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Tisztelt Szatymaziak!
Szeretettel köszöntöm a fa-
lu lakosságának apraja-
nagyját. 
Elérkeztünk az év egyik

legszebb, legbensősége-
sebb ünnepéhez. A kará-
csony mindenki számára
különös jelentőséggel bír.
A gyerekek izgalommal
várják a fa alá rejtett aján-
dékokat, a szülők próbálják
biztosítani az ünnep nyu-
galmát és meghittségét.
Az önkormányzatra is fon-
tos feladat vár. A község te-
rületén élő idős, magányos
emberek karácsonyát is
igyekszik széppé varázsolni.

Az ünnepre való készülő-
dés elgondolkodtatja az
embert. Vajon elég időt töl-
töttem a szeretteimmel? A
sok munka, a kötelességek
teljesítése mellett próbál-
junk elcsendesedni, időben
hazaérni, beszélgetni csa-
ládtagjainkkal, mert van-
nak pillanatok, amiket nem
kínál fel kétszer a sors!
Gyűjtsünk szép emlékeket,
mert ezek hagynak nyomot
bennünk és a hozzánk kö-
zelállókban! 

„Szálljon szívünkbe áldott akarat,
Ez kösse egybe mind a kezeket,

Karácsony édes ünnepén
Te légy vendégünk: Jóság, Szeretet!”
(Móra László: Karácsony

édes ünnepén)
A magam és az önkor-
mányzat nevében szeretnék
békés, boldog és áldott ün-
nepeket kívánni a település
összes lakosának!

Barna Károly, 
alpolgármester

MEGHÍVÓ
A Szatymazi Önkormányzat, a Szatymaz Község Területén Élő
Idős Emberek Gondozásáért Alapítvány, a Nyugdíjas Egyesület

és a Gondozási Központ immár hagyományosan, az idén is
meghívja a 80 éven felülieket karácsonyi ünnepi ebédre a

Faluházba december 20-án!
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HELYTÖRTÉNET

Bizony annak is már jó 130
éve, hogy a Szatymazi Gaz-
dakör megalakult. 1884.
augusztus 15-ét írtak akkor,
amikor itt Szatymazon, a
"Cserepes" csárdában /ma
Postakocsi Csárda/, Polgár
László birtokán, az össze-
hívott és összejött nagyszá-
mú vendégsereg végleg el-
határozta, hogy megalakítja
a "Szeged-fölsőtanyai gaz-
dakört", a későbbi nevén
"Szeged-szatymazi Gazda-
kört". /Sokan a két használt
név okán, Polgár Lászlóval
két gazdakört is alakíttat-
tak./ Ott a megjelent lelkes
vendégek sokasága előtt
Polgár László ismertette a
létrehozandó "kör" fontos
feladatát, megalakításának
okát, majd felolvasta a gaz-
dakör előre elkészített,
majd elfogadásra javasolt
működési szabályzatát. A
megalakulás fő okai között
Polgár László többek kö-
zött kiemelte a kezdetleges
földművelés, a meglévő
maradiság. a tudatlanság
felszámolásának fontos fe-
ladatát és az az összefogás
jelentőségét.
A meghívottak közül ott
helyben 48-an, beléptek az
új szervezetbe. A tagok kö-
zött jól ismert nevek olvas-
hatók: Ábrahám, Báló, Sá-
vai, Barcsay, Bodó, Csányi,
Frányó, Fráter, Katona, Ko-
pasz, Lippai, Reizner, Szél,
Tápai, Zsótér, Veszelka,
stb. A megalakult gazdakör
elnökének megválasztották
Polgár Lászlót, titkárnak
Szekszárdi János neszűrj-
hegyi tanítót. A megalaku-
lást igazoló iratot elfoga-
dásra azonnal felterjesztet-
ték, amit azután a hatóság
1885. február 11-i keltezésű
okiratával jóvá is hagyott.
Gyakran a megalakulás ide-
jét, a kör működét engedé-
lyező okirat keltezésével
azonosítják.
De ki volt az az alig ismert,
elnöknek megválasztott
Polgár László?
Polgár László Törökszent-
miklóson született 1837.
augusztus 8-án. Szegeden
halt meg 1917.október 18-
án, 80 éves korában. István
nevű apja fegyverneki bir-
tokos volt, anyja neve Ke-
rék Julianna. Iskoláit már

Szegeden járta, a piaristák-
nál tanult, majd gazdasági
szakiskolát, illetve jogot is
végzett. Feleségével Dáni
Saroltával Kisújszálláson
kötött házasságot 1865.
májusában. Református
vallású volt, 1894-től a
szegedi református egyház-
község főgondnoka. Erre
hivatkoztak, amikor a föl-
sőtanyai gazdakört "refor-
mátusnak", az alsótanyait
"katolikusnak" is hívták.
Való igaz, hogy amikor Pol-
gár László 10 év után,
1895-ben a kör elnökségé-
ről lemond, véletlenül a
szintén református vallású
elnök követi, Barcsay Ká-
roly gyógyszerész. Azt vi-
szont elmondhatjuk, hogy
ennek ellenére a gazdakör
és benne az akkor már tisz-
teletbeli elnök Polgár Lász-
ló, Barcsay-val együtt, so-
kat tett a szatymazi kápolna
felépítésének ügyében. A
szatymazi kápolna alapkö-
vének letételekor /1900-
ban/ az ünnepi beszédet is ő
tartotta.
De mi kötötte Polgár Lász-
lót olyan szorosan Szaty-
mazhoz?
Amikor apósa, Dáni Ferenc
nyugállományban lévő sze-
gedi főispán 1883. február
19-én Szatymazon, a mai
Postakocsi-csárdában meg-
halt, - Itt is lakott, nem csak
nyaralt - annak az itt elte-
rülő közel 200 holdas bir-
tokát épülettel együtt a fe-
lesége, a kisebbik Dáni le-
ány, Sarolta örökölte. A
posta épületét még Vedres
István városi mérnök, fele-
ségének dédapja építtette,
és az mindig leányágon
öröklődött a hozzá tartozó
földekkel együtt. /Vedres
Rozália – Korda Terézia –
Dáni Sarolta/. Polgár Lász-
ló azonban már jóval ko-
rábban is kénytelen volt
részben irányítani a csárda
környékén lévő földeken a
gazdálkodást, mert apósa
gyakran már betegeskedett.
Sokan ismerték, mert a volt
posta épülete kiváló lehető-
séget biztosított arra, hogy
ott évenként többször, nyá-
ron havonta, családostól
összejöjjenek a városi bir-
tokosok, a helyi módosabb
gazdák, kisbirtokosok,
szomszédok, hogy egy

hangulatos vasárnap délu-
tánt, estét, közösen eltöltse-
nek… Egy ilyen összejöve-
telen vetődött fel a gazda-
kör megalakulásának gon-
dolata is. A gazdakör célját
úgy fogalmazták meg az
alakuló összejövetelen,
hogy "a hazai, különösen
pedig a szegedi felsőtanyá-
kon földműveléssel foglal-
kozó néposztálynak szelle-
mi és anyagi jólétét elő-
mozdítani" igyekezzen.
Polgár László, mint a gaz-
dakör elnöke, sokat tett a
kitűzött cél érdekébe.  Ha-
vonta egy kijelölt vasárna-
pon volt az összejövetel,
ahol rendszeresen egy, eset-
leg több országos hírű me-
zőgazdasági szakember, be-
mutatóval egybekötve, tájé-
koztatta a kör tagjait a leg-
frissebb termelési módok-
ról, gyakorlatokról. A meg-
hívásukat az elnök intézte.
Már az első évben /1885/ a
havi összejöveteleken túl, a
Polgár tanyában "ekebemu-
tatót" tartottak. De ugyanott
volt az első gyümölcskiállí-
tás is. A befolyt pénzekből -
86 forint - szakkönyveket
vásároltak, amit a tagoknak
ki lehetett kölcsönözni.
Még az 1885-ös évben a
rendezvények helyszínét
Csányi János fogadójába
helyezték át. A kör pénzü-
gyeit a rendezvényeken le-
bonyolított "tombolák"-ból
bejött bevételek javították.
A következő évben/1886/ a
szeptemberi állatkiállítás-
nak, a decemberi bor- és
szeszkiállításnak volt nagy
sikere a kör tagjain túl a
megjelent nagyszámú kö-
zönségre. Még ebben az év-
ben vett a gazdakör egy
"konkolyozót", amit a ta-
gok kikölcsönözhettek.
Az 1887-es év többek kö-
zött arról volt nevezetes,
hogy szeptemberben egy
nagysikerű terménykiállí-
tást rendeztek. Ekkor már a
neszürjhegyi iskolánál sző-
lőiskola is létezett, ami mel-
lett neves borászok szak-
előadást, bemutatót is tartot-
tak.
1888-ban a gazdakör meg-
vette a zászlaját. Szeptem-
berben állat- és terményki-
állítás volt, decemberben
bor- és szeszkiállítás és ver-
seny, helyezettekkel, díja-

zottakkal.
Így azután tovább is foly-
tathatnánk. Közben az ösz-
szejövetelek helyét is vál-
toztatták, benn tartották
már Szatymazon a Bures
vendéglőben. A gazdakör
könyvtára minden évben
gyarapodott, és a könyvek
mellett megjelentek a köl-
csönözhető szaklapok, fo-
lyóiratok is.
Kiemelkedő esemény volt
az 1892. szeptember 20-án
megtartott első lóverseny
Szatymazon. Polgár László
biztosította díjmentesen a
verseny lebonyolításához a
pályát úgy, hogy annak egy
szakasza a régi postaútra
esett. A város 50 forintot
adott a díjazásra. /Egy háti
permetező akkor 10 forint-
ba került./ Az összejövete-
lek és az azokon elhangzó
szakelőadások zavartalanul
folytak.
1893-ban egy permetezőgé-
pet sorsoltak ki a tagok kö-
zött. Az előadásokon a mé-
hészet és a borászat volt az
év kiemelt témája.
1894. augusztus 15-i lóver-
seny is nagy siker volt. A
soha nem látott hatalmas
létszámú nézőseregben már
több volt a szegedi, mint a
szatymazi. A befolyt bevé-
telből a gazdakör 20 koro-
nát /már nem forintot/ a
szegedi Kossuth szobor fel-
állítására adományozott.
1895-ben Polgár Lászó le-
mond. A gazdakör örökös
díszelnökévé a tagság ak-
kor ott helyben megválasz-
totta, és elhatározták, hogy
arcképét Tóth Molnár Fe-
renc szatymazi művésszel
megfestetik. A következő
évben a kép el is készült.
Összefoglalva elmondhat-
juk, hogyPolgár László
szorgalmát és kifejtett áldo-
zatos munkáját a szatymazi
gazdakör elindításában, és
annak első 10 évében, alig-
ha lehet túlbecsülni. Elég,
ha csak arra gondolunk,
hogy a 130 évvel ezelőtt ál-
tala megalapozott egyesület
az idők viharait is túlélve,
ma is szorgalmasan tevé-
kenykedik azon, hogy a
"felsőtanyai néposztály
szellemi és anyagi jólétét
előmozdítsa." 

