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Lesújtva fogadtuk a hírt. A sze-
retett édesapa, munkatárs, jó
barát, Kormányos Laci polgár-
mester itt hagyott minket. Igen,
tudtuk, hogy baj van. Az októ-
beri választások után a minden
szatymazihoz eljuttatott levelé-
ből világossá vált, hogy ko-
moly küzdelem vár rá az e-
gészsége visszaszerzéséért. A
küzdelemnek vége, győzött a
betegség. 
Fiatal kora ellenére gazdag éle-
tutat mondhat magáénak. 2002
óta vállalt aktív szerepet az ön-
kormányzat életében, négy
évig alpolgármesterként, két
cikluson keresztül pedig pol-
gármesterként dolgozott. Laci
fiatalos lelkesedéssel és nagy
buzgalommal vette kézbe köz-
ségünk sorsának irányítását.
Vezetése alatt sokat változott a
település képe, sorra újultak
meg intézményeink. Minden
beruházás, minden fejlesztés
magán viseli keze nyomát.
Most is magam előtt látom,
ahogy az ÖNO épületének fel-

újítása során a tetőgerendák
közt kapaszkodva ellenőrizte a
szakszerű kivitelezés minden
mozzanatát. 
A bajban is számíthattunk rá. A
belvíz elleni védekezésből is
kivette részét, hol gumicsiz-
mában állva segített a szivaty-
tyúk mellett, hol pedig a men-
tesítő munkálatokat szervezte.
Polgármesteri pályafutásának
legkiemelkedőbb beruházása a
szennyvízhálózat kiépítése,
melynek eredményeképpen
sok éves szervezőmunkával
sikerült korszerűsíteni a bel-
terület ingatlanjait. A jövőre is
gondolva, a fiatal családok
helyzetét is megkönnyítette a
bölcsőde megépítésével. Tele-
pülésfejlesztési munkáját a
Szegedi- és a Homokháti Kis-
térségben is elismerték és
nagyra becsülték. 
Magasra tette a mércét. Nél-
küle kell az általa megkezdett
eredményes munkát folytat-
nunk.

„Aki ember volt, küzdő, tiszta
ember,
változzék bár porladó rögökké,
az élőkben tovább él –
mindörökké.”
(Csepeli Szabó Béla)

Szatymaz Községi Önkormányzat

In memoriam Kormányos Laci!

Weöres Sándor: Meghalni
Birsalma-illatú, gyöngyház-tekintetű
s a hangja mint harang és messzi hegedű
s mind több és tétován sűrűdő lépteikre
felbődül és lerogy az űr sok-szarvú ikre,
átzudul a hideg, mindent elönt a kék!
Elönt a kék vonzás és villámló ekék
s égő tüskék fölött a Meztelen viharja
redőzve ráborul a horpadó talajra,
megreng az édesség vad fészke, cifra tál,
s a mozdulatlanul terjengő fénybe száll.
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HELYTÖRTÉNET

Ott, a zsombói határút
szatymazi oldalán látható,
egy Török László emlé-
kezetére felállított kereszt,
már több mint 80 éve.  
Úgy néz ki, mintha az idő
nem sok kárt tett volna
benne… de azért a kereszt
felállítása óta eltelt idő, las-

san és csaknem visszavon-
hatatlanul, a feledés homá-
lyát próbálja ráborítani .
Az első világháborúban el-
tünt, majd később hősi ha-
lottnak nyilvánított Török
Lászlóra emlékeztető ke-
resztet, 1931. augusztus 10-
én, egy hétfői napon szen-
telte fel, a megjelent  nagy-
számú sokaság előtt, Virág
Vince szatymazi plébános.
Az elhangzó beszédében
kitért a háború borzalmaira,
azokra a "hitvány bűnö-
sökre", akik a népek és az
emberek között meglévő
különbségeket arra hasz-
nálták, illetve használják
fel, hogy egymásra uszítsák
őket.
A Török Lászlóra emlékez-
tető kereszt nem véletlenül
került oda az út mellé, apjá-
nak Török Sándor föld-
jének a végébe. Az első vi-
lágháborús hősi halottunk
gyermek- és ifjúkorának
nagyon várt minden nyarát
itt töltötte felszabadult
örömmel, öt idősebb testvé-
rével együtt. Itt vadászott
békára, madárra, itt labdá-
zott a többiekkel, majd ké-
sőbb itt teniszezett a füves
pályán és nem is gondolt
arra, hogy az általa annyira
szeretett szatymazi földre
egy rá emlékeztető kereszt
lesz majd felállítva.
Török László /1884-1916/

