót, párizsi kapcsot, patentot,
ruha gyöngyöt, tűt, kongré a-
nyagot, selyem szalagot .
Felajánlásaikat előre is kö-
szönöm, Radeczkiné Drasko-
vics Márta

ÓVODAI HÍREK

ISKOLAI HÍREK

Október 1.-én volt a Zene
és Idősek világnapja. Ezen
a napon mind az 5 csoport
összejött a nagyudvaron és
közösen énekeltünk, tán-
coltunk, népzenét hallgat-
tunk.
Október 6.-án szombaton a
"Mackó" csoportos gyere-
kek dalos-táncos műsorral
köszöntötték a nyugdíjas
Egyesület tagjait, az Idősek
Világnapja alkalmából.
A Süni csoport meghívást
kapott Gyöngyi óvónéni
szüleitől szüretelésre. A
szüretelésből nem lett sem-

mi a rossz, esős idő miatt,
de a szőlőfürtök darálását
nagy örömmel végezték, és
jóízűen kóstolták a finom
friss mustot. A munkát
közös énekléssel zárták.
Az eső miatt a vadasparki
kirándulásunk is meghiú-
sult, helyette az "Árkád"
játszóházban töltötték a
délelőttöt.
A Mókus csoport október
16-án, a Kenyér Világnap-
ján a szülők által behozott
alapanyagokból kenyér-
tésztát dagasztottak majd
kisütötték. A piros ropogós-

ra sült kenyeret nagyon jó-
ízűen fogyasztották el. Sok-
kal jóízűbben falatozgattak,
hisz a saját munkájuk is
benne volt a friss kenyér-
ben.
A "Katica" csoportosok is
elég sok programot szer-
veztek, amiket a fotókon is
lehet látni.
2012. November 10-én dél-
után 15-17 óráig ismét
megrendezzük a Márton
napi Ludas-kézműves dél-
utánunkat.
Szeretettel várjuk a kedves

szülőket, akik tavaly is
bizonyították, hogy meny-
nyire kreatívak és ügyesek,
a gyerekekkel együtt, az
őszi termésekből, tökből
készült kis plasztikáikkal.
Kis kézműves foglalkozás-
sal kezdünk, utána az ó-
vónénik előadnak egy me-
sejátékot, majd sötétedés
után zseblámpás "Lúd ke-
resés" indul a templom
parkban. Forró tea, jó han-
gulat, zárásképpen zsíros-
kenyér, és lesz jutalom a
résztvevőknek.
Fotó hátul.

Szüreti mulatság az
iskolában
Idén szeptember 28-án má-
sodik alkalommal rendez-
tünk az iskolában szüreti
mulatságot a gyermekek
nagy örömére. A szülők és
kollégák összefogásával,
remek programokkal vártuk

a gyerekeket. Nagy sikert
aratott a Genéziusz Színház
mesejátéka, Egerek cirku-
sza címmel. Ezt követően a
szürettel kapcsolatos játé-
kok szórakoztatták a tanu-
lókat. Megismerkedhettek a
mustpréseléssel, kóstolókat
kaptak mind a mustból,

mind a különböző gyü-
mölcsökből. Aki megéhe-
zett, zsíros kenyérrel, piz-
zával és teával csitíthatta a
gyomra korgását. A zsom-
bói néptánc együttes bemu-
tatója és tagtoborzója fer-
getegesre sikerült, megala-
pozva a programot záró

táncházat. Külön szeret-
nénk megköszönni a segít-
séget és támogatást vala-
mennyi szülőnek és kol-
légának.
Fotók a hátoldalon

Pölösné Rovó Zsanett és
Bitterné Benkó Ilona

szervezők

A KATOLIKUS  EGYHÁZ  HÍREI
Adventi gondolatok...
Már napokkal ezelőtt meg-
jelentek a virágárusoknál az
ádventi koszorúk. A „sza-
bályos” koszorú fenyőből
készül, rajta három viola és
egy rózsaszín gyertya. Más
díszek is rákerülhetnek, de
azok már nem tartoznak a
lényeghez.
A katolikus templomokban
és családi otthonokban egy-
aránt elhelyezik, és a négy
adventi vasárnap, vagy már
előző este mindig eggyel
több gyertyát gyújtanak. A
gyertyagyújtást közös é-
nekkel, szentírási szaka-
szok felolvasásával és kö-
zös imádsággal végzik.
Az Ádvent (az Úr eljöve-
tele) Szent András ünnepe
körül kezdődik. Négy ád-

venti vasárnap van karácso-
nyig. A katolikus templo-
mokban ebben az időszak-
ban nem díszítik virággal
az oltárt, az orgona csak az
ének kíséretére szorítkozik,
a miséző pap viola miseru-
hát használ, de a harmadik
vasárnap lehetséges a ró-
zsaszín. Az Ádvent eredete
a 4. századig nyúlik vissza.
Régi szokás templomaink-
ban, hogy az ádventi hét-
köznapokon hajnali, úgyne-
vezett rorate misét végez-
nek. 
Az ádventben a keresztény
ember készül karácsonyra,
Krisztus születésének ünne-
pére, de egyben Krisztus vi-
lágvégi eljövetelére is. A
népi jámborság megnyil-
vánulásai az ádventi koszo-