Pálmai József

Polgár László, a gazdakör első elnöke



2014/12. a Mi Lapunk 3

Településünk szennyvíz-
elvezető hálózatának és
tisztítóművének a műszaki
átadása megtörtént. A pró-
baüzem december 31 nap-
jával befejeződik, vagyis
egy újabb szakaszához ér-
kezik a csatornázás. A rá-
kötések többsége megtör-
tént, azonban kb. 80 ingat-
lan még nem csatlakozott a
csatornahálózatra.
2015.január 1-től 90 napon

belül kell az ingatlantulaj-
donosnak a hálózatra ráköt-
nie, így rendelkezik a kör-
nyezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX.törvény.
Amennyiben ez nem tör-
ténik meg, akkor talajterhe-
lési díjat kell fizetni, melyet
adók módjára kell bevallani
és megfizetni az ingatlantu-
lajdonosnak.
Az önkormányzat megal-

kotta a talajterhelési díjról
szóló rendeletét, mely sze-
rint a szolgáltató által kö-
zölt adatok és a hálózatra
nem kötött lakosok bevallá-
sainak összevetésével tör-
ténik meg az ellenőrzés. A
talajterhelési díj összegét
m3- ként kell kiszámolni a
jogszabályban meghatáro-
zott képlet alapján, mely-
nek összege lényegesen
több lesz mint a csator-

nadíj.
Tekintettel ezekre a tények-
re, felhívjuk a Tisztelt in-
gatlantulajdonosok figyel-
mét, hogy legkésőbb 2015.
március 31-ig kössenek rá a
csatornahálózatra, így elke-
rülhető lesz a súlyos anyagi
terhet jelentő talajterhelési
díj megfizetése.

Mákos Istvánné
jegyző

SZENNYVÍZ CSATORNÁZÁS 

Szatymaz Község Helyi
Választási Bizottsága 2015.
február 22-én vasárnapra
tűzte ki az időközi polgár-
mester választás időpont-
ját. 
Azt a választópolgárt, aki
legkésőbb 2014. december
27. napján szerepel a sza-
vazóköri névjegyzékben, a
Nemzeti Választási Iroda
értesíti a névjegyzékbe vé-
telről. Az értesítőt 2015. ja-
nuár 5. napjáig kell meg-
küldeni.
Átjelentkezésre irányuló
kérelmet az a választópol-
gár nyújthat be, akinek leg-
később 2014. október 8.
napjáig létesített tartózko-
dási helyének érvényessége
legalább 2015. február 22.
napjáig tart. 
Az átjelentkezésre irányuló
kérelmeknek legkésőbb
2015. február 20. napján,
16.00 óráig kell megérkez-
nie a Helyi Választási Iro-
dához. 

Mozgóurna iránti kérelme-
ket legkésőbb 2015. feb-
ruár 20-án 16.00 óráig kell
a Helyi Választási Irodához
benyújtani, vagy a válasz-
tás napján 15.00 óráig a
Szavazatszámláló Bizott-
sághoz benyújtani. 
Azok a jelöltek, akik indul-
ni szeretnének a polgár-
mester választáson, legko-
rábban 2015. január 5.
napján vehetik át az aján-
ló íveket. Az átvett ajánló
íveket 2015. január 19-én
16.00 óráig kell a Helyi
Választási Irodához leadni,
vagyis bejelenteni a jelöl-
teket.  
A bejelentett jelöltek sza-
vazólapon feltüntetett sor-
rendjét - amennyiben a jog-
szabályi előírásoknak meg-
felelnek - a Helyi Válasz-
tási Bizottság sorsolással
dönti el, 2015. január 19-én
16.00 óra után.  

Mákos Istvánné
HVI vezetője

Helyi Választási Iroda tájékoztatója Nyílt levél Dr. Kormányos László Szatymaz
község polgármestere részére

Köszönjük Polgármester Úr!
Tisztelt Polgármester Úr,
Kedves Laci!
Harmadszor választottak
meg Szatymaz község pol-
gármesterének, aminek ő-
szintén gratulálunk. Tudjuk,
ez a harmadik választás kü-
lönleges körülmények között
született. Talán ez a választás
volt a legmeggyőzőbb bizo-
nyíték annak igazolására,
hogy az eddigi munkádat
milyen nagyra értékelik. 
Sajnálattal vettük tudomásul,
hogy a választás után le-
mondtál a polgármesteri
tisztségről. Megértjük dön-
tésedet, tudjuk, nehezen ju-
tottál erre az elhatározásra. A
választáson elért 70 százalék
feletti győzelmed viszont ön-
magáért beszél. Nyolc éven
keresztül a faluért dolgoztál,
mindent a faluért tettél. 
Most Szatymaz lakói álltak
ki melletted, az elvégzett

munkád, a közösségért vég-
zett tevékenységed mellett.
Mint leveledben írtad, a kö-
vetkező öt esztendőben az
egészséged helyreállítása a
legfontosabb feladatod, ame-
lyet egyedül kell megvívnod.
Ebben tévedsz, mi mindan-
nyian melletted leszünk. 
Megbizonyosodhattál a falu
lakosainak döntéséről: igen,
jó irányba mennek a dolgok.
Most egy ideig az egészsé-
ged visszaszerzése mellett
mi azért mégiscsak igényt
tartunk majd támogató segít-
ségedre. Öt év múlva vissza-
várunk!
A falu lakossága nevében,

Barna Károly
Szatymaz község alpolgármestere

Farkas Sándor
Szatymaz község 

országgyűlési képviselője

Tájékoztató a csatornarákötésekkel kapcsolatban

Irigylésre méltóhelyzetbe
kerültünk, amikor a köztévé
egyik legnézettebb műsora,
a sokunk által szeretet Bor-
bás Marcsi vezette Gasztro-
angyal Szatymazra látoga-
tott a nyáron. A november
22-én vetített műsor utáni
visszajelzések alapján még
a helybeliek közül is sokan
rácsodálkoztak Szatymaz
rejtett szépségeire. 
A településünk médiában
való megjelenésének pozi-
tív fogadtatásán túl szá-
momra a legnagyobb elis-
merés a folytatás lehetősé-
ge. Az őszibarack és a fű-
szerpaprika témakört érintő
augusztusi felvételek során
tanúsított lelkes csapatmun-
kánk, valamint az érdeklő-
dést kiváltó témáink bősé-

ges felvonultatása meg-
győzte a műsorszerkesztőt
arról, hogy az ősz végére
tervezettrendezvényeink
köré érdemes egy újabb

adástervet készíteni. Az így
elnyert lehetőség egy újabb
kihívás elé állította közös-
ségünket, és néhány hét
erőgyűjtés után nekiláttunk

a közös gondolkodásnak és
az új műsor részletes terve-
zésnek.
Ha csak érdeklődő néző-
ként szemléljük a Gasztro-
angyal adásait, fel sem tűn-
het az a rengeteg munka, az
a sok előzetes egyeztetés,
ami a műsor hátterében zaj-
lik. Mire egy ilyen ötven
perces adás elkészül, addig
több száz munkaórát dol-
goznak rajta a szakemberek
és a háttérstáb tagjai is.
Három hónap alatt kétszer
volt alkalmunk megtapasz-
talni egy ilyen akció szép-
ségeit és árnyoldalait, ezért
úgy gondolom mások szá-
mára is érdekes lehet né-
hány ezzel kapcsolatos él-
mény megfogalmazása.
Mivel ennek a műsornak

Benne leszünk a TV-ben!  –  Szatymazon járt a Gasztroangyal*!
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nem csak az állandó fősz-
ereplője, hanem a védjegye
is az ismert tévés egyéniség
Borbás Marcsi, ezért min-
denkit, aki a forgatásokról
kérdezett, az érdekelte leg-
inkább, hogy milyen sze-
mélyiség ő valójában. Ha
egyetlen szóval kéne jelle-
meznem, akkor csak annyit
mondhatok: HITELES. És
ez az, ami a körülötte lévő-
ket egy pillanat alatt meg-
nyugtatja, valamint a műso-
ra természetességét és sze-
rethetőségét is adja.  

Hogyan zajlott a forgatás?
Nyugodtan, természetesen,
körültekintően. A témákat
csak nagy vonalakban be-
széltük meg, mert a többi
alapvetően jött a szereplők
egyéniségéből és abból a
napi rutinból, amit a házi-
asszonyok a természetes
környezetükben nap, mint
nap végeznek.
Az is megnyugtató, hogy az
egész stáb profi. Minden-
ben partnerek, ami techni-
kailag kivitelezhető, azt
megoldják. Egyszerre két
kamerával veszik fel a tör-
ténéseket, amitől folyama-
tosak lesznek a jelenetek,
miközben a vágóképekkel a
nézők számára is élővé te-
szik a környezetet. A két

operatőr a hangmérnökkel,
a világosító asszisztenssel,
szerkesztővel, gyártásveze-
tővel, rendezővel és a smin-
kessel adják Marcsi nyolc
fős stábját.
Lehet, hogy soknak tűni, de
két óra körüli időt számol-
nak minden helyszínen a
szerelési munkálatokra és a
kivitelezésre. Ennek meg-
felelően az a 8 – 10 jelenet,
ami majd egy adás anyagát
adja, az két napon keresztül
lett fölvéve. A helyszíneket

nagy körültekintéssel válo-
gattuk ki, ahhoz hogy vál-
tozatosan és szemléletesen
lehessen bemutatni a szaty-
mazi gasztronómiai esemé-
nyeket, és a hozzájuk köt-
hető települési szintű érde-
kességeket.
November közepén forgat-
tuk le azokat a jeleneteket,
amelyek önálló műsorként-
majd csak december 13-án,
Luca napján kerülnek adás-
ba, bemutatva a jeles nap-
hoz kötődő népszokásokat.
Bár alapvetően a IV. Szaty-
mazi Fűszerpaprika, és
Borbírálat ihlette ezt a
részt, de gasztronómiailag a
témái a vízi szárnyasok fel-
dolgozása köréből lettek
kiválogatva. Aktuális helyi

témaként betekintést kap-
nak a nézők a Szatymazi
Advent rendkívül hangu-
latos megünnepléséről és a
látványos daruvonulásról.
Részünkről is egy kisebb
csapat dolgozott azon, hogy
mindenben partnerek tud-
junk lenni a tévésekkel.
Kezdve az ötletek felhal-
mozásától, a kellékek be-
szerzésén át, egészen a sze-
replők kiválasztásáig, so-
kan mozgósítottuk energiá-
inkat. Nincs rá mód, hogy
név szerint mindenkit fel-
soroljak, aki segített, de a
két adásban úgy is láthatják
majd a szatymazi szerep-
lőket. Külön köszönet a
háttérben tevékenykedők-
nek, akik nélkül nem sike-

rült volna ez a vállalkozás.
Szerencsére az Önkor-
mányzat is támogatta anya-
gilag azokat, amik egy sü-
téshez, főzéshez, és a hoz-

závalók beszerzéséhez
szükségeltettek, így szinte
minden szatymazi polgár-
nak része van a sikerben.
Örülök, hogy megragadtuk
ezt a lehetőséget, ami kínál-
kozott, és a televízió csator-
náin keresztül az egész ma-
gyar nézőközönségnek be-
tekintést nyújtunk települé-
sünk értékeiről.
Itt hívnám fel az érdeklő-
dők figyelmét, hogy a
Gasztroangyal szatymazi
adását december 13-án dél-
után a Faluházban közössé-
gi vetítésen is megtekint-
hetik.
Végezetül egy szatymazi
őszibarackos receptet is
közlünk a háziasszonyok
kedvéért.