apja, a "nemescsoó"-i elő-
nevet is használó Török
Sándor /sz:1834/ a Zrinyi
utca 16 sz. alatt lakó szege-
di ügyvéd volt, a nagyapja
pedig az a Török Antal, aki
első unokatestvére volt az
Aradon kivégzett Török
Ignác tábornoknak. 

Török Sándor ügyvéd
1860-ban vette meg Tóth
Antaltól azt a szatymazi
birtokot, aminek a végében
a ma is látható kereszt
1931-ben fel lett állítva. A
megvásárolt birtokon lévő
tanyai épület már ekkor
/1860/ száz éves volt. A ta-
nya mellett száraz- és szél-
malom is állott.
Török László anyja az a
"jászberényi" Koor Etelka
volt, aki úgy került Sze-
gedre, hogy Flóra nővére itt
színészkedett a korabeli
időkben. Egyébként a szí-
nésznő első férje az a Török
János volt, aki idősebb test-
vére volt Török László ap-
jának és akinek már koráb-
ban is volt Szatymazon
gyümölcsöse.
A hajdani Török Sándor fé-
le birtokon nyáron nagy tár-
sasági összejövetelek vol-
tak. Azért, hogy a gyer-
mekek, az akkor születő
László és az édesanyjuk is
nyugodtan pihenhessen
1884-ben egy különálló és
ma is látható hatalmas
"szobát" építtettek. A régi
tanya, amely már 250 éves
lenne, lebontásra  került.
Török László egész életé-
ben szüleivel lakott a Zrinyi
utcában. Szegeden jár is-
kolába. Természetesen a
többi fiútestvéréhez Gyu-
lához, Bélához, Sándorhoz

hasonlóan, a piaristáknál
végez, apjuk egyébként a
piaristák jogi képviselője is
volt. Török Sándor ügyvéd
évi javadalmazása a pia-
risták jogi védelméért egy
reverendára való kelme,
amit ha megkapott, édes-
anyjuk rögtön kabátot varrt
belőle a gyerekeknek. Tö-
rök László jól ismert kiváló
versenyzője volt a Szegedi
Csónakázó Egyletnek. Az
algyői réten akkor kibon-
takozó kezdetleges repülési
"próbálkozásokon" jeleske-
dett. Egyébként tanult
könyvelője volt a Szegedi
Kézműves Banknak, ami-
kor az első világháború ki-
tört. A nőtlen, erőtől duz-
zadó fiatalember azonnal,
hazafiúi lelkesedéssel, ön-
ként jelentkezik a szegedi
46-os gyalogezredbe./ Mint

Dóczi Antal/1891-1915/
székalji tanító/. Az oroszok
által hirtelen, a háború első
napjaiban már veszélyez-
tetett Kárpátaljára kerül,
ahol azután a korábban
megszerzett repülési tudo-
mányát a légi felderítésben
kamatoztatta. Máramaros-
szigetről repült el utolsó
felderítésére is, ahová azu-

tán többé nem érkezett 
vissza. Eltüntnek nyilvání-
tották. Valószínű, hogy a
soha nem tisztázott körül-
mények között eltünt Török
László, hősi halált halt.  A
család évekig visszavárta...
Idővel a szatymazi Török
Sándor féle birtokot, ami-
hez akkor már 4 holdnyi
szőlő-gyümölcsös is tarto-
zott, Etelka leányuk /1882-
1982/, Falcsióne Kálmánné
örökölte. aki megfogadta,
hogy keresztet állíttat
László öccsének emlékére,
ha az a háborúból nem tér-
ne vissza. Ott, ahol a nyári
időszakban annyi öröm érte
a gyermek, majd felnövek-
vő Török Lászlót, aki oly
boldog volt mindig a ta-
nyán, egy kereszt emlékez-
tet rá. Az 1931. augusztus
10-én, a keresztmise alatt