rú mellett a karácsony előt-
ti betlehemezés, és a ke-
resztény család közös Szent
Család-járása. Amíg a bet-
lehemezés karácsony ese-
ményeit mondja el, addig a
Szent Család-járás inkább a
felkészülés ájtatossága a
családi otthonokban.
Ebben az időben sokszor
felhangzik a csodálatos gre-
gorián himnusz: Rorate,
coeli desuper, et nubes plu-
ant justum – Harmatozza-
tok, egek onnan felülről, és
felhők hozzák az igazat.
Ádvent – maga az ünnep
Mit is jelent az "Ádvent"
szó?
Ádvent, Adventus Domini
= az Úr eljövetele, röviden:
Úrjövet. Ádvent az Úr ke-

gyelemhozó eljövetelére
való felkészülés időszaka.
Mikor tartjuk az Ádventet?
Ádvent - egyben az egyházi
év - a Szent András ünne-
péhez (nov. 30.) legköze-
lebb eső vasárnappal, illet-
ve annak előestéjével kez-
dődik. Négy hétből áll, a
negyedik többnyire csonka.
A liturgikus szín: viola (ki-
véve Ádvent III. vasárnap-
ján, amikor szabad rózsa-
színt használni). December
17-től már a közvetlen ka-
rácsonyi előkészület jeles
napjait tartjuk.
Milyen Úrjövetről emléke-
zünk meg Ádventben?
1. Történelmi Úrjövet. Az
Ószövetség várakozása
Krisztus első (alázatos) el-



1012/11. a Mi Lapunk 7

jövetelére "az idők tel-
jességében".
2. Kegyelmi Úrjövet. A hí-
vő lélek várakozása Krisz-
tus folytonos (lelki) eljöve-
telére a Karácsonyban.
3. Eszkatologikus Úrjövet.
Az Egyház virrasztó vára-
kozása Krisztus második
(diadalmas) eljövetelére az
Utolsó Napon.
Kik az Ádvent lelki mes-
terei?
1. Izaiás próféta, a vágya-
kozás tanítója: "Harmatoz-
zatok, egek, onnan felül-
ről!" (Iz 45,8)
2. Keresztelő Szent János, a
felkészülés tanítója: "Ké-
szítsétek az Úr útját!" (Mt
3,3)
3. Szűz Mária, az önátadó,
alázatos várakozás tanítója:
"Legyen nekem a te igéd
szerint!" (Lk 1,38)
Mi jellemzi az ádventi
lelkületet?
1. Saját gyengeségünk,
megváltásra való rászorult-
ságunk tudata, mert "Isten a
kevélyeknek ellenáll, az a-
lázatosaknak megkegyel-
mez" (Jak 4,6).
2. Bűnös múltunk elutasítá-
sa, állandó fohászkodás Is-
ten irgalmáért: "Mutasd
meg nekünk, Urunk, irgal-
masságodat!" (Zsolt 84,8).
3. Figyelmes, éber várako-
zás, reménykedő virrasztás:
"Virrasszatok, mert amely
órában nem is gondoljátok,
eljön az Emberfia!" (Mk
13,35).
Melyek az Ádvent sajátos
gyakorlatai?
1. Csönd, elmélkedés, i-
mádság.
Foglalkozzunk többet Isten
dolgaival, ismerjük meg
jobban azt, akit várunk. Le-
gyünk többet csöndben,
magunkban. Kerüljük most
a hangos helyeket, izgalma-
kat, szórakozásokat. ve-
gyünk részt a Roráte (ád-
venti hajnali) miséken.
2. Készülés Karácsonyra.
Készüljünk elő családunk

karácsonyi liturgiájára. A-
jándékainkat a helyes lelkü-
let és szeretet készítse elő
és hitelesítse: gondos, sze-
mélynek szóló kiválasztás,
és nem üzleti szellem.
3. Bűnbánat.
A közelgő Karácsony vára-
kozásában szorgosan, még-
is vidáman tisztítsuk ki lel-
künket minden szennytől.
Melyek az Ádvent szim-
bólumai?
1. A viola szín: az össze-
szedettség, szent fegyelem
és bűnbánat színe.
2. Az oltár díszítetlen, az
orgona legfeljebb az éneket
kíséri: ezek a visszafogott-
ság, a várakozó komolyság
jelei.
3. Nem liturgikus jelkép - s
nem is kerülhet a liturgia
megszentelt formái elé -, de
segítheti elmélyülésünket
az újabb korban divatba jött
ádventi koszorú. Mintegy
élő naptár mutatja a család-
nak, a templomi közösség-
nek a Karácsony közeledé-
sét.
Az adventi naptár kitalálója
Adventi naptár már hetek-
kel karácsony előtt minden-
felé vásárolhatunk. A pré-
selt ajtócskák mögött kis
csokoládé-meglepetések
várnak a kíváncsi "édes-
szájúakra". Más adventi
naptárak fából készült kis
dobozokból állnak, vagy
hosszú ajándékcsomagok-
ból. De mindig 24 ajtócska,
24 zacskó vagy csomagocs-
ka van a naptárban, hogy
december minden napjára
jusson egy ajándék szentes-
téig.
Ezt a szép szokást egy é-
desanya találta ki. Rosszul
esett neki, hogy kisfia min-
den este azzal a kérdéssel
nyaggatta: "Hányat kell
még aludnunk, hogy meg-
jöjjön a Jézuska?" Egy nap
fogott egy kartont, huszon-
négy mezőre osztotta, 
mindegyikre rátűzött egy
bonbont. Kisfia mindennap
lecsippenthetett egyet. A
kisfiúból idővel felnőtt lett.