Novák Pál 
a szatymazi háttérstáb szervezője

*Gasztroangyal = a gasztronómia
istennőjének földre szállt angyala
(… eszik, iszik, sosem alszik …)

Hozzávalók:
3 db tojás
5 dkg liszt 
12 dkg cukor
1 zacskó vaníliás pudingpor
2 dl tejszín
5 dl tej
40 dkg őszibarack befőtt (hámo-
zott, mag nélküli)  
3 cl marascinó vagy treeple-sec 
10 dkg cukor 
Elkészítés
A tojásból, cukorból, lisztből pis-
kótalapot sütünk. A tojásokat szét-
választjuk, a fehérjéből kemény
habot verünk. Amikor már azép
kemény a hab, akkor kanalanként
beleszórunk 3 evőkanál cukrot és
tobább verjük, hogy ismét szép ke-
mény legyen. Ezután óvatosan be-
lekeverjük a tojások sárgáját, a

lisztet, vigyázzunk, hogy ne törjük
össze a habot. Kivajazott tepsibe,
egyenletesen elsimítjuk, majd elő-
melegített sütőben, körülbelül ne-
gyed óra alatt megsütjük. Amikor
kihűlt, kivesszük a tepsiből.
Közben a vaníliás pudingport a
használati utasítás szerint megfőz-
zük, langyosra hűtjük. 
A befőtt levét likőrrel ízesítjük. A
piskótalapot zománcos tepsi aljá-
ba tesszük, jól meglocsoljuk a li-
kőrös gyümölcslével, majd bevon-
juk a langyosra hűlt vaníliakrém-
mel. 
A barackot vékony szeletekre vág-
va egyenletesen elosztjuk a tete-
jén, kissé belenyomkodjuk a krém-
be és hűtőben jól áthűtjük, hogy a
krém megdermedjen. 
Tálaláskor kockára vágjuk, tetejét
felvert tejszínhabbal díszítjük.

Szatymazi habos, barackos sütemény

„Fókuszban a Kölyök” –
Szenvedélybetegek útvesz-
tőjében címmel került meg-
rendezésre 2014. november
13-án Szatymazon az a
konferencia, amely hátte-
rében az az esemény áll,
hogy ezen a napon került
hivatalos átadásra Ma-
gyarország első, serdülőko-
rúakat célzó szenvedély-
beteg rehabilitációs intéz-
ménye. 
Ez konkrétan azt jelenti,
hogy olyan fiataloknak
nyújt segítséget az intéz-
mény, akik már megszaba-
dultak a drog, illetve alko-

holfüggőségtől, de ahhoz,
hogy a mindennapi életben
újra működni tudjanak,
kapcsolatokat létesítsenek,
dolgozzanak – ahhoz még
egy kis időnek el kell telnie. 
Arany Zoltán a Dr. Farka-
sinkszky Terézia Ifjúsági
Drogcentrum vezetője el-
mondta, hogy a bentlakásos
intézményben a fiatalok te-
rápiás foglalkozásokon
vesznek részt. Az intéz-
mény falai között valaha is-
kola volt, a felújításkor fi-
gyelembe vették az épület
kultúrtörténeti jelentőségét
és vigyáztak rá, hogy meg-

maradjon a jellege.
Érdekes volt végighallgatni
a konferenciát, mert külön-
böző nézőpontokból segí-
tett rálátni, vagy inkább
„ránézni” a problémára, hi-
szen ahhoz, hogy ráláthas-
sunk, azt hiszem, sokkal
mélyebben kellene beleásni
magunkat.
Milyen nézőpontok voltak
ezek?
A fiatalok nézőpontjából
például, akik a digitalizált
világban sokszor nagyon
elszigeteltek és ha nincs a
család megtartó ereje, 

könnyen elmagányosod-
nak. 
A szülők szempontjából,
akik sokkal több tanácsra,
segítségre szorulnának,
mint amit általában kapnak.
A rendőrség nézőpontjából,
akik azt hangsúlyozták,
hogy nagyon nehéz meg-
húzni a határvonalat a be-
tegség és a bűnözés között
és eldönteni, hogy kórházba
vagy börtönbe kell e kül-
deni az érintetteket.
Mindannyian hangsúlyoz-
ták, hogy ha a szülők, és a
környezet nem partner a

Átadták a Rehabilitációs központot
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DANKÓ PISTA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Faluház + kondi terem
Szatymaz, 
Dózsa Gy. u. 42.
Tel/fax: 62/583-520
Igazgató: Kálmán János
Hétfő: 8:00-19:00

Kedd: 8:00-19:00
Szerda: 8:00-19:00
Csütörtök: 8:00-19:00
Péntek: 8:00-19:00
Szombat: rendezvénytől függően
Vasárnap: zárva

Könyvtár:
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
Könyvtáros:
Feketéné Bárkányi Ilona

SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK A FALUHÁZBAN!
A KONDITEREM továbbra is nyitva a Faluház nyitva tartási
idejében. Napijegy 350/280 forint, bérletvásárlási lehetőség.

Invitel ügyfélfogadás a Faluházban
Minden hónap első péntekén 09-15 – ig 
Ügyintéző Bóta Ágnes, 0620 9370989

segítségre, nagyon nehezen
lehet megszabadítani a fiat-
alokat ettől a problémától.
És abban is egy vélemé-
nyen voltak az előadók,
hogy a közösség – az igazi
hús-vér közösség, és nem
az elektromos úton, inter-
neten keresztül létrejött
csoportok – megtartó és
kivezető szerepe hatalmas.
25 év telt el a rendszervál-
tás óta, és azóta várták a
szakma képviselői, hogy
egy ilyen jellegű intézmény
létrejöjjön. Azt is hangsú-
lyozták, hogy szemléletvál-
tás kell, semmiképp sem
megoldás, ha homokba
dugjuk a fejünket és nem
veszünk tudomást a prob-
lémáról.
Miközben az előadásokat
hallgattam, nagyon jó érzés
töltött el, hogy egy ilyen in-
tézmény létrejöhetett a fa-
luban. Ugyanakkor felme-
rültek bennem olyan gon-
dolatok is, hogy ahhoz,
hogy jól működjön az
együttműködés, a falu la-

kosságának is segítséget
kell kapnia. 
A fentiekről beszélgettem a
rendezvény két résztvevő-
jével.
- Hogyan értékeli a szak-

ma egy ilyen intézmény
létrejöttét ?

Victorné Erdős Eszter, a
Ráckeresztúri Drogterá-
piás Otthon vezetője:

- Évtizedek óta vártunk rá,
hiszen egy társadalom-
ban a gyerek a kulcsfon-
tosságú, a legnagyobb
kincs és segítséget kell
nekik nyújtani.

Bóka László, az Európai
Szülők Magyarországi
Egyesülete elnöke:

- Szülőként rendkívül fon-
tos, de hangsúlyoznám,
hogy az intézményi rend-
szer valaminek a vége,
otthon kellene a négy fal
között a problémákat or-
vosolni, azonban a szülők
ehhez nem kapnak segít-
séget. Integrálni kellene a
társadalomba a szülők is-
koláját, nyitott ajtó kelle-

ne minden iskolába, aho-
vá nem a gyerek, hanem
a szülő léphetne be taná-
csért.

- A falu lakossága szem-
pontjából felvetődik a
kérdést, hogy ők kapnak
e segítséget abban, hogy
jól kezeljék a helyzetet,
ami számukra feladatot
jelent és fontos, hogy
együttműködő partnerek
tudjanak lenni.

- Victorné Erdős Eszter:
Igen, kiemelkedően fon-
tos, hogy rendszeresen
legyen a témával kapcso-
latban falugyűlés, ahol
információkhoz juthat-
nak a helyi lakosok. Ja-
vasolnám, hogy látogat-
hassanak el a rehabilitá-
ciós intézetbe a szatyma-
ziak és legyenek közös
programok. A művelődé-
si ház biztosíthatná az át-
járhatóságot, hogy ne
mint „mumus” jelenjen
meg az új intézmény és
lakói a köztudatban, de a
realitások talaján marad-
va a drogfogyasztás ve-

szélye is evidencia ma-
radjon. A kultúra segíthet
megtalálni a csatornákat,
melyeken keresztül a fi-
atalok visszakapcsolód-
hatnak az életbe.

- Bóka László: Folyamatos
kommunikáció kellene,
kiemelkedő szerepe van a
falu lakosságának abban,
hogy jó kimenetelű le-
gyen az ügy. Tudniuk
kell, hogy nem bűnözők
költöztek a helyi közös-
ségbe, hogy az intézmény
falai között mi történik,
tájékoztatni kell őket
rendszeresen. Színházi
szakemberként kiemel-
ném, hogy a művelődési
ház szerepe mennyire
fontos. Sajnos ma az a
gyakorlat Magyarorszá-
gon, hogy híres fővárosi
előadókra megy el az X
keret, mely révén kiürül-
nek a lehetőségek, pedig
a legfontosabb a közös-
ségformálás lenne, az,
hogy a helyieknek lehe-
tőséget nyújtson.

Gondi Klára

KÖNYVTÁRI HÍREK

December 6-án a Diafilm-
gyártó Kft. 60. születésnap-ján
„Vetített az egész or-szág” 
A kezdeményezés célja, hogy
minél több gyermek találkoz-
zon a diavetítés élményével.
Közel száz gyermekintéz-
mény, óvoda, iskola, könyvtár
és játszóház „sötétített be” e-
zen a napon országszerte, aho-
gyan mi is itt a könyvtárban.
Remek hangulatban telt az
"égett-porszagú" délután a
gyermekkönyvtárban, köszön-
hetően a két mesélőnek, Dr.
Lengyel Andrea háziorvosnak
és Dr. Szilágyi Katalin gyer-
mekorvosnak, akik nemcsak a
gyerekeket vitték magukkal a
mesék birodalmába, hanem az
óvónéniket és a tanárnéniket is
megajándékozták a mesehall-
gatás élményével. Összefog-

lalva a történteket: egyedül
csak a gyerekek nem cseréltek
szerepet :-)
Külön öröm számunkra, hogy
az élménybeszámolót és fotó-
kat beküldött intézmények

közül a szatymazi könyvtárat
sorsolták ki, mint nyertest, így
a vetítős mesedélután élménye
mellé még egy gyer-
mekkönyvekből álló ajándékc-
somaggal is gazdagodtunk ☺ a
Kolibri Kiadó jóvoltából.