felszentelt emlékmű előtt
elmondott beszédében ki-
tért a háború borzalmaira is
Virág Vince szatymazi plé-
bános. Elmondta, hogy:
"Figyelmeztetni fog ez a
kereszt mindenkit arra is,
hogy mégis csak jobb bé-
kében, békességben élni."

Pálmai József

Török László szatymazi keresztje
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ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNYEK

2014. december 11-én tar-
totta a testület utolsó ülését,
melyen a képviselők vég-
legesítették a rendezési terv
módosítását. A módosítás
szerint a létesítendő sport-
csarnok helyének övezeti
besorolását alakították át,
illetve több övezetben mó-
dosultak a gerinc magassá-
gok. Döntöttek a képvise-
lők a szociális temetésről,
mely szerint január 1-től
került bevezetésre ez a le-
hetőség. Szociális temetést
kérhet az, aki az elhunyt
hozzátartozóját nem tudja
eltemettetni, és megfelel a
jogszabály egyéb feltéte-
leinek. Ebben az esetben,
saját magának kell vállalnia
a sír kiásást, a behantolást,
az elhunyt felöltöztetését
stb. Minden esetben a szo-
ciális temetési igényt je-
lezni kell a polgármesteri
hivatalnál. 
A képviselő testület ren-
deletet fogadott el a talaj-
terhelési díjról. A rendelet
alapján az az ingatlan tulaj-
donos, aki nem kötött rá
2015. március 31-ig a csa-
torna hálózatra, talajterhe-
lési díjat köteles fizetni. Ez
a díj adóként működik, an-
nak bevallása és megfize-
tése is a polgármesteri hiva-
tal adócsoportjánál törté-
nik. Az összegét jogszabály
alapján kell kiszámítani,
azonban előzetes becslések,
számítások alapján ez lé-
nyegesen nagyobb terhet
jelent az ingatlan tulajdo-
nosnak, mint a csatorna díj
megfizetése. 
Döntött a testület a sporte-
gyesület pót támogatásáról
is, melyet a megnövekedett
banki költségek miatt igé-
nyeltek. A buszváró helyek

és öblök kiépítésére újabb
pályázatot szeretne beadni
az önkormányzat, ezért a
lejárt építési engedély meg-
hosszabbításához szüksé-
ges a tervek aktualizálása,
melyre külön költséget biz-
tosított a képviselő-testület. 
Döntöttek még a képvise-
lők a Csm-i Településtisz-
tasági Kft ügyvezetőjének
és a Felügyelő Bizottsági
tagok mandátumának a
meghosszabításáról is. 

Az idei év első testületi ülé-
sének összehívásának szo-
morú aktualitása volt, mi-
vel bizonyára mindenki ér-
tesült róla, hogy 2015. ja-
nuár 04-én Dr.Kormányos
László volt polgármester
elhunyt. A képviselő testü-
let a rendkivüli tersületi
ülésen az elhunytat saját
halottjánk nyilvánította.
Döntött a testület a Helyi
Értéktár Bizottság létreho-
zásáról. A bizottság felada-
ta, hogy összegyűjtse és
rendszerezze azokat a tár-
gyi eszmei értékeket, me-
lyek a település értékeit ké-
pezik. Az értéktár bizottság
által összegyüjtött értékek a
megyei értéktár részét fog-
ják képezni, majd a megyei
értéktárat az Országos Ér-
téktár tartalmazza. Az or-
szágos értéktárból kerülnek
ki később a hungarikumok. 
A decemberi terstületi ülé-
sen elfogadott rendezési
tervről alkotott véleményét
az állami főépítész meg-
küldte, mely alapján a kép-
viselő testület felé javasolja
a végleges formában törté-
nő elfogadást. 
A szervezeti tervet a testü-
let határozattal, míg a Helyi