Eszébe jutott egyszer az é-
desanyja naptára. Úgy gon-
dolta, hogy más gyerekek-
nek is örömet szerezhetne
vele, és ezért elhatározta,
hogy adventi naptárakat ké-
szít és árusít. Nagy sikere
lett. Nemsokára gyárak so-
ra foglalkozott adventi nap-
tárak készítésével. Gerhard
Lang, az adventi naptárak
atyja 1974-ben hunyt el
Münchenben, igen idős ko-
rában.
Advent növényei
Sok családban már advent
első vasárnapján megkez-
dődik a karácsonyi készü-
lődés, hiszen karácsonyig
alig néhány hét van hátra.
Ünnepi hangulatot teremt-
hetünk, ha adventi koszorú-
val díszítjük a lakást.
Az adventi koszorú törté-
nete nem olyan régi, mint
gondolnánk. Az ötlet XIX.
századi, egy Johann Hein-
rich Wichern nevezetű né-
met protestáns lelkésztől
származik, aki úgy próbálta
karácsonyig múlatni az i-
dőt, hogy minden egyes is-
tentiszteleten újabb és ú-
jabb gyertyát tűzött a csil-
lárkoszorúba, karácsonyig
összesen huszonnégyet. A
szokás hamar elterjedt, de a
gyertyák száma mára négy-
re redukálódott. 
Pár évtizede szemfüles ker-
tészek újítást vezettek be,
így a koszorúk megjelentek
az ajtókon és ablakokon is.
Adventi koszorút mi ma-
gunk is készíthetünk, nem
kell beérnünk a bolti "mű-
anyag" változattal. A lé-
nyeg, hogy természetes a-
nyagokat, illetve növénye-
ket használjunk. A koszo-
rún három szín dominál: a
zöld, amely a termést, a pi-
ros, amely az életet, és a
sárga vagy az arany, amely
a fényt szimbolizálja.
Ha megvesszük a mohából,
cirokból vagy szalmából
készült koszorúalapot, ak-
kor már csak a díszítéssel
kell foglalkoznunk.
Zöld: Mikor elmegyünk be-

szerezni a család fenyőfá-
ját, gyűjtsünk be néhány á-
gat és dróttal vagy zöld szí-
nű cérnával erősítsük az a-
lapra. Használhatunk más
örökzöld növényt is, így
például magyalt vagy a
több szempontból is aktuá-
lis fagyöngyöt.
De körbenézhetünk az ott-
honi fűszerek között is, a
babérlevél kellemes illatot
kölcsönözhet a koszorúnak.
A tiszafával azért vigyáz-
zunk, mert bár rendkívül
dekoratív növény, de a pi-
ros bogyóján kívül minden
része mérgező. 
Piros: Piros színű hozzáva-
lókból bőséges a választék.
Kezdjük rögtön az almával.
Kis méretű almát használ-
junk. A felhasznált négy al-
ma lesz a gyertyatartó, me-
lyekbe a szár eltávolítása u-
tán könnyedén beleszúrhat-
juk a gyertyákat.
A csipkebogyó begyűjtésé-
nek is elérkezett az ideje, a
piros bogyók szintén dí-
szítő célt szolgálnak. Ha túl
sok csipkebogyót gyűjtöt-
tünk volna, az sem problé-
ma, egyéb felhasználási le-
hetőségei is ismertek. Fel-
használhatjuk a madárbirs
termését is.
Sárga: Most jöhetnek a sár-
gás levelű örökzöldek. Elő-
vehetjük a tavalyról meg-
maradt fenyőtobozokat.
Egzotikussá tehetjük a kos-
zorút, ha fahéjjal, szárított
narancs- vagy citromkari-
kával díszítjük. Néhány
szegfűszeget is beleszúrha-
tunk az alapba, így lesz i-
gazi az illatkavalkád.
A gyertyák kiválasztásának
arra figyeljünk, hogy szín-
ben és illatban harmonizál-
janak a többi dísszel. A
méhviasz alapú gyertyák a
karácsonyi sütemények il-
latát idézik. A meggyújtott
gyertyák meleg fénye adja
meg a koszorú ünnepi han-
gulatát.
Felhasznált forrás: Virtuális
Plébánia, HarmoNet, Éden-
kert Online, Communio
nyomán.

NYUGDIJASOK KÖZLEMÉNYEI

November 28-án (utolsó
szerda) 15 órakor Mikulás
váró készülődésre és ün-
nepségre szeretettel meghí-
vunk minden Klubtagot a

Faluházba.

A Mikulás érkezése előtt
ajándékokat készítünk, a-
melyhez szükség lenne ki-
sebb üvegre (bébiételes,

Erős Pistás), ollóra. Ha
látni szeretnéd a csodát,
hozd el a szemüveged is.
Tisztelettel: a Vezetőség

FELHÍVÁS



Zádori Pista bácsi emlékére
Örökségem, hogy el ne té-
kozoljam, időben megke-
restem Pista bátyámat, vál-
lalná-é fölépíteni a tanyát,
nekikezdve még most a ta-
vaszon. Gondoltam, ha nem
ér rá erre, akkor vásárol-
nom kell egyet, mert ezt a
munkát csak az öregre mer-
tem bízni. Ismertem már
azóta, hogy messzi hegyes

vidékről idevetődve, bele-
szeretve, gyökeret eresztet-
tem szívemből e végtelen
homokba. Az öreg Zádori i-
konja volt a szatymazi-ba-
lástyai-zsombói tanyavilág-
nak, ahogy Simsonján vagy
a házi ketyerén mindenho-
vá odaért. Kevés tanya van,
ami ne viselné keze nyo-
mát. 
De ikonja volt egy világnak

is, amit a múló idő lassan,
könyörtelen maga mögött
hagy, behintve porral, mint
elhagyott tanya szélfútta
udvarát. Értékei, a becsüle-
tesség, férfiasság, egyenes
beszéd, időtlen értékek.
Pista bácsi ha dolgozott,
nem ivott. Ha belendült, o-
daszólt, majd megyek hol-
nap. És gyütt. Közben e-
gész nap mondta, mondta a