A NAGY DIA NAP – MESE RECEPTRE KAMÉLEON
OLVASÓKLUB

Az Auchan Nemzetközi
Alapítvány és a Somogyi-
könyvtár  közös pályázatá-
nak köszönhetően 25 szaty-
mazi alsó tagozatos kisdiák
(+7 fő a könyvtárunk aján-
dékaként) ingyenesen 
játszhat az ország egyik
legsikeresebb olvasásnép-
szerűsítő játékában!
(http://www.rainbowkata-
logus.hu/olvasoklub/index.
php)
Szatymazon 2., 3., és 4.
osztályos lurkók ismerked-
nek a kortárs gyermekiro-
dalom egy-egy művének
részletével, amelyeket já-
tékos feladatok megoldásá-
val dolgoznak fel, minde-
közben a könyvtári infor-
mációkeresést is gyako-
rolják, és előzetes mese-
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ISKOLAI HÍREK

ÓVODAI HÍREK

élményeiket is felelevenít-
hetik. Emellett személye-
sen találkozhatnak meseí-
rókkal, papírszínház-elő-
adást nézhetnek, vagy ép-
pen egy mesejátékot. A
szatymazi „Kaméleon csa-
patot” Farkas-Csamangó
Etelka és „Icinéni” koor-
dinálja.
Elkezdődött a játék. No-
vember 21-én tartottuk a
nyitó-foglalkozást, a Ka-
méleon Olvasóklub(délu-
tán)t. Izgalmas, vidám, já-
tékos délután volt ez, 
amelyről képeket a face-
bookon (Szatymazi könyv-
tár) találnak.

JUHÁSZ ORSOLYA
November 25-én „rendha-
gyó irodalomórát” tartott 5.
és 6. osztályosoknak. Jó
volt látni a csillogó, kacagó
tekinteteket a svéd gyer-
mekversek, vagy éppen

Lackfi János és Varró Dá-
niel versei hallatán….Jó
volt tetten érni az együttér-
zést az arcukon Suzi és Pa-
ul naplójának részleteit
hallgatva. Jó volt egysze-
rűen feloldódni abban a vi-
lágban, amit Orsi különle-
ges személyisége teremtett
körénk. 
Részlet Michael EndeMo-
mo című meseregényé-
ből….nem csak gyerme-
keknek!
„…Mindenkinek része van
benne, mindenki ismeri, de
csak kevesen gondolkod-
nak el rajta. Ez a titok az
idő. Van naptár, van óra,
hogy mérje, de ez mit se
jelent, hiszen mindenki tud-
ja, egy-egy óra néha egész
örökkévalóságnak tetszhe-
tik, el is suhanhat, akár egy
pillanat – attól függ, mit
élünk meg abban az órában.
Mert az élet idő. Az élet pe-
dig a szívünkben lakik…”

„ISTEN HOZOTT SZATYMAZON!” II.
Folytatjuk képzeletbeli időutazásunkat a hajdanvolt

Szatymazra
December 19-én 16.00 órakor

Pálmai József helytörténeti előadása
a könyvtárban

„RÁHANGOLÓ”
December 20-án (szombat) 10.00 órától 12.00 óráig a

gyerekkuckóban
„ZENE – MESE – SZALMACSILLAG”

Karácsonyi dalokkal, varázslatos mesékkel, és szalma-
csillag-készítéssel várjuk a kisgyermekes családokat egy

meghitt délelőttre
HANGOLÓDJUNK EGYÜTT A KARÁCSONYRA,

TALÁLKOZZUNK A KÖNYVTÁRBAN!

………….s ha már az ünnepnél tartunk, a könyvtár
ünnepi nyitva (illetve zárva) tartásáról is beszélnünk kell: 

A KÖNYVTÁR DECEMBER 23-TÓL 2015
JANUÁR 3-IG ZÁRVA TART

Mindenkinek, aki e sorokat olvassa, áldott, békés
ünnepet, kellemes pihenést és megelégedettségben és
derűben fogant új esztendőt kívánunk!

könyvtárosok

Sándorfalva rendezte az
idei tanév alsós mesemon-
dó versenyének területi for-
dulóját. Ide azok a gyere-
kek nevezhettek, akik isko-
lájukból kiérdemelték a to-
vábbjutást. Intézményünket
az I. kategóriában Kovács
Larina elsős (tanító nénije
Kovács Zsuzsanna) és Ni-
eddu Roberto (tanító nénije
Pölösné Róvó Zsanett) 2.b
osztályos tanuló képviselte.
A népes mezőnyben élveze-
tes mesemondással bizo-
nyították rátermettségüket.
A II. kategóriában Szanka
Boglárka (tanító nénije:
Kasza Ágnes) 4.b osztályos
indult, s 2. helyezésével
megszerezte a lehetőséget,
hogy a szentesi megyei for-
dulón is szerepelhessen. A
szülőknek köszönjük a fel-
készülésben nyújtott mun-
kájukat, a gyerekeknek to-
vábbi sikereket kívánunk!

Méltán lehetünk büszkék
ismét a Szatymazi Általá-
nos Iskola diákjaira.
A szegedi Játékdzsungel
Játszóház rajzpályázatot
hirdetett az „Élet Úton”
közlekedésre nevelő prog-
ram közreműködésével in-
duló akcióprogramjuk ke-
retében, melynek témája az
újonnan épült KRESZ pá-
lyájukhoz kapcsolódott. A

pályázat témája a kö-
vetkező volt: Mit je-
lentenek a táblák?,
melyben négy megadott
közlekedési tábla egyiké-
nek felhasználásával kellett
a gyerekeknek egy közle-
kedési szituációt rajzolni,
tetszőleges technikával. Is-
kolánk két tanulója, Salánki
Martina 2. b osztályos tan-
uló 3. helyezést ért el, Ocs-

kó Lili 3. b osztályos tanuló
különdíjban részesült.
Mindkét lány széles mo-
sollyal és hasznos iskolai
tanszereket tartalmazó a-
jándékcsomaggal térhetett
haza a díjátadásról.
Gratulálunk!

Szabó Barbara

Az óvodai „Tökös nap” na-
gyon jól sikerült. Mindenki
jól érezte magát. A szülők
és a gyermekek szebbnél
szebb tökből készült alkotá-
sokat mutattak be. A kicsik
is nagy élvezettel segéd-
keztek a felnőtteknek. A
nagyobbak önálló kis öt-
letekkel álltak elő, amelyek
megvalósításánál kellett

csak a szülőknek közre-
működniük. A óvó nénik és
a dajka nénik is kipróbálták
tökfaragó tudományukat. A
szülők finom tökös süte-
ményekkel tették még em-
lékezetesebbé a délutánt. A
program végén „kincset”
kereshettek a gyermekek.
Hatalmas élményt jelentett
minden korosztály számára

a sötétben, zseblámpával
történő keresgélés. A fehér-
papírba csomagolt apró
ajándékok nagy örömet
okoztak a megtalálóknak.

A program sikerét köszön-
jük a közreműködő szülők-
nek, akik részvételükkel,
felajánlásaikkal tették kel-
lemesebbé a gyermekek

„Tökös „napját.

Az óvodánkba november-
ben is ellátogatott a Truf-
faldinó Bábszínház. Az elő-
adás alatt a gyermekek
meghallgathatták az Unió
tagállamainak zenéit. A
csodálatos szerzeményeket
kedves bábfigurák tették
még élvezetesebbé. A gyer-
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mekek közül többen táncra
perdültek a dalok hallatán.
Az előadás végén nagy taps
búcsúztatta a bábszínésze-
ket.

A decemberi program-
jainkra is nagy szeretettel
várjuk a szülőket. A csopor-
tok faliújságjain minden
programról időben értesül-
hetnek, kérjük, kísérjék

figyelemmel a kiírásokat.

Az óvodás gyerekek nevé-
ben az óvó nénik szeretnék
megköszönni Zacsok Já-
nosnak, Rózsa Zoltánnak,
társainak és mindazoknak,
akik fogyasztottak az ál-
taluk sütött palacsintából
azt a támogatást, amiből az
óvodás gyerekeknek egy
egész csoportra való labdát
sikerült beszerezni. 

Futás. Szponzor kerestetik.
Szatymaziak is indulnak a
májusi Ultrabalatonon.
Döméné Szabó Andival
beszélgettünk.
- Szia Andi! Egyre több fu-

tót látok a faluban és egyre
több hírt kapok az újságba
is rólatok. De beszélj elő-
ször magadról! Ha azt
mondom, Te és a futás…

- Szia! Év elején költöztünk
Szatymazra. Korábban is
futottam már, így itt is sze-
rettem volna folytatni va-
lakivel, de nem ismertem
senkit. A futás egy életfor-
ma, és szenvedély szá-
momra. 

- Mondj pár szót a szervező-
désről!Kik vagytok, milyen
célok, gondolatok tartanak
össze bennőtöket?

- Először a Sándorfalvi Fu-
tónagykövettel, Nagy Me-
linda Nórával ismerked-
tem meg. Áprilisban át is
futottunk egymáshoz.
Majd az ő csoportja által
elég sok futóval folytató-
dott az ismerkedés a kör-
nyéken - többek között
Kiss Virággal, akiről kide-
rült, hogy ő is szatymazi.
A nyáron felmerült ben-

nünk a gondolat, hogy itt is
lehetne egy kis csoportot
szervezni, hogy a sok „is-
meretlen” szatymazi futót
összefogjuk. Augusztus
végén túl is voltunk az első
futáson. Összegyűlt egy
lelkes kis mag. A lelkese-
désünk összekötötte a két
helységet és több esemé-
nyen is együtt képviseltük
a településeinket. Futása-
ink kezdetben „örömfutá-
sok” voltak, de annyira jó
együtt futni, hogy közös
célokat is tűztünk ki. Ez
összekovácsolt minket. 

- Hol voltatok eddig verse-
nyen és mik a tervek?

- Első közös megméretteté-
sünk áprilisban volt Bor-
dányban. Ott ki-ki a maga
elé kitűzött távot teljesí-
tette. (Nekem ez volt éle-
tem első élesben futott fél-
maratonja). Ahogy ková-
csolódott össze a csapat,
egyre több versenyen vet-
tünk részt, többek között
Sándorfalván is a megren-
dezett futóversenyeken,
helyben a Futafalun. Több
alkalommal összekötöttük
a pihenéssel is, családi nap
keretében. Majd október-
ben a 29. Spar Budapest

Maraton Fesztiválon vet-
tünk részt, amiről már be-
számoltunk neked. Vala-
mint körbefutottuk a Fe-
hér-tavat… És ezután jött
az ötlet, hogy 2015. máju-
sában közösen vegyünk
részt az Ultrabalatonon. 10
fős csapat állt össze. A futó
nők közé becsöppent két
pasi is, és kistérségi szer-
veződés lettünk, már csat-
lakoztak hozzánk Kiste-
lekről, Szegedről, és Buda-
pestről is. 

- Az UBSOKK csapat tagjai:
Csányi Péterné Rajtik Er-
zsébet (Sándorfalva), Dö-
méné Szabó Andrea
(Szatymaz), Jánosi Adél
(Kistelek), Kiss Virág
(Szatymaz), Molnár Niko-
lett (Kistelek), Nagy Zol-
tán (Szatymaz), Petrácsné
Orovicz Mária (Sándorfal-
va), Szatmáriné Nyéki
Zsuzsa (Szeged), Székely-
hídi Gábor (Budapest),
Szűcsné Oláh Bernadett
(Sándorfalva), edzőnk pe-
dig Kisházi László, ultra-
futó.     

- Mit kell tudnunk a májusi
versenyről? Hogyan ké-
szültök, mekkora terhet je-

lent ez nektek, szükség
van-e szponzorokra?