Építési Szabályzatot ren-
delettel fogadta el ezen az
ülésen. 
Barna Károly alpolgár-
mester előirányzat átcso-
portosítását kérte a testület-
től, a kerékpár út tervéhez a
régészeti dokumentáció el-
készítéséhez. 
Az alpolgármester az ülés
végén tájékoztatta a képvi-
selőket arról, hogy a MÁV-
val sikerült úgy megegyez-
nie, hogy a Jánosszállási és

a Magasőrháznál levő vasú-
ti fénysorompók világító
testjeit ledes fényforrásra
cserélik ki. 

A képviselő testület 2015.
évben soron következető
rendes testületi ülését ja-
nuár 22-én (csütörtök) 15
órakor tartja a Művelőséi
Házban. 

Görgényi Gábor

Helyi Választási Iroda tájékoztatója
Szatymaz Község Helyi Választási Bizottsága 2015.
február 22-én vasárnapra tűzte ki az időközi pol-
gármester választás időpontját. 
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2014. december 27.
napján szerepel a szavazóköri névjegyzékben, a Nemzeti
Választási Iroda értesíti a névjegyzékbe vételről. Az
értesítőt 2015. január 5. napjáig kell megküldeni.

Átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár
nyújthat be, akinek legkésőbb 2014. október 8. napjáig
létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább
2015. február 22. napjáig tart. 
Az átjelentkezésre irányuló kérelmeknek legkésőbb 2015.
február 20. napján, 16.00 óráig kell megérkeznie a Helyi
Választási Irodához. 

Mozgóurna iránti kérelmeket legkésőbb 2015. február 20-
án 16.00 óráig kell a Helyi Választási Irodához benyúj-
tani, vagy a választás napján 15.00 óráig a
Szavazatszámláló Bizottsághoz benyújtani. 

Azok a jelöltek, akik indulni szeretnének a polgármester
választáson, legkorábban 2015. január 5. napján
vehetik át az ajánló íveket. Az átvett ajánló íveket 2015.
január 19-én 16.00 óráig kell a Helyi Választási
Irodához leadni, vagyis bejelenteni a jelölteket.
A bejelentett jelöltek szavazólapon feltüntetett sorrendjét
- amennyiben a jogszabályi előírásoknak megfelelnek - a
Helyi Választási Bizottság sorsolással dönti el, 2015.
január 19-én 16.00 óra után.

Mákos Istvánné
HVI vezetője

Tájékoztató a Képviselő-testület a 2014. évi utolsó és a január 7-i rendkívüli üléséről

Tájékoztatjuk a Tisztelt la-
kosságot, hogy 2015. évtől
változnak a pálinkafőzés sza-
bályai. 
A 2015. január 1. napjától
hatályos jövedéki adóról és a
jövedéki termékek forgalma-
zásának különös szabályairól
szóló 2003. évi CXXVII.
törvény rendelkezése alapján
a magánfőző lakóhelye sze-
rint illetékes önkormányzat-
hoz bejelentéssel köteles élni
a magánfőző. 
A magánfőző az előállított
magánfőzött párlat utáni a-
dóbevallási és adófizetési

kötelezettségét a tárgyévet
követő év január 15-ig együtt
teljesíti a lakóhelye szerinti
önkormányzat adóhatóságá-
hoz. Ha a magánfőző nem
állított elő tárgyévben párla-
tot, akkor nem keletkezik tár-
gyévre vonatkozóan adóbe-
vallási és adófizetési kötele-
zettsége. Nyomtatvány az
önkormányzati adóhatóság-
nál beszerezhető. 
Valamint a magánfőző a
desztillálóberendezés feletti
tulajdonszerzést is az azt kö-
vető 15 napon belül köteles
bejelenteni. 