történeteket, amiket soha
senki sehol le nem ír, de a-
mi a tanyavilág életének fű-
szere. 
Zádori Pista bácsi erős volt.
Erős, mert nem döntötte le
lábáról a kilátástalanság,
mint annyi hajdanán egye-
nes derekú, derűs tekintetű
tanyasi embert, kiket a ta-
nya mélyére láncolt az al-
kohol. Nem volt rest, bejárt
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A DARVADOZÁS FŐVÉDNÖKEI:
DR BOROS EMIL (KNPI igazgató) és SZTANÓ JÁNOS
(Szegedfish Kft. ügyvezető igazgató)
HELYSZÍN: Postakocsi Csárda (5-ös főút, szatymazi kör-
forgalomnál – GPS: 46o21’0,96”N; 20o03’33,22”E)
Az ettől eltérő helyszíneket külön jelezzük.

NOVEMBER 16. PÉNTEK
1500 - MEGNYITÓ
1515 - DARUNÉZŐ TÚRA (Sándorfalva – Macskási gyep)
1830 - „DARUMADÁR FENN AZ ÉGEN” –

FILMVETÍTÉS ÉS BESZÉLGETÉS A DARVAKRÓL
Széll Antal KMNPI természetvédelmi területfelü-
gyelő, Fauna Film Egyesület

2000 - CSILLAGÁSZATI BEMUTATÓ
NOVEMBER 17. SZOMBAT

0600 - FOTÓS FUTAM ÉS TEREPMADARÁSZ VERSE-
NY KEZDETE
(sándorfalvi úti halászházak – nevezési díj: 1000.-Ft)

0630 - HAJNALI TÚRA A FEHÉRTÓHOZ (Sándorfalva –
Macskási gyep)

0800 - KERÉKPÁRTÚRA (Indulás a Tisza-völgyi Bemu-
tatóháztól)
Lessük meg a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzetben táp-
lálkozó darucsapatokat

0900 - MADÁRGYŰRŰZÉSI BEMUTATÓ
Ikerház – MME Gyűrűzőállomás, 1500-ig
- JÁTSZÓHÁZ ÉS KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS (1200-ig)
- TERMÉSZETRAJZI ELŐADÁSOK VETÍTÉSSEL
-KISVONATOZÁS A FEHÉRTAVI HALVASÚTON
Fehértói Halászcsárdától a KNPI Kutatóházig,
óránként indul (résztvételi díj 1000.-/fő)

1100 - DARU DANI, A MÓKÁS TÁNCOS
Bábos természetrajzi mesesarok (1130-ig)

1300 - KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ ÉS PÁLYÁZATI E-
REDMÉNYHIRDETÉS
előzetesen meghirdetett képzőművészeti pályázat
(darvas gyermekrajzok és természetfotók)

1330 - SÁRKÁNYRÖPTETÉS a Szorakaténusz Játékmú-
zeum és Műhely közreműködésével

1430 - „DARUDÜBÖGŐ’ TÁNCHÁZ
Vezeti: Tóth Gábor, a Szeged Táncegyüttes csoport-
vezetője

1500 - FOTÓS FUTAM ÉS TEREPMADARÁSZ VER-
SENY ZÁRÁSA
Külön versenykiírások szerint

1500 - „DARU BÚCSÚZTATÓ” (Sándorfalva – Macskási gyep)
Túra a Fehértó esti darumozgalmának megtekintésére

1900 - EREDMÉNYHIRDETÉS - FOTÓS FUTAM ÉS
TEREPMADARÁSZ VERSENY
-VETÍTÉS A FOTÓS FUTAM KÉPEIBŐL

Külön is szeretném felhívni a figyelmet néhány különleges
programpontunkra!
A FOTÓS FUTAM egy olyan terepi fotós verseny, ame-
lyen bárki, bármilyen digitális fényképezőgéppel indulhat.
A kiírt témákat úgy állítottuk össze, hogy speciális, drága
objektívek nélkül is megörökíthető legyen a késő őszi fe-
hértavi táj szépsége, a Darvadozás rendezvényeinek han-
gulata. A megmérettetés rangját emelik a szervezők és tá-
mogatók által összeállított, értékes jutalmazások. Egészen
újszerű, különleges lesz a verseny értékelése: A zsűri tag-
jai (Máté Bence, Dr Molnár Gyula és Barkóczi Csaba ne-
ves természetfotósok) egy hangulatos, kandalló melletti
nyilvános vetítésen értékelik a nap fotóit. (versenykiírás a
Kiskunsági Nemzeti Park honlapján található.
A KISVONATOZÁS A FEHÉRTAVI HALVASÚTON
ugyancsak különlegesség. A Szegedfish Kft-nek köszön-
hetően most megvalósulhat oly sok vendégünk óhaja!
Szinte minden fehértavi kiránduláson megkérdezik tőlünk,
hogy lehet-e utazni a kisvonattal? Most itt a lehetőség! A
Fehértói Halászcsárda mögötti kiinduló állomáson Nagy
József, a Vasúttörténeti Alapítvány kurátora várja a kes-
kenyvágányú vonatok barátait, akik a tórendszer közepén
álló kutatóházig és kilátótoronyig utazhatnak, ahol a Nem-
zeti Park Igazgatóság munkatársa mutatja be a természeti
értékeket.
LOVASKOCSIS KIRÁNDULÁS a Tisza-völgyi Bemu-
tatóházhoz. A Postakocsi Csárdánál, a Darvadozás rendez-
vényközpontjában három lovas fogat áll majd készen arra,
hogy a jelentkezőket elvigye a Bemutatóház természetrajzi
kiállítását, vagy a tóparti Beretzk Péter kilátót felkeresni.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS JELENTKEZÉS:
ALBERT ANDRÁS  30/481-2887;  albandras@gmail.com