- Az Ultrabalaton hazánk
egyik legnépszerűbb sport-
eseménye, egyben Közép-
Európa leghosszabb futó-
versenye, melyen a táv
„csupán“ egy kör, de az a
Balaton körül, egyéniben
vagy váltóban, futva vagy
bringával. A felkészülés-
ben az edzőnk segít, aki
edzéstervvel, hasznos ta-
nácsokkal lát el minket, il-
letve minden vasárnap fu-
tóiskolában vehetünk
részt. Ezt a felkészülést
mindenki család, munka,
gyerekek mellett teszi. A
verseny nem kis anyagi
terhet is ró ránk. Nevezési
díj, szállás, útiköltség stb.,
amelyek előteremtéséhez
szívesen vesszük szponzo-
rok felajánlását. A sándor-
falvi Polgármester asszony
segítséget nyújtott nekünk,
lehetőséget teremtve arra,
hogy a készpénz felajánlá-
sok az alábbi számlára
kerüljenek: 57100106-
3 0 0 0 8 7 4 0 - 0 0 0 0 0 0 2 4
Sándorfalvi Kulturális E-
gyesület futóklub alszámla.

Görgényi Gábor

Mindenkinek boldog
karácsonyt!
Remélem ez a felkiáltásom
mindenkinek egyformán el-
hozza a boldog, békés ünnepe-
ket és mindenki fenyőfája alá
az egész évben áhított ajándé-
kot. Sajnos sokszor nem elég
várni a csodát, van amikor cse-
lekedni kel. Remélem mind-
annyiunk karácsonyfája alatt a
bőség foglal helyet, de vannak
akiknek még fenyőfára sem te-
lik. A szatymazi gyerekek fe-
nyőfája alá az önök segítségé-
vel évről évre biztosan tudunk
ajándékot vinni. Ebben az év-

ben is karácsonykor szeret-
nénk a gyermek arcára vidám-
ságot varázsolni, ezért kérném
Önöket, fogjunk össze és se-
gítsünk a szatymazi rászoruló
gyermekeken. A segítség nem
az összeg nagyságától vagy a
tárgyak értékétől, hanem a
melléjük csomagolt szeretettől
igazán értékes. Segítő szándé-
kukat, kétféle módon tudják
kifejezni: 
Pénzadománnyal 2014 de-
cember 17. napjáig, melyet a
Szatymazi Gyermekekért
Közhasznú Egyesület (6763
Szatymaz, Rózsa u. 35. Adó-

szám: 18479548-1-06 Bírósági
nyilvántartási szám:2491.,
Pk.60.031/2008/4.) UniCredit
Bank Hungary Zrt. Számlájára
fizethetnek be: Bankszámla-
szám: 10918001-00000060-
23510007
Kapcsolattartó: Zacsok Csaba
(tel: 06-20/9287-731)
Kérjük, írják rá a befizetésükre
az adományozó nevét vagy
cégnevét, adóazonosítójukat v.
adószámukat.
A befizetett összeget semmi-
lyen egyéb költség nem ter-
heli, azt teljes egészében a

gyermekek ajándékozására
fordítjuk!
Egy „cipősdoboznyi”
ajándékkal
Szeretettel fogadunk bármi-
lyen új vagy újszerű ajándékot
(könyvet, játékot, írószert,
édességet stb.) A doboz cso-
magolásakor jelöljék meg,
hogy mennyi idős kislánynak,
vagy kisfiúnak szánják az
ajándékot. Kérjük Önöket,
hogy romlandó vagy lejárt sza-
vatosságú élelmiszert ne cso-
magoljanak.
A cipős dobozokat 2014. de-

Szatymazi Gyermekekért Közhasznú Egyesület hírei
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ISMÉT SZILVESZTER A FALUHÁZBAN !
2014. DECEMBER 31-ÉN VÁRUNK 
MINDEN SZÓRAKOZNI VÁGYÓT 

EGY JÓ ÉVZÁRÓ BULIRA.
tombola, zene, tánc

Szervezők: Szatymazi Ficánkák
Zene: Csúcs Attila és társa
Vacsora: Zsombói Jóbarát Vendéglő 
Program:
-18 órától helyek elfoglalása érkezési sorrendben
- 19.30-tól vacsora
- 22 óra meglepetés
- 24 óra óév búcsúztatás
- 01. óra tombola
- utána tánc kifulladásig.
Jegyek megvásárolhatók a Faluházban 4000 Ft-os áron.
Sütemény és ital hozható!

November 26-án megtartot-
tuk a Mikulásváró ünnep-
séget, ahol ráhangolódtunk a
közelgő ünnepekre.
December 20-án délelőtt 10
órakor kezdődik a hagyo-
mányos Idősek Karácsonya,
ahová a meghívót kapott
egyesületi tagokat várjuk

szeretettel. A meghívókat
személyesen kapták meg.
December 31-én Szilveszteri
bulit szervezünk! Ha tavaly
jól érezted magad, idén is
várunk! Szeretettel hívunk
meg mindenkit, szatymazit,
nem szatymazit! 
Jelentkezni lehet Tóth Ta-
másné Klárikánál, telefon-
száma: 0620 9608875
Jövő évben január utolsó
szerdáján délután 4-kor ta-
lálkozunk.
Kellemes Ünnepeket és
Boldog Új Évet!

REFORMÁTUS EGYHÁZ HÍREI

cember 19. napjáig adhatják
le a helyi önkormányzatnál
vagy bármelyik helyi önkor-
mányzati intézménynél: Csa-
ládsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat (Szatymaz, Kossuth
u. 1.) Faluház (Szatymaz,
Dózsa u. 42.) Védőnői Szol-
gálat (Ady u. 32.)  
A karácsonyi adományok, a
Mesevár Családi Napközi, a
védőnői szolgálat, a Családse-

gítő és gyermekjóléti Szolgá-
lat valamint a Szatymazi Gyer-
mekekért Közhasznú Egyesü-
let munkatársainak segítségév-
el kerülnek kiosztásra.
Az Ön segítsége, most egy
gyermek boldogsága lehet!
Kérjük segítse kezdeményezé-
sünket!
Köszönettel:      Csúri Gábor

elnök

NYUGDÍJAS EGYESÜLET HÍREI

Csipetnyi Hírek! Az idő most
már igazán téliesre és sietősre
fordult! Mikor ezek a sorok
megjelennek már kettő adven-
ti vasárnapon is túl leszünk és

lehet, hogy lábunk alatt már
ropog is hó, vagy fagy. Jelen-
leg lázasan készülünk az ad-
venti vasárnapokra. Kedves-
kedni szeretnénk mind a szem-
nek mind a szájnak "finomsá-
gokkal". A függöny mögött
próbák zajlanak, csattognak
ollóink a divatbemutatóra ké-
szülve. Azt biztosan állíthat-
juk, nem lesz szokványos amit
látnak és a kérdés adott: elég

vajon három kupak??? Min-
denkit szeretettel invitálunk a
térre ahol rajtunk kívül más
egyesületek, és a Faluház dol-
gozói azon munkálkodnak,
hogy az ünnepekre hangolód-
junk és együtt legyünk!! De-
cember 21-én délután minden-
kit szeretettel várunk karácso-
nyi darabunk bemutatójára és
rendkívüli divatbemutatónk-
ra!! Továbbra is várjuk tagja-

inkat -  aki most belép kedvez-
ményes tagdíj illeti, és ezúton
említenénk meg, tárgyalások
folynak a helyi boltokkal
nagycsaládos kártyával kap-
csolatban. Részletek végleges
adatok után. Várunk minden
családot 1,2,3....vagy éppen
még gyerek nélkül egy sok-
színű családias csapatba!!!
Honlapunk:http://nagycsala-
dosok-szatymaz.hupont.hu/

MIÉRT JÖTT JÉZUS? 
Advent időszakában a keresz-
tyének visszanéznek: a názáre-
ti Jézus földre születésére em-
lékeznek, de egyúttal előre is
tekintenek és a názáreti Jézus
dicsőséges visszajövetelére is
készülődnek, azzal a biztos re-
ménységgel, hogy ahogy elő-
ször eljött az ígéretei szerint,
úgy másodszor is eljön ígéretei
szerint. Tehát az év ezen sza-
kaszában a keresztyén embe-
rek gondolatai középpontjában
különösen is Jézus Krisztus
áll. Vele kapcsolatban az egyik
legfontosabb kérdés, hogy mi-
ért jött e földre? Mi nem úgy
születtünk e világra, hogy már
előbb léteztünk, s vmiért úgy
döntünk, hogy ide megszüle-
tünk. Ő azonban öröktől fogva
létezett és úgy döntött, hogy
eljön ide közénk – de miért?

Több választ is kapunk erre a
kérdésre a Biblia lapjain - de
itt csak az egyik választ hadd
ismertessem.... 
Mi az az élet, amiről itt Jézus
beszél? A görög Bibliában itt
olvasható szó nem az emberi
életet, hanem minősítetten az
élő, személyes Isten életét je-
lenti. Jézus azért jött, hogy eb-
ben az isteni életben részesít-
sen. Emlékezzünk arra, hogy a
Szentírás első lapjain olvassuk
a teremtés történetét. Az Éden
kertjének közepén két neveze-
tes fa állt. Amikor ősszüleink
megszegték Isten parancsát,
ettek a jó és gonosz tudásának
fájáról s azonnal kizárattak az
Édenből és nem férhettek töb-
bé hozzá a másik fához, az élet
fájához. E második fa által - a-
mitől nem voltak eltiltva - ré-
szesítette őket addig Isten a

maga isteni életében, melynek
csodálatos jellemzői, hogy
bölcs, jóságos, szent, békessé-
ges, boldog, szeretetteljes,
végtelen. Istentől árad feléjük
mindaz, ami boldogságukhoz
kellett! Az élet fája miatt - hi-
ánytalan, teljes volt az életük!
A bűneset után azonban e cso-
dálatos fától elzárattak és ezért
nem részesülhettek tovább Is-
ten életében – vagyis mindab-
ban, ami addig szívüket s éle-
tüket maradéktalanul boldoggá
tette! Elvesztették az élet fájá-
hoz való hozzáférésüket és ez-
zel a tökéletes kincsekben bő-
velködő isteni életben nem ré-
szesülhettek tovább. Nem cso-
da, hogy lelkük hamarosan tele
lett mindenféle kínzó hiány-
nyal: szeretet – békesség – ö-
röm - jóság – bölcsesség hi-
ányával. Sőt, elteltek minden-
féle gonosz indulattal, fájda-