Magánfőzés a párlatnak a
magánfőző lakóhelyén vagy
gyümölcsöse helyén használ-
ható, legfeljebb 100 liter űr-
tartalmú, párlat-előállítás
céljára kialakított desztilláló-
berendezésen a magánfőző
által végzett előállítása,
évente legfeljebb 50 liter
mennyiségig. 
Magánfőző az a 18. életévét
betöltött gyümölcstermesztő
személy, aki saját tulajdonú
gyümölccsel, gyümölcsből
származó alapanyaggal és
párlat készítésére alkalmas,
saját tulajdonú desztilláló-
berendezéssel rendelkezik.

Az adó mértéke: 1.000,-
Ft/év.
Fontos tudni, hogy ha a ma-
gánfőző az általa előállított
magánfőzött párlattal részt
kíván venni párlatok számára
meghirdetett versenyen, az
önkormányzati adóhatóság-
tól adóhatósági igazolást
szükséges beszereznie a be-
jelentés és adófizetés tényé-
ről. 
Ha kérdés merülne fel a 06-
62-583-560/14. számon, il-
letve személyesen a Polgár-
mesteri Hivatal 3. sz. irodá-
jában bővebb felvilágosí-
tást kérhet.

Tájékoztató pálinkafőzésről
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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

A Bursa Hungarica Ösz-
töndíjpályázat 2015. évi
fordulójára összesen 5db
pályázat érkezett be.
Az ösztöndíj elbírálása ki-
zárólag szociális rászorult-
ság alapján – a pályázó ta-
nulmányi eredményétől
függetlenül – történt. Min-
den pályázat megfelelt a
formai és egyéb pályázati
követelményeknek, így tá-
mogatásban részesültek, az
alábbiak szerint:

5 fő „A” típusú pályázó
(jelenleg felsőoktatásban
tanuló) két tanulmányi
félévben, vagyis 10 hóna-
pig havi 3000 Ft önkor-
mányzati támogatást kap.
Az önkormányzat által
megállapított 3000 Ft-os
támogatás kiegészül intéz-
ményi, és a megyei önkor-
mányzat támogatásával.
Minden ösztöndíjasnak ta-
nulmányaikhoz sok sikert
kívánunk!

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. közleménye

A Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi
fordulója keretében nyújtott támogatások

összesített adatai

A Szatymaz Községi Ön-
kormányzat által még 1991-
ben életre hívott Szaty-
mazért Alapítvány működé-
sének célja minden olyan
közhasznú tevékenység se-
gítése, mely Szatymaz fej-
lődését, gazdagodását, a he-
lyi lakosság életminőségé-
nek javítását hosszú távon
szolgálja. 
2014-től kapott új felada-
tokat az Alapítvány, illetve a
kuratórium tagjai is változ-
tak.  
Minden olyan területet tá-
mogathat, ami a község és
lakosai érdekeit szolgálja,
így a közérdekű szociális,
egészségügyi, kulturális te-
vékenységeket, a település
épített és kulturális örök-
ségének megóvását, termé-
szet és a környezet védel-
mét, a gyermekek, az ifjú-
ság nevelését és oktatását,
készség és képességfej-
lesztést, ismeretterjesztést,
sport tevékenységeket illet-
ve a település tűzvédelmé-
nek és közbiztonságának
megszilárdítását.
Az új kuratórium legelő-ször
azt a célt fogalmazta meg,
hogy az alapítványt minél
szélesebb körben megismer-
jék településünk lakói, rend-
szeresen hírt kapjanak arról,
hogy aktu-álisan milyen
feladatokat is igyekszik
megoldani és ho-gyan
használja fel az intéz-ményi
és lakossági felajánlásokból,
az 1%-ból illetve pályázati