FEHÉRTAVI DARVADOZÁS PROGRAMKÍNÁLATA
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a városba, kikezeltette kez-
dődő súlyos betegségét,
sutba dobta a cigit, a sört,
ereje teljében volt – egé-
szen november 24-ig, ami-
kor végleg megállt az el-
nyűhetetlen motor…
Halála hatalmas veszteség
– egy nemzedék egyik utol-
só képviselője hagyott itt
minket, hagyta itt a ta-
pasztásra váró falakat, a
megdűlt górékat, a kidúrt ó-
lakat, a megrogyott tetőket,
a dűlő kéményeket, a meg-
repedt kemencéket.  
Tavasszal leáztatom a sarat
a tanya mellett. Magam ta-
pasztok.
Isten nyugosztaljon Pista
bátyám!

Buddhizmus a Báló
kocsmában
Igazán küzdött s nem titkol-
ta tiszteletét a tibeti kultúra
iránt híres orvosunk, Bene-
dek István, mikor könyvé-
ben a tibeti buddhista gyó-
gyászat rejtelmeit kutatta.
Választ keresett arra, amit
mi nem tudunk, illetve nem
értünk. Elemzett, logikázott
és végül arra jutott, hogy az
ott használt gyógymódok
nagy része tévhiteken, ba-
bonákon alapul. Kár, mert
tévedett. Azt felejtette el
csupán, hogy ő egy gondol-
kodási rendszeren belül a-

karta megérteni egy másfaj-
ta gondolkodási rendszer
megnyilvánulásait. Az e-
gész dolgot nem a gyöke-
rénél közelítette meg vagy
pedig nem találta meg azt.
Az alap, amelyen az egész
tibeti gyógyászat nyugszik
az, hogy az emberi tudat
valóságteremtő képességű.

Ha belelapozunk a Tibeti
gyógyítás művészete című
kiadványba, sok rajzot lát-
hatunk, ahol az emberi
szervekhez szellemalakok
társulnak. Mondhatnánk u-
gye, hogy szellemek már-
pedig nincsenek. De vajon
mit jelent az ő gondolkodá-
suk szerint egy szellem?
Azt tartják, hogy az emberi
dolgokhoz szellemek tar-
toznak, így nemcsak a szer-
vekhez, hanem a tulajdon-
ságainkhoz is, például i-
rigység, gőg, düh, stb…
Ezeket a szellemeket mind
el is nevezik, rengeteg van.
Ha bármilyen gond van,
elképzelik e szellemeket és
meditációval, koncentrá-
cióval, a megfelelő útmu-
tatás alapján helyrehozzák
az elváltozást. Ez persze
igen le van egyszerűsítve,
viszont érthetővé teszi,
mennyire más is a mi
elképzelésünk a világról.
Hát igen, mi egy vese-
betegségnél nem szel-
lemeket emlegetünk, ha-

nem bekapunk egy kis fe-
hér, gyógyszernek nevezett
valamit, s azt sem tudva mi
történik, várjuk, hogy job-
ban legyünk. Ha jobban be-
legondolunk, ez igen koc-
kázatos – no de most nem
merülök bele a nyugati
gyógykezelés világába. 
Inkább szolgálok egy jó kis
példával, mégpedig azzal,
hogy feltárom a Báló kocs-
ma szellemvilágának mi-
benlétét!
Ha a Faluház felől közelí-
tünk kedvenc helyünk felé,
harmadik szemünkkel lát-
hatjuk, hogy a kerítést tartó
téglapilléreken épp milyen
állapotban vannak a sötét,
csapzott, varjúra, hollóra
emlékeztető fekete szelle-
mek: hatalmasak avagy
összetörpültek, nyugodtan
gubbasztók avagy vadul
szárnyaikkal verdesők?
Vagy éppen nincsenek is
ott!
Vizsgált témánk szempont-
jából márpedig igen fontos,
hogy milyen állapotban
vannak, ugyanis e szelle-
mek az oda járó emberek
lelkébe szeretnének bele-
költözni - azt, hogy mily
módon és mennyire fészke-
lődnek oda be, a lélek se-
bezhetőségén, azaz erején
múlik. Sebezhető a lélek
akkor, hogyha viselőjének
nincs önbecsülése vagy épp

túl önérzetes, ha folyama-
tosan gyűlölködik, ha hazu-
dozik, ha irigység eszi és
hasonlók. Bizony: mert e-
zekből táplálkoznak. S ha
van miből, akkor olyan tar-
tósan befurakodnak, hogy
előbb utóbb még megbete-
gedést is okozhat. (Itt egy
kis megjegyzés a magyar
nyelv tömör kifejezőképes-
ségéről: sárga irigység – az-
az a rendkívül irigy ember
könnyebben esik májbeteg-
ségbe). Alkoholfogyasztás
esetén kapuk nyílnak meg,
modern kifejezéssel élve
mentálisan meggyengülhet
az ember, így könnyebben
megszállhatják a démonok. 
Így hát ha a Báló kocsma
felé jártok s nyitva a harma-
dik szemetek, tudhatjátok
mi történik odabenn. Ha a
démonok ott a kerítésen
borzalmas ricsajjal vannak
és sokan, akkor éhesek,
várják a gyenge lelkeket,
tehát nincs benn nagy élet.
Ha azonban épp ellenkező-
leg, üresek az oszlopok, ak-
kor fájdalom, benn lakmá-
rozik mind, tehát csudála-
tos duhaj élet folyik a pult
körül. 
S mi ebből a tanulság?
Inkább változtassunk rossz
emberi tulajdonságainkon,
mint ivási szokásainkon!