lommal, félelemmel, kínzó
gondolatokkal... Tehát biológi-
ailag ugyan tovább éltek – de
már csak úgy, mint a gyökeré-
ről levágott gyönyörű virág, a-
mi élőnek látszik, de tkp már
halott, mert nem árad belé a
gyökerei felől mindaz, amire
szüksége van az élethez. Szo-
morú tény, hogy nem csak Á-
dám és Éva, hanem minden u-
tódjuk – minket is beleértve -
Isten nélküli életet kezdünk él-
ni e világban – biológiailag é-
lünk, de már halottak vagyunk,
mert Isten nélkül – az Ő élete s
kincsei nélkül - vagyunk e vi-
lágban és így nélkülözzük
mindazt a tökéletes szépséget
és jóságot, ami Istenben rejlik
és ami létszükségletünk volna.
Megpróbáljuk ugyan ezeket az
isteni kincseket pótolni, de
ezek semmi földi dologban
vagy földi személyben nincse-
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nek meg! Csak keressük és ke-
ressük a békességet, jóságot,
bölcsességet, szeretetet, sza-
badságot – de nem találjuk se-
hol – mert nem ott keressük,
ahol mindez van! De hol van
mindez? Itt értjük meg ponto-
san Jézus szavainak hihetetlen
nagyszerűségét: Ő azért jött,
hogy az embereknek életet ad-
jon – vagyis visszaadja az is-
teni életet! Igen, azt állította,
hogy Ő az, aki visszaadja az
emberiség tagjainak az idők
hajnalán elvesztett tökéletesen
boldog, teljes, minden jóban
bővelkedő isteni életet... Ő az,
aki a lelki halottakat – az Isten
nélkül élő embereket újra ré-
szesíti Isten életében – vagyis
mindabban a tökéletes jóban,
ami Istenben és csak Őbenne
rejlik! Megteheti ezt – kérdez-

zük? Igen, mégpedig azért,
mert amint mondta: Ő maga az
isteni élet (Jn 14,6). Ezért se
győzhette le a halál, s támadt
fel harmadnapon. Azt is mond-
hatjuk, hogy Jézus az Édenben
elvesztett élet fája! Ő önmagá-
ban kínálta és kínálja fel min-
den embernek az isteni életet s
mindazt, ami abban rejlik: a
végtelen tökéletességeket, a-
mik minden hiányokkal küsz-
ködő emberlélek hiányait
megszüntetik és amik által a
töredékes emberi lélek és élet
– újra kiegészül, teljessé válik!
S ki részesül a Jézusban rejlő
isteni életben? Mindaz, aki
HISZ Őbenne! Igen, aki hisz a
róla szóló örömhírben – mi-
szerint Ő az isteni élet forrása
e világban! Ő, aki Isten Fia, s
aki egyetlenegy tökéletes áldo-

zatával, kivívta a bűnösöknek
Isten megbocsátását és biztosí-
totta részükre Isten szeretetét.
Aki hisz az örömhírben, az
hisz a Fiúban s aki hisz Őben-
ne, azt Ő részesíti az isteni élet
minden tökéletességében! Aki
pedig nem hisz – az elkárho-
zott (Jn3,36). A Jézus iránt hi-
tetlen ember élete már a földön
is töredékes, hiányokkal, bel-
ső szenvedéssel teljes még a
földi luxusban is, de a halálban
ez a hiányokkal teljes élete
végtelenné válik – mert örökre
Isten nélküli létben kell ma-
radnia. Azért, hogy ne így
folytatódjék és ne ide fusson ki
az Ön élete, itt advent küszö-
bén hallja meg a csöndes, ke-
gyelemteljes bibliai felhívást:
„Higgy az Úr Jézus Krisztus-
ban és üdvö-zülsz, mind te,

mind a te házad népe!” (ApCs
16,31) 

Sípos Ete Zoltán
református lelkipásztor

Szeretettel várjuk református
istentiszteleteinkre a Szeged-
Újszegedi Református Egy-
házközségbe!
Istentiszteletünk időpontja:
vasárnap 09.oo óra.
Ugyanebben az időpontban a
gyermekeknek is tartunk is-
tentiszteletet! 
Az istentiszteletek honla-
punkon is meghallgathatóak! 
Cím: 6726 Szeged, Szent-
Györgyi Albert utca 6-8.
Telefon: 62/ 430-807
Honlap: www.ujszeged.ref.hu

Szatymazi polgárként, és egy-
házközségünk médiareferen-
seként kötelességemnek érzem
megszólítani a szatymaziakat a
következő imával kapcsolatos
gondolataimmal és kérésemmel. 
Családi és baráti körben az u-
tóbbi időben többször megta-
pasztaltam az ima és a szere-
tet csodálatos erejét és hatását.
Egyik ilyen életre szóló élmé-
nyem szeretném megosztani
Önökkel.
3 évvel ezelőtt, pont ezekben a
napokban került édesapánk
kórházba igen súlyos állapot-
ban. Az orvosok nem sok e-
sélyt láttak a gyógyulásra, és
ezt meg is mondták nekünk:
mindent megtesznek, de isteni
csodára van szükség… Na-
gyon megrázott és megérintett
ez a hír, de a hitemben nem tu-
dott megingatni, abban, hogy
éreztem, meggyógyul! Éreztük
Isten kezében van a sorsa, és
csak attól függ mekkora a sze-
retetünk, odaadásunk, hitünk
és összetartásunk. A néhány
szó egyike, amit kimondott
apu, az volt, hogy ha itt vagy-
tok meggyógyulok! Ezért per-
sze meg kellett küzdenünk, de
tudtuk, hogy ez a helyes! 
A tiszta szívből mondott imát
Isten kivétel nélkül meghall-
gatja! Annak az imának van
ereje, amelyben az ember nem
helyezi magát a másik fölé.
Emlékszem, először saját hi-
báim és mulasztásaim vettem
számba, lélekben Jézus lábai
elé omolva, és kérve bocsána-
tát és irgalmát, majd apu he-
lyett, később vele tettem
ugyanezt. 
Ha a másik emberben meglát-
juk a szenvedő Jézust, szerete-
tünk tiszta, és ettől a tiszta sze-

retettől vezérelve imádkozunk
másokért, ezekben az imákban
van a legnagyobb hatalom. “A
szeretet a gyökere és hajtóere-
je minden igaz könyörgésnek
másokért.” (M.B. Schlink) I-
mára hívtam minden barátom
egy imaláncon keresztül, a-
mely országhatárokon túl is át-
ívelt. Éreztük ennek hatalmas
erejét, még magunkon is. 
Községünkben is megtapasz-
taltam már az összefogás hatá-
sát. Most lelki kézfogást sze-
retnék kérni egy imaláncot al-
kotva a jelenleg súlyos állapot-
ban lévő polgármesterünkért,
aki úgy hiszem mindannyiunk
kisebb-nagyobb baját meghall-
gatva, befogadva értünk is vi-
seli ezt a nehéz terhet és beteg-
séget. Kötelességemnek ér-
zem, hogy megszólítsak min-
denkit, hívőt és hitetlent egy-
aránt imádkozzunk együtt tisz-
ta szívvel Laciért minden nap
ezzel a lelkülettel. Isten nevé-
ben köszönöm mindenkinek!
“A szenvedés semmi máshoz
nem hasonlítható, mély egysé-
get teremt a lelkek között. Ha a
világon minden ember lélek-
ben a szenvedők nagy család-
jához tartozna, még azok is,
akiket ellenségeinknek tartunk,
talán újjáépülhetne a civilizá-
ció temploma, és a Földre 
visszaköltözne a béke.” (Vera
Brittain)
Együttérző szívet, kegyelmek-
ben gazdag karácsonyt és bol-
dogabb új évet kívánok Mind-
annyiuknak!
Isten áldásával:

Szunyogné Csányi Icu, egy-
házközségi médiareferens

“A kis Jézus megszületett…!”
Minden ember előtt ismeretes,

hogy karácsonykor Jézus szü-
letését ünnepeljük. Ez a csodá-
latos, családi melegséget á-
rasztó titok, hogy a második
Isteni Személy kisgyermek-
ként eljött közénk a földre,
hogy példát adjon a szép em-
beri életre és megváltsa az em-
bereket bűneiktől. Ezt az ünne-
pet a Nicea-konstantinápolyi
hitvallás egy rövid mondatban
így fejezi ki: ”Megtestesült a
Szentlélek erejéből, Szűz Má-
riától, és emberré lett.” 
S, ha emberré lett, belépett az
emberi történelembe, feltehet-
jük a kérdést, vajon a korabeli
történetírók - mondhatnánk
úgy, hogy a szentíráson kívüli
pogány, profán források - meg-
emlékeznek-e Jézusról, mint
történelmi személyről? Nyil-
vánvaló, hogy a pogányokat,
sőt a korabeli zsidó vezetősé-
get sem - különösebb módon
nem érdekelte Jézus. Ám, de
ha élt, létezett, történelmi sze-
mély volt, és nem mítosz, a
történetírók nem kerülhették,
meg, hogy nem írjanak róla. 
Szedjünk össze tehát egy kis
csokorra valót a régi történeti
forrásokból, mit is írtak Jé-
zusról, bizonyítják-e az Úr Jé-
zus valóságos történelmi lé-
tezését. 
1. A zsidók nagy történetírója
Josephus Flavius (Kr.u. 38-
105) részletesen tárgyalja,
nagy Heródes fiainak életét,
tehát azt a kort, amelyben az
Úr Jézus földi működésének
története lefolyt három helyen
emlékezik meg a keresztény-
ség eredetéről. Az egyikben
Keresztelő Szent Jánosról így,
akit “nagy és igaz embernek”
nevez, s akiről megemlíti,
hogy Heródes Antipas fogság-
ba vetette és ott lefejeztette

(Zsidó régiségek XX. 116-
119) A másikban szent Jakab-
nak “Jézusnak, kit Krisztusnak
neveznek” testvéréről ír, mi-
ként ölette meg őt ifjabb An-
nás főpap (Zsid. Rég. XX.
200) A harmadik hellyel kap-
csolatban sok racionalista tu-
dós kételkedik, hogy eredeti
flavianusi szöveg lenne, mert,
- mint mondják, - olyan nyil-
vánvaló tanúságtétel és hitval-
lás Jézus mellett, amelyet egy
zsidó sohasem tehetett. Ezért
későbbi betoldásnak tartják,
jóllehet ezt cáfolja az a tény,
hogy a szöveg megtalálható
Josephus Flavius munkájának
valamennyi ránk maradt kóde-
xében, és a IV. sz. elején már
nem egyszer idézi Caesareai
Eusebius történetíró. A szöveg
így hangzik: “Ezekben az i-
dőkben élt Jézus, egy bölcs
ember, ha ugyan embernek
kell őt nevezni, mert renkívüli
tetteket művelt, és az igazságot
örömmel elfogadó emberek ta-
nítója volt. Sok zsidót magá-
hoz vonzott és sok görögöt is.
Ő volt a Messiás. Legfőbb em-
bereink feljelentésére Pilátus
kereszthalállal büntette, de
nem hagyták el azok, akik kez-
dettől fogva szerették. Ő ugya-
nis megjelent nekik három
nappal később újra élve, mint
ezt és sok más ezer dolgot
megjövendölték róla az isteni
próféták. És a mai napig sem
tűnt el azoknak az embereknek
a tömege, akiket őróla keresz-
tényeknek neveznek.” (zsid.
rég. XVIII. 63-64) 
A római pogány történetírók-
nál, egy-egy rövid mondatot
találunk Krisztusról és a ke-
reszténységről, mégis ezek
döntő feljegyzések Jézus törté-
nelmisége mellett, még ha
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szűkszavúak is azok. 
2. Suetonius, a Claudius csá-
szárról szóló könyvében meg-
említi, hogy a császár “a zsi-
dókat, akik Krisztus izgatására
folyton lázongtak, Rómából
kiűzte” (Claudius 25.)
Jellemző a római lelkületre,
hogy nem tesz különbséget a
keresztények és zsidók között,
holott ezen a helyen a keresz-
tények kiűzetéséről van szó.
Ez a kiűzetés Kr.u. 49-50-ben
volt) Néró császárról írott élet-
rajzában a keresztényeket “egy
új és átkos babona híveinek
mondja.” Mindez azt bizonyít-
ja, hogy Rómában Krisztus
halála után már 17-20-ban
virágzó keresztény egyház-
község volt. Lehetséges volna
ez, ha Krisztus nem is élt, ha
csupán mitológiai alak lett
volna? 
3. Tacitus, Róma legkiválóbb
történetírója leírja, hogy Néró
császár Kr.u. 64. júliusában
fölgyújtotta Rómát, és, hogy a
gyanút magáról elhárítsa, a