forrásokból származó
bevételeit. Ennek ér-dekében
tervezzük, hogy a MI
Lapunkban illetve az Önkor-
mányzat internetes oldalán
rendszeresen adunk hírt a
tevékenységünkről. 
Az Alapítvány számos fon-
tos célja közül két olyan te-
rületet szeretnék máris ki-
emelni, amelyeket az utóbbi
időszak történései igen
aktuálissá tettek. 
A 2015. év egyik nagy kihí-
vása községünkben a köz-
biztonság erősítése, az uta-
zó bűnözés megfékezése.
Kamerákkal, informatikai
eszközökkel védett útszakas-
zokon nehezebb lenne a
bűnelkövetőknek észrevét-
lennek maradniuk. Ehhez az
Alapítvány a saját esz-
közeivel igyekezik hozzá-
járulni. 
A másik terület az egész-
ségvédelem, a megelőzés
területe, ahol is az egész-
ségügyi szűrőprogramok
megvalósításához szeretne
az Alapítvány a jövőben
mindenképpen hozzájárulni.
Az Ön segítségét is szeret-
nénk kérni. Támogassa a-
dója 1%-ával a Szatymazért
alapítványt, járuljon hozzá
ahhoz, hogy biztonságo-
sabb, egészségesebb kör-
nyezetben élhessünk!

SZATYMAZÉRT
ALAPITVÁNY
18456420-1-06

Matula Anikó
elnök

Kérjük, támogassa adója 1%-ával a
Szatymazért Alapítvány céljait!

A Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hiva-
tal jóváhagyta az AL-
FÖLDVÍZ Zrt. által be-
nyújtott üzemeltetési szer-
ződéseket Baks, Balástya,
Balotaszállás, Csólyospá-
los, Dóc, Kiskunmajsa,
Kömpöc, Ópusztaszer,
Pusztaszer, Szank, Szaty-
maz és Zsana települések
vonatkozásában. Így 2015.
január elsejétől az AL-
FÖLDVÍZ Zrt. immár há-
rom megyében 129 telepü-
lésen folytatja magas szintű
szolgáltatását.
A MEKH által kibocsátott
jóváhagyó határozatok
alapján az ALFÖLDVÍZ
Zrt. a helyi víziközmű-há-
lózatok üzemeltetését
2015. január elsejétől látja
el a fent felsorolt települé-
seken. A szolgáltatás átvé-
telének előkészítése meg-

kezdődött. 
Felhasználóink a legfonto-
sabb információkról a ki-
küldött tájékoztató leve-
lünkből értesülhettek, to-
vábbi ügyfélszolgálati kér-
déseikre pedig addig is vá-
laszt kaphatnak a helyi tar-
ifával hívható 06 40 922
334-es ügyfélszolgálati hí-
vószámunkon, illetve a
w w w . a l f o l d v i z . h u
weboldalunkon.
Január elsejétől a műszaki
hibákat Társaságunk mű-
szaki hibabejelentő hívó-
számán, a 06 80 922 333-as
telefonszámon jelezhetik. 
A jelenleg szolgáltatást
végző víziközmű társaság-
gal közösen azon dolgo-
zunk, hogy az átadás-átvé-
tel során a felhasználók a
szolgáltatás folyamatossá-
gában ne tapasztaljanak
változást.

Megrendüléssel és mély fáj-
dalommal értesültünk
dr.Kormányos László Szaty-
maz testvértelepülés pol-
gármesterének hirtelen ha-
láláról. 
Kibéd község lakóinak ne-
vében őszinte részvétünket
fejezzük ki a gyászoló csa-
lád irányában és Szatymaz
község Önkormányzatának.

Dr. Kormányos László életét
és munkásságát mindvégig a
közösség iránt érzett fele-
lősség és elkötelezettség
vezette.
“Nyugodjon Békében “

Dósa Sándor polgármester
Orbán Sándor alpolgármester

Dósa Csilla Beáta jegyző

Tisztelt Szatymazi Lakosok!
Értesítem Önöket, hogy min-
den hétfőn délután 1700-1800

óra között fogadóórát tartok a
Teleházban. Előzetes bejelen-
tkezés a 30/6429206 telefon-
számon lehetséges.
A Humán Bizottság elnöke-
ként felhívom a rászorulók fi-
gyelmét, hogy január-február

hónapokban, az önkormányza-
ti keret erejéig, a halmozottan
hátrányos helyzetű igénylők
részére, 1-1m3 szociális tűzifa
kiutalásáról dönthet az Önkor-
mányzat. Részletekről a Hiva-
tal szociális ügyekkel megbí-
zott előadójánál lehet érdek-
lődni.