Görgényi

E  GY  SZ   E  R  V  O  L  T
November hó- őszi rege-
azaz a Buka- Meséje
A Buka elment eccö’ Gö-
döczébe, azaz nagyon
messzi. Vitték-vitték vén
csontjai: messzi-messzi
fenyves Felső-rézpataki
Felső-Rézgarasfalva mellé.
Oda megérve’- próbából -
általbúcskázott fején (kecs-
kebukát csinált), és ekkor
patássá lett. Kecskévé,
mégpedig boltocska meget-
ti’ patak bürüjén. Ponto-
sabban arra-tájt’ amerre a
pataki út a boltocska külön
hídlására vezetett fel, hol
senki sem láthatta, majd
visszaváltozott „jótékony”
anyókává, Bukává.
-   ’Két garasért: párlófüvet,
háromért: meg lajtorjafüvet
kérek, ja’meg fél-piczuláért
gyúkorrfüvet’. (Ami egy-
szerűen ’tyúkorrfüvet’  je-
lent, de itten tájt Réz-pata-
ka vidékén így ejtik. Hát ő
is így mondta, csupán hogy
ne keltsen gyanút.)
-   ’Nó. Nézze:  itten az öt
garas!’ - tette le nagylelkű-

en a tölgyfapultra „jó” pén-
zét.
-   ’Azt’a piczuláját!!! mi-
ket képzel kied’ ? ezért a
piczike garasért itten: mit
képzel- szabadon csúfol-
kodhaték’ falucskánk neve-
iből’!?- Nos mert tudott
dolog, hogy a boltos meg a
boltosné pont garasfalvi
volt.
Nagyot nézett a boltosné
utána, s csukta is rá a csen-
gettyűs ajtót, amely csen-
gőszó a lelkek visszatar-
tására való!
- Semmike pénzért nem kap
semmit, anyóka.’ - mormol-
ta utána!
A Buka viszont az erdőben
hunfcut’ módon elévette’
erdei vadleán’tól ellopott
töndérvesszejét, megvárta
ottan míg a Hold teljesen
teliholddá vált, aztán a
holdijjolák’ fénye tüstént
elárulta neki, hol?-is az a
dugott arany? Azt rebegték
azonmód  errefelé- 
-    ’Jólvigyázz’, mert ez a

gepidák kincse’….
A pénz helye mind Eláru-
lódott. Kacagta, mert in-
nentől jól tudta a Buka- hol
is az arany, s azt es’ hogy
(hegyi) franciáké volt, nem
volt soha gepidáké. Ezt vit-
te Buka a Boltba. Lajosa-
ranyat! Frankhon rejtett a-
ranypénzit. Akkor a boltos-
né pont otthon rendezgette
a virágokat, s a boltos volt a
tölgypultnál.
-   „Ekkor bámult igazán
nagyot a boltos, de már
szólni nem mert!! ”- kacag-
va mesélte vénséges –de rá
sem hederítő -   baglyainak,
odahaza a lakó-erdejében ,s
kissé később eldicsekedvén
ez a Buka.

Buka kotyvasztott-kavar-
colt, megint katyvasztott
megin’-kevercelt, majd a
főzet hatására teccés’ sze-
rént hon’ Szépasszonnyá,
hon’ Böhönczé változott -
utóbbi iszonyú agyaglábak-
kal… S tette pontosan tet-
szése szerént’ éppen. Nos
felment Nagy Lajos udva-

rába menyecskeként, s el-
csábítá a Tárnokmestert. Az
udvarház egyik fő méltósá-
gát a Kérál-Úr távollétében,
majd eleven Böhönczként
elrabolta erővel annak a fő-
úrnak hét szép gyermekét, s
agyaglábainak iszonytató
güdüléseivel hozzá- szétve-
rette a fél Királyi –Ud-
varházat…
-   Te Kecske-Buka!!!’ ’Te
patás! !! A patvarczba le-
gyen te- veled s csak légy
átkozott.’- 
Pedig hát a hosszú s szo-
morú Király-Úr - kegyes
ember lévén- nemigen szo-
kott szitkozódni, még anny-
it sem mondott életiben
hogy ’hunfcut’, de most o-
da a Királyi Udvarház fé-
nye- világhíres pompája
meg romokban. Nó’ így
mennydörgött a Király, hi-
szen látta: rémes lénnyel áll
szemben- éppen hogy a Bu-
kával. Ezt már kémei jelen-
tették… Mára az olosz (Ná-
polyország-i) harcokat rég
’feledett sereg eléggé



a Mi Lapunk10 2012/11.