bűnbakot a keresztényekben
találta meg. Hatalmas sokasá-
got végeztetett ki a kereszté-
nyek közül Aztán Tacitus a
maga pogány módján megma-
gyarázza a keresztények ere-
detét, akiknek neve “Krisztus-
tól származik, akit Tiberius
császár uralkodás alatt Pontius
Pilatus helytartó halállal bün-
tetett. Ideig-óráig visszaszorí-
tott pusztító babonájuk újra
előre tört, nem csak Júdeában,
ahol a baj keletkezett, hanem
Rómában is, ahova mindenün-
nen összegyülnek, és dicsér-
nek minden vad és szégyen-
letes dolgot” (Annalium lib.
15-44.)
4. Sokkal tárgyilagosabban
számol be az őskereszténysé-
gről ifjabb Plinius, aki Kr.u.
111-113-ig Bithinia és Pontus
kormányzója volt, és aki Tra-
jananus császár megbízásából
tartományában a keresztények
után nyomozást folytatott
melynek eredményét így közli
a császárral: “mindenünnen el-

terjedt ez a babona a városok-
ba, a falvakba, a vidékre. Iste-
neink templomai üresen áll-
nak, s már jó ideje nem mutat-
nak be áldozatot az emberek.
Egy pár keresztény nőt elfo-
gattam, akiket őt diako-
nisszáknak neveznek, megkí-
noztattam, de vallomásukban
nem találtam egyebet, csak
romboló babonát. Meghatáro-
zott napokon napfelkelte előtt
összegyülekeznek, és Krisz-
tusnak, az ő Istenüknek dicső-
ítő éneket énekelnek és szent
ígérettel arra kötelezik magu-
kat, hogy semmi bűntényt nem
követnek el, hogy elkerülik a
lopást, a rablást és a házasság-
törést, nem szegik meg a hű-
séget, és nem árulják el a rájuk
bízott titkot.”
A kereszténység lényege első-
sorban nem az, hogy az valami
új vallásbölcseleti rendszer,
hanem történelem. Ezzel a
történetiséggel áll, vagy bukik
az egész keresztény hit. Az,
hogy Jézus személyében az

örök Isten beállt az emberiség
történetébe, - tehát a kis Jézus
karácsonykor valóban meg-
született, nem mesehős, nem
mitológiai alak, hanem valósá-
gos történelmi személy, -
“megtestesült a Szentlélek ere-
jéből, Szűz Máriától, és em-
berré lett.” A fent idézett po-
gány szerzők is növeljék a ke-
resztény hitünket, karácsonyi
örömünket és boldogságunkat!
Dr. Szörényi Andor: A biblia
világa alapján (Ecclesia
Kiadó Bp. 1966. 264-270.o.) 

Dr. Kisházi-Kovács László
plébános

Plébániai hirdetések:
Az óraátállítás után az esti
szentmisék időpontja megvál-
tozott. Vasár- és ünnepnap dél-
után 5 órakor, hétköznap délu-
tán 4 órakor a sekrestyében
vannak a szentmisék. A plébá-
nia telefonszáma: 283-170. A
plébános mobilszáma: 06/20
93 90 325

Pékségről, községről,
életről…
Beszélgetés Hodács
Zoltánnal
- Hogyan lesz valaki pék Szatymazon?
- Ez családi hagyomány. Ebben az ut-
cában volt egy úgynevezett Zriha pék-
ség, ott dolgozott apósom ezelőtt ötven
évvel, sőt, hatvan évvel, a negyvenes é-
vekben, mint pék. De azon kívül dédna-
gyapám, nagyapám, édesapám két test-
vére Hodács Gyula és József is pék
volt. A mostani tápéi, a Vasas Szent Pé-
ter utcai, a Kossuth Lajos sgt-i péksé-
gek valamikor a családunk pékségei
voltak. A kisfiamnak apósom volt jó
példa, ragyogó kalácsokat, kenyereket
sütött, már nem pékségben, hanem ott-
hon, és az tetszett meg neki, ezért lett
pék. Valahogy mi úgy gondoltuk, gon-
doljuk balga módon, hogy kenyérre
mindig szükség van, de azóta, mióta el-
kezdték csinálni ezt a rendkívüli nagy-
üzemi kenyeret, ami a szakfolyóiratok-
ban is egyre gyakrabban előfordul, ami-
kor már nem a pék szaktudásán, a tész-
ta, a kenyér szeretetén múlik a kenyér,
hanem hogy milyen lisztkeverékeket,
milyen gépeket használ, benyom egy
gombot, kiömlik a liszkeverék, megy a
gömbölyítő gépbe és megsül a kenyér,
ami ugyan rendkívüli élvezeti értékű
frissen, de másnap, később bizony már
nem az, azóta sok minden megválto-
zott.
- Hogy készül itt a kenyér?
- Én is laikusnak tartom magam, bár
13 éve működik itt ez a pékség, nagyon
hosszú idő és sok munka mire megtanu-
lom a finom dolgokat. Mi tulajdonkép-
pen teljes egészében elődeink hagyo-

mányos technológiájával dolgozunk.
Ők úgy mondják, hogy lerohasztott ko-
vász, én úgy, hogy túlérlelt kovásszal,
régen úgy hívták, morzsoltka, amit a
kemence tetején szárítottak. Elkészül a
kovász, elrakja, egy napig alkoholos er-
jedés, megsavanyodik, s ezzel a sava-
nyított kovásszal indítja be a következő
nap. Mi nem használunk citromsavat,
lisztjavító szereket, tartósítót, térfogat-
növelőt. Nálunk a segédanyagraktárban
nincs semmi. Így azonban sokkal több
emberi kézimunka van vele. Nehezebb
a munkája, de élvezhetőbb maga a pék-
áru több napig is. Sokan vásárolnak saj-
nos előző napi kenyeret a mérsékelt ár
miatt, de meggyőződésem, hogy a jövő
is ez, egyre inkább ide fordulnak majd
vissza a pékségek. Most csupán pün-
kösdi királyságát éli szerintem a gyári
technológia. Idén decembertől állami
intézkedések is lesznek, föl kell majd
tüntetni milyen allergén anyagok van-
nak a péktermékben. Érdekesség, hogy
maga a liszt, is allergén anyag, ami nél-
kül ugye kenyér nincsen, ezért nem i-
gaz, hogy” e” jelű terméket nem hasz-
nál valaki, hisz’ ha az adalékanyagban
nincs is, az alapanyagban óhatatlan van. 
Mi teljes mértékben ezt követjük, jól is
ment, de utolért minket a mi török át-
kunk, a csatornázás. Természetesen
tudjuk, hogy erre szükség van, azonban
szerencsétlen módon pont a pékségünk-
höz való bejutást is akadályozta, hisz’
az utca két vége is le lett zárva. Ezért
sajnos elszoktak a vevők, a forgalom 20
százalékára eset vissza! Úgy gondolom,
nem a minőséggel van probléma, mert a
más üzletekbe szállított termékeinket
vásárolják, szeretik. Igen nehéz vissza-
csábítani a vevőket. Mint a szép lányt,
megszerezni könnyebb, mint megtar-

tani. Másfél éve egyáltalán nem tudunk
fejleszteni. De reménykedünk…
- A szamurájok szerint a remény a
vereség első jele…
- Hát igen…azonban mi bármennyire
is tiszteljük, sőt néha irigyeljük a keleti
gondolkodásmódot, mi itt élünk Közép
Euróban mégiscsak. Ide köt származá-
sunk, a kultúránk, ehhez kell alkalmaz-
kodnunk, itt kell dolgoznunk.
- 13 éve itt van nap, mint nap. Hogyan
látja a falu változását?
- Mi évtizedek óta itt élünk, valóban
szemem előtt zajlik a változás. Kicsit
visszakanyarodva, máig érződik az a
szellemiség, amit még a községgé válás
előtt alakított a jómódú szegedi hivatal-
nokok és polgárok idejárása. Ők és a
régi, nagy családok a továbbiakban is
egy sajátos légkört teremtettek itt. Ez
különbözteti meg Szatymazt a többi ho-
mokhátsági településtől. A 70-es évek-
től valami mindig épült, napjainkban, a-
mióta például a Szilánk is itt van, ez
még látványosabb. Van még persze fe-
ladat bőven, de látszik a fejlődés. A kör-
nyező településeken nincs ennyi terme-
lő üzem, itt mondhatnám példának
mostani beszélgetésünk tárgyát, a pék-
séget is. Ezt a rehabilitációs központot
is ide sorolom, hisz’ a községé lett a
felújított épület, másrészt pedig képzett
értelmiség fog ott dolgozni, akik való-
színűleg tudásukkal és pénzükkel is
megjelennek. 
- Hogyan változott maga a szatymazi
ember?
- Ennek a falunak az a megtartó ereje,
hogy nem szakad szét. Itt nem mond-
ják, más helyekhez hasonlóan a kitele-
pültekre, hogy gyüttment városi. Úgy

mondanám, befogadó falu. Az én széles
családom is érzi ezt – szeretünk itt él-
ni... Ahogy említettem, ez abból fakad,
hogy nyolcvan évvel ezelőtt is intellek-
tuális település volt Szatymaz. Nagy
szükség van azonban továbbra is – és
látok is törekvést - arra, hogy olyan kö-
rülményeket teremtsünk, hogy az el-
múlt tizenöt évben ide költözöttek ne
alvó falunak tekintsék. Szükség van kö-
zösségi helyre: én annak tartom a ven-
déglőt is. Nívós vendéglátásról és szó-
rakoztatásról is gondoskodni kellene. 
Azt viszont fájónak tartom, hogy mint
pék, úgymond saját hazámban – itt a fa-
luban – nem tudok érvényesülni. Hiá-
nyolok annyi lokálpatriotizmust, hogy
előnybe részesítsük a szatymazi termé-
ket. Az én esetemben ezzel egy szatymazi
adófizetőt és támogatót segítenének.
- Erről jut eszembe: sok helyen látok
köszönetnyilvánítást a Hodács pékség
felé. Hogy működik ez?
- Nem muszáj, hogy forduljanak hoz-
zánk – több dolgot magunktól is támo-
gatunk. Jó tanuló, jó sportoló, karácso-
nyi ünnepség, templom tetőfelújítása,
hajléktalanok táplálása, satöbbi. Ezen
mostani válságos időszakunk előtt a-
zonban minden hozzánk betérőt segítet-
tünk. Most szűkösebben, de azt az i-
rányvonalat követjük, hogy a gyereke-
ken és az egyházon át juttatunk el támo-
gatást. Úgy érezzük, ez biztos zálog,
hogy jó helyre kerüljön. Külön megje-
gyezném, hogy a gyermek iránti jóság a
legjobb befektetés.  
- Tekintsük ezt a szép gondolatot
zárszónak! Köszönöm a beszélgetést!
- Én is köszönöm!