„berozsdált”. Ezért hívásá-
ra vígan pattantak nyeregbe
úgymond ’bérozsásodott’
tagjaikat mozgatgatni kissé.
Némelyikőjük ekkorra már
kappanhájt’ növesztett,
hogy csak kerítéslábánál
lévő szakállszárító padla-
tából léphettek fel a kigöm-
bölyödött csataménre nye-
regbe szálláshon’.
-’Nósza elé’ vítézi kar-
dom!’- kiáltással előkapták
nagy-szép fényes szablyá-
jukat. Erre a kiáltásra mind
suhintott egyet…. Csak úgy
zúgott a lég-elem: Kiáltásra
és Suhintásra. A kardok u-
gyanis csupa fényesen let-
tek tartva, azt mintegy pu-
colni kellett külön hadnagyi
rendeletre, mivelhogy kül-
honban – újabban - valami
mozgolódást jelentettek.
Minden nap tehát fényezni
kellett, s posztóval éppen…
Hamar megindult a sereg,
lekaszabolták a – jó szab-
lyát serényen forgatva –
szederindát, iszalagot, vad-

szőlőt, azzal levágva mind
a bozótot, feltárva Bagoly-
erdő összes népét és annak
minden titkát. A nagy bük-
kös-erdőn csupa rend lett!!
A bagolynép s a denevérek
e rendesség-rendezettség
láttán iszkoltak, más, zavar-
talanabb zugot keresni.
Egyúttal boldogan faképnél
hagyták a Bukát. A Bagoly-
várból még a nagy UHU is
„kilépni” kényszerült.
Mégpedig tette ezt szívest
örömest. Tudott ő éppen e-
leget. Buka meg óbégatva,
sipítva – sorra átkozva a
szép vitézeket – puskástól,
darabontig, fel-egész had-
nagyig s végig tehetetlenül
csak nézte, hogy elorozott,
öszelopigált rab-gyerme-
keit egytől-egyig kimentik
s lóra emelintik…
- ‘Ti bibircsókok, ti mirí-
gyek, ti gyalázatosok, ők az
enyéimek!!’ -ezt sikította .
De hiába.
A királyi vitézek, darabon-
tok meg minden gyermeket

kiszabadítottak, velük a
búslakodó, rútul póruljárt
tárnokmester (mert a Ki-
rály-Úr le is váltotta), hét
szép fiacskáját.
Ezeket az aranyfürtű gye-
rekeket külön fájlalta a
Buka!  
-   ’Átkozottak, sssz…’ - de
ezt már csak szíszegette-
mormogta, hisz’ menekü-
lőre fogta. Jórészt a mene-
külés útja éppen maradt
szederindák s iszalagok
rengetegén által történt. 
Átbúcskálódva hol vénasz-
szony, hol kecskebuka lett
belőle. Azaz egy örökösen
bukfencező erdei lény. Ja!
Feledém’: Hol meg kecs-
ke... De vénasszonyként
piszkalábai sorra elakadtak,
kecskepatái beakadtak a
bozót valamely’ fránya i-
szalagába. Kedves gyere-
kek: bikfi-bukfencezni meg
tudtok-e sűrű lombban-bo-
zótban?? Így megbosszuló-
dott a nemes katonák által a
Baglyas-hegy erdejének va-

lamelyest’ eddiglé’ rontása,
sőt gyermeklopása is. Ám-
de a Buka így is alig tudta
megmenteni irháját. A
szomszéd Burkus-ország
királya invitálta arra, hiszen
az Obscsinák felé látta őt
kifelé lopakodni néhány ga-
raboncz-deák. Így volt,
nem így volt? Most már ezt
vajon ki tudja!? A két kővé-
vált Darabont (e kővéme-
redés a Buka-átka által volt
mívelkedve- ez volt az ő
utolsó bosszúja) már nem
beszélheti el, de viszont
tény, hogy Burkus-ország
uradalma, a kutya Burkus
hatalma valamitől (valak-
itől?) megroppant… S tény
az is hogy azt a kő-csompót
vala-hon’ a Kárpátokban
Buka-átkának nevezik, a
két hatalmas kőoszlopot a
magasan égbeszökő Csal-
hó-hegység sasbérczének
oldalán, meg éppen Kő-
darabontoknak hívják…

VÉGE
László Péteri

1 Sanguisorba, Ononis ,v.mint  Stellaria tudományos nevezetű gyógynövények, illetve vitaminpótlók
2 Böhönczember- tölgyember- képzelt lény (Vas)
3 Minden „tízes” nevű hadrendet felügyelt egy  királyi hadnagy mert hogy morgott Burkusország, és véle morgolódott Moldogóczia sunyítva, kapkodva a király horgsína felé…

Fejtetvesség
A fejtetvesség (pediculosis)
leggyakrabban a különböző
gyermekközösségekben
fordul elő, világszerte.
A fejtetű szárnytalan, szür-
ke-világossárga kültakarój,
vérrel teleszívott állapotban
piros, később feketés színű,
2,5-4,5 mm nagyságú, ová-
lis alakú rovar. A petéből
(serkéből) 7-8 nap múlva
kikelő lárvaállapot után ha-
mar megjelennek az ivaré-
rett tetvek. Minden lárva-
alak és tetű kizárólag em-
beri vérrel táplálkozik, na-
ponta 6-8 alkalommal. Fej-
lett kapaszkodási ösztönük
van, szinte letéphetetlenül
kapaszkodnak.
A serkéket erős cementsze-
rű anyaggal , szorosan a
hajszálak tövéhez ragasztja
a nőstény, főként a halánték
és tarkó tájon, a hajszálak
eredési helyétől számított
első 6 mm-es szakaszára. A
2 mm-nél rövidebb haj al-
kalmatlan a fejtetű megte-
lepedésére. 
Terjedés
A fejtetű elsősorban köz-
vetlen érintkezés útján ter-
jed, leggyakrabban úgy,
hogy játék közben a gye-
rekek feje egymáshoz ér.