Görgényi Gábor
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Orvosok rendelése:
Szatymaz, Kossuth u. 6.
Dr. Lengyel Dezső
(tel.: 62/283-130) 
Hétköznap: 800- 1100.
Egészségház: 

Szatymaz, Ady E. u. 32
Dr. Lengyel Andrea 
(tel.: 62/283-101/13) 
Hétköznap: 800-1100. 
Csak rendelési időben
hívható mobiltelefon: 
20/214-15-45

Gyermekorvos rendelése:
Dr. Szilágyi Katalin
(tel. rendelési idõ alatt: 
62/283-101/14) 
H, K, Cs, P: 800-1100,
Szerda:800-1000. 
Mobil: 30/622-9428. 

Védőnők fogadóideje:
Igazné Herkó Mária

tel: 62/283-101/15 
Várandós tanácsadás:
CSÜTÖRTÖK: 1200-1400

Csecsemő-és kisgyermek
tanácsadás:
SZERDA: 1000-1200

SZERDA: 1200-1400

Nagy Bernadett
Tel: 62/283-101/15.
Várandós tanácsadás:
HÉTFŐ: 1200-1400

Csecsemő-és kisgyermek
tanácsadás:
KEDD: 1200-1400

SZERDA: 1200-1400

Fogorvosi rendelés:
Dr. Bandl Erzsébet 
(tel.: 62/283-101/12) 
Hétfő, szerda: 1400-1900,
kedd (Iskolafogászat)
csütörtök: 830-1400, 
péntek: 830-1230

Gyógyszertár:
tel.: 62/283-110 
Hétköznap: 730-1530

Polgármesteri Hivatal:
Szatymaz, Kossuth u. 30.
(tel: 62/583-560) 
Ügyfélfogadás: 
Hétfő, péntek: 800-1200, 
szerda: 800-1600. 

Alpolgármester:
Barna Károly
tel.: 06-20/9568-786

Jegyző: 
Mákos Istvánné
tel.: 30/9670-850

Tanyagondnokok:
Csányi Imre

tel.: 20/404-2024
Bérczi Tamás

tel.: 20/539-4370
Elsőfokú építési hatóság:

Szegedi Polgármesteri
Hivatal
Szeged, Széchenyi tér 11.
Tel.: 62/564-364
szerda: 800-1600, 
péntek: 800-1200

Általános iskola
Szatmaz, Petőfi S. u. 6. 
tel.: 62/283-149
Igazgató: Bódis Margit

Óvoda
Szatymaz József A u. 1.
Tel.: 62/283-114
Vezető: Marótiné Balogh Zita

Bölcsőde
Szatymaz, József A u. 1.
Tel.: 62/283-020
Vezető: Kormányos Éva

Gondozási Központ
Tel.: 62/283-169
Simon Lajosné, 
tel.: 30/320-8330
Családsegítő Szolgálat

Tel.: 62/283-169

Simon Lajosné
Ügyfélfogadási idő 
Kedd, csütörtök: 1200-1500

Tanyagondnokok:
Rózsa Zoltán

tel.: 20/260-0750
Karácsonyi Gergely

tel.: 30/5000-532
Sarapka Irén Katalin

tel.: 30/567-1006
Vidácsné Lukucza Éva

tel.: 30/229-7123
Gyermekjóléti Szolgálat

Tel. 62/283-169
Ügyfélfogadási idő
Csütörtök: 730-1105

Germann Melinda
Állatorvosi rendelés:

Dr. Martinek Vilmos
(tel.: 30/9451-386)
Szatymaz, Rákóczi u. 50. 
Hétköznap: 800- 900, 

Állatorvosi ügyelet: 
Az ügyeleti beosztás a következő
honlapon érhető el:
http://www.maok.hu/allatorvosi_ug
yeletek/csongrad_megye_2

Szatymazi Posta
Dózsa Gy. u. 19/A.
tel.:62/283-150
Nyitva tartás:
hétfő: 8-12,  12.30-17.00
kedd: 8-12,  12.30-16.00
szerda: 8-12,  12.30-16.00
csütörtök: 8-12,  12.30-16.00
péntek: 8-12,  12.30-15.00

Rendőrség körzeti megbízottak:
Andódi Tamás:
tel.: 20/209-5307
Kazi Tibor:
tel.: 20/209-5302

Polgárőrség ügyeleti tele-
fonszám: 30/6234-262
Teleház

cím: Dózsa György u. 42.
tel: 583-520
nyitva tartás:
hétfőtől péntekig:  800-1900

szombat: 1000-1530

vasárnap: zárva
Főnix Egyesület.

Elnök:  Szilasi Tiborné,
tel.: : 30/433-6119
Faluház: Dózsa Gy. u. 42.
Ügyfélfogadás minden hét-
főn 10-11-ig

Szatymazi Nyugdíjasok
Egyesülete.

Elnök:  Horváth Istvánné,  
tel.: 20/213-9534,
Faluház: Dózsa Gy. u. 42.

Csipet csapat nagycsalá-
dosok Egyesülete.

Vezető: Tóth Józsefné
Tel.: 20/934-4730
honlap: http://nagycsala-

dosok-szatymaz.hupont.hu/
Szatymazi Nőegylet, 

vezető: Berta Eszter
tel.: 0620 3893670

Hulladékudvar nyitvatartása:
Kedd: 12-18
Péntek: 14-18
Szombat: 8-1820

Kábel-TV hibabejelentés:
Szélmalom Kábeltévé Rt.
tel.: 62/463-444/101

Sertésfelvásárlás:
Kiss István 30/974-8232 

Vízmű hibabejelentés:
Boros Renátó 
tel: 30/521-6670,
Kormányos Péter
tel.: 30/452-8363

Temetéssel kapcsolatos 
teljes körű ügyintézés:

-Patak János
tel.: 30/278-0017

-Üdvösség Kegyeleti Kft.
Szeged, Mikszáth Kálmán u. 18.
tel.: 70/949-1387
Sándorfalva, Szabadság tér 3.
tel.: 70/949-1385
ügyelet: 70/949-1388

Szegedi Kéményseprőipari Kft.
Szeged, Moszkvai krt. 27
Központi tel.: 62-485077
Helyi kéményseprő: 
tel.: 06-30/668-5005

Sándorfalvi Okmányiroda:
Sándorfalva, Ady Endre u. 1.
Tel.: 62/572-046, 62/572-978, 

62/572-979, 62/572-960
Fax: 62/572-046
Hétfő, kedd: 0800-1200

Szerda: 1300-1700

Csütörtök:0800-1200 és 1300-1530

Péntek: Szünetel
Démász hibabejelentés:

tel.: 40/822-000
ugyfelszolgalat@edf.hu
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SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ÜGYELET
FELNŐTT:

Hétköznap: 1100-1600 helyi háziorvosok közreműködésével a 
20/55-44-901 telefonszámon
1600-730 a 104-es telefonszámon
Szombaton, vasárnap, valamint munkaszüneti napokon: 
0730-0730

elérhetőségi telefonszám/lakásra hívás: 104-es ingyenesen
hívhat telefonszámon.
Rendelő helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. szám alatti fel-
nőtt ügyeleti rendelőben /bejárat a Szilágyi utca felől/.

GYERMEK:
Hétköznap: 1100-1600 helyi gyermekorvos közreműködésével
sürgősségi ügyelet a 30/622-9428-as telefonszámon,
1600-730 a mentőállomáson.
Szombaton, vasárnap, valamint munkaszüneti napokon: 
0730-0730.
Elérhetőségi telefonszám /lakásra hívás: 104 ingyenesen
hívható telefonszámon.
Rendelő helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. szám alatti
felnőtt ügyeleti rendelőben /bejárat a Szilágyi utca felől/.

Közérdekű információk

Búcsúzunk tõlük
Kálmán János (1954  )
Szatymaz, Jókai u.48.

Egri Mihályné (1923)
Szatymaz, Széchenyi u. 13. 

Papp Zoltán (1956 )
Szatymaz, Árpád u. 63.



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.

2014/12.12 a Mi Lapunk

Mind mennyiségben, mind
minőségben sikeres volt a
november 26-i rendezvény.

A résztvevők, felszólalók,
érdeklődők száz fő fölötti
száma magáért beszél – a
minőséget bizonyítja az
előadások telt háza, és a
szünetekben látott egymás
és a téma iránti érdeklődés.

Szándékosan írtam hozzá a
címhez, hogy „…közsé-
günk jövőképe”  - mert bár

sem falunk anyagi lehető-
ségeit nem ismerem s a
gazdálkodásban sem va-
gyok otthonos, azt tudván
tudtam, hogy igen komoly
dolgokról van szó. Elmúlt
években sokat beszéltünk a

múltról, kiadványok, előa-
dások, kiállítások foglal-
koztak Szatymaz kiemel-

kedő korszakaival – ez a
konferencia a hagyomá-
nyokra támaszkodva keresi
egy újabb aranykor megte-
remtésének lehetőségét
napjaink gazdasági körül-
ményei között. Ezek való-

ban nagy szavak, de a gya-
korlatban az már megvaló-
sult, hogy okos, tettre kész,

dolgozó emberek gyűltek
össze, világos gondola-
tokkal – és válaszokkal. 

Görgényi Gábor

Konferencia paprikáról, borról, gazdálkodásról…községünk jövőképe

Nőgyógyászati Rákszűrés
Helyszín: Védőnői Szolgálat

6763. Szatymaz, Ady E. u. 32.
Ideje: 2014. december 22.
Vizsgálat költsége: 2000 Ft
Jelentkezés, időpont egyeztetés:
személyesen: Védőnői Szolgálat

6763. Szatymaz, Ady E.u. 32.
hétfő-csütörtök  8.30-9.00 h-ig

telefonon: 06-62/283-101/15.mellék
hétfő-csütörtök  8.30-9.00 h-ig

HÓÜGYELET
A belterületet és az I. körzetet az önkormányzat gépei
tartják karban.
II.körzet: Zacsok János és Kálmán László
III.körzet,

Zsombói határ úttól a Forráskúti útig: Kopasz László
Forráskúti úttól a Vasútig, Vasúttól az E5-ös útig:

Balogh Lászlóné
IV.körzet, 

Finn-Magyar úttól Sándorfalvi határ útig: Juhász János
Telefonügyelet:

Csányi Imre: 06-20/4042-024
Barna Károly alpolgármester: 06-20/9568-786

Falugazdász ünnepi nyitva tartása:
Gömöri Gabriella az idei esztendőben utoljára 

december 15-16-án 08-16 óráig fogad. 
A december 22-23, 29-31 és január 5-9. időpontokban

a szegedi ügyelet tart nyitva a 
Kossuth Lajos sgt. 17. szám alatt 
(Csongrád Megyei Agrárkamara). 
Időpont egyeztetés: 0662 423360

Szatymazon jövőre az első nyitva tartás január 12-13.

TÉLI NAPFORDULÓ SZER 
DECEMBER, 

ÁLOM HAVA, 21. 
Tűzgyújtás 

délután 4 órakor
BARÁTPUSZTA