Azonban közösen használ-
ható tárgyakkal, pl.: sapká-
val, fésűvel, hajkefével is
átvihető. A családtagok kö-
zött is könnyen terjedhet-
nek a tetvek, akik szintén
továbbadhatják. Valójában
bárhol összeszedhető, hely-
től függetlenül, gondoljunk
a buszok üléseinek fejtám-
láira, a moziban lévő fo-
telekre...
Irtás
Az elpusztításukra alkal-
mas tetűirtó szerek a gyógy-
szertárakban, esetleg dro-
gériákban vásárolhatók
meg. A megvásárolt irtó-
szert minden esetben a
címkén lévő használati uta-
sítás szerint, nagy gondos-
sággal alkalmazzuk!
Az Országos Tisztifőorvosi
Hivatal által engedélyezett,
hatástani szempontból be-
vizsgált tetűirtó szerek a
következők: Pedex, Nix,
Novoped, Parasidose. Az
ecet, petróleum NEM MEG-
FELELŐ készítmények
fejtetvesség kezelésére.
A tetűirtó szer használata u-
tán a serkéket le kell húzni
a hajszálakról, ellenkező
esetben a kezelés eredmé-
nytelennek minősül.
Az óvodai és iskolai pedi-

culosis szűrésen fejtetves-
nek minősített (ide értve a
serkével rendelkezőeket is)
gyermek szüleinek az
ÁNTSZ által kötelezően e-
lőírt igazolást adunk, me-
lyet a szülőnek vissza kell
juttatni a védőnők számára.
MEGJEGYZÉS: A serkés,
de lekezelt fejet nem tudjuk
elfogadni az ÁNTSZ köve-
telményeinek megfelelően.

Ótvar
Az ótvar fertőző megbete-
gedés. A fertőzött személy
nem mehet közösségbe, mi-
vel a gennyes váladék to-
vábbkenésével - saját felül-
fertőzésén túl - a beteg kön-
nyen megfertőzi társait is. 

Az ótvar (impetigo) geny-
nykeltő baktériumok okoz-
ta bőrfertőzés. A bőr legfel-
sőbb rétege alatt jön létre
körülírtan egy-egy kis 
gennygyülem. Főleg gyer-
mekeken jellemző a fer-
tőzés megjelenése. Általá-
ban az arcon, az orrnyílás, a
száj környékén, a füleken
és a kezeken alakulnak ki a
tünetek. A beteg könnyen
továbbfertőzi érintéssel tár-
sait és saját bőrét is a 
gennyes váladék tovább-

kenésével. A közös törül-
köző, borotva és ruházat
használata is segíti a fer-
tőzés terjedését.
Az ótvar leggyakoribb for-
májában mézsárga pörkkel
fedett apró sebeket látunk,
de létezik hólyagos formája
is, melyben a víztiszta ben-
nékű hólyagok lehetnek
egészen apróak-de a mogy-
orónyi-diónyi méretet is
elérhetik. Egyes esetekben
pattanásszerű kiütések ké-
pét adja a betegség. A kö-
zeli nyirokcsomók duzzad-
tak lehetnek.
Kezeletlen esetekben test-
szerte szóródnak a tünetek.
A gyógyulást követően vis-
zont nem hagynak heget
maguk után. 
Megelőzés:
A megfelelő tisztálkodás
segít a megelőzésben. A bőr
apró sérüléseit mindig el
kell látni. Kerülni kell a fer-
tőzött beteggel való köz-
vetlen érintkezést. Ha nem
lehetséges, gyakori fertőt-
lenítő kézmosás és a beteg
bőrterület fedőkötése segít-
het a megelőzésben. 

Mezeiné Bérczy Sarolta
védőnő

Tájékoztatás fejtetvességről és ótvarról
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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: 30/622-9428.

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:
November
10.-11. Dr. Sikter András
20/936-4208
17.-18. Dr. Dakó Zoltán
70/424-4455
24.-25. Dr. Sipos Attila
30/390-4624
December
01.-02. Dr. Szigeti Gábor
30/297-4435
08.-09. Dr. Martinek Vilmos
30/945-3861
15.-16. Dr. Huszár Péter
30-487-4030

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
Falugazdász fogadóideje:
Halászné Ács Éva 
tel.: 06/30-338-0162 
mûvelõdési ház, Dózsa u. 42.
Szerda: 730-1600, 
péntek: 730-1200

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  800-1900

Szombat 1000-1530

Vasárnap zárva
Cím: Dózsa György u.42.
Tel: 583-520
Démász hiba bejelentés a:
06-40/822-000
ugyfelszogalat@edf.hu

Felelõs kiadó: Dankó Pista Mûvelõdés Ház és Könyvtár. Fõszerkesztõ: Bérczi Tamás. Szerkesztõbizottság tagjai: Barna Károlyné,
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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

Túri János, 
II. ker. 188

Leitner Ferencné, 
II. ker. 2256

Szabácsi Árpádné,
Hunyadi u. 6.

Nagy György Péter 
II. ker. 40.

Hulladékudvar 
nyitva tartása:

Hétfő, péntek, szombat:

08.00 – 16.00 –ig.

Kedd, csütörtök: 

10.00 – 18.00. –ig.

Szerda, vasárnap: 

szünnap.



a Mi Lapunk12 2012/11.

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 jelezzék 

Mezeiné Bérczy Saroltának a 20/242-2823 mobilszámon, vagy személye-
sen hozzák el a szerkesztõségbe.

Kívánunk az újonnan érkezett, cseppnyi szatymazi polgárainknak hosszú, boldog életet!!!
Gólyahírek

Kovács Bálint  2012. 09.18. 
Kovács Krisztián és Kruzslicz Marian

Tóth Péter  2012.09.15
Tóth Péter és Süke Mária

Foglalkozás a Napközis Táborban

Kenyérsütés a Mókus csoportban

Szüreti mulatság az iskolában