Novák Pál 
önkormányzati képviselő
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KÖNYVTÁRI HÍREK
NYUGHATATLAN MICÓ AVAGY A

VILÁG ÖSSZES KINCSE

A Kaméleon Olvasóklub szatymazi csapatával december
13-án a szegedi Auchan áruházba tettünk egy kirándulást.
Kiruccanásunk célja azonban nem a karácsonyi nagybevá-
sárlás, hanem egy egészen különleges élmény begyűjtése
volt. Zenéltünk, énekeltünk, sírtunk, nevettünk, részesei
lehettünk egy kalandos utazásnak, egy varázslatos jazz-
mesejáték előadásnak, melynek végére már mindannyian
világosan láttuk, mi az, amivel a világ összes kincse sem
ér fel...
A kalandban voltak segítőtársaim, akik a gyerekek szál-
lítását vállalták. Köszönöm nektek: Kormányos Éva, Mu-
hari Mesi, Nacsa Zoli, Nagymihály Tünde!

MEGHÍVÓ
Isten hozott Szatymazon újra!

Pálmai József helytörténeti előadás- sorozatának 3.
állomása

Minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk a könyvtárban

2015. január 23-án 16.00 órakor

IDŐSEK KARÁCSONYA

Köszönet a Gondozá-
si Központ munka-
társainak, a Szaty-
mazi Nyugdíjasok
Egyesületének, a Ba-
rackmag népdal-
körnek, a Csemeték
Népzenei Csoport-
nak, Blumenschein
Gábornak (trombita),
a Gyertyaláng Kato-
likus Kórusnak, Na-
csa Zoltánnak, Lajkó
Zoltánnak, Rózsa
Zoltánnak, Farsong
Andrásnak és az Idő-
sek Gondozásáért
Alapítványnak.
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CIVIL SZERVEZETEK HÍREI

A Főnix Egyesület pótol-
hatatlan veszteségnek érzi
és megrendülten fogadta
polgármesterünk, Dr. Kor-
mányos László halálát. Pol-
gármester úr mindig, min-
denben segítségünkre volt,
bármikor fordultunk is hoz-
zá. Emlékét örökké megő-
rizzük!

Pályázaton nyert vizsgálóá-
gyat adott át az egyesület

Köszöntjük Dr. Lengyel
Andreát, a 20 év háziorvosi
munkájáért. December 19.-
én, munkásságának évfor-
dulója alkalmából az Egye-
sületünk gratulált, majd
maradandó emléktárgyat

adott át. A Doktornő, min-
dig nagy odafigyeléssel,
lelkiismeretesen, legjobb
tudása szerint végzi mun-
káját. Tiszteli és szereti az
idős embereket, akikkel na-
gyon jó kapcsolatot alakí-
tott ki. A betegek minden
gondjukkal bizalommal
fordulnak felé, amit Ő a
legjobb szakmai tudása sze-
rint old meg. Munkatársa-
ival kiemelkedően jó a kap-
csolata, segítségükre min-

dig számíthat. Szakmai fej-
lődését saját igényessége
motiválja, rendélőjében
olyan speciális eszközöket
láthattunk, melyeket klini-
kákon használnak a betegek
vizsgálataihoz. Mindezek-
kel egybekötve, örömmel
adtuk át a pályázatunkon
nyert vizsgálóágyat. 
Reméljük, hogy még na-
gyon sokáig elkötelezett
háziorvosként segíti sok-

sok család életét. Köszöne-
tet mondunk az eddig
Szatymazon töltött éveinek
munkájáért, és őszintén re-
méljük, hogy még sok ilyen
eltöltött év vár rá.
További sok erőt, kitar-
tást, jó egészséget kívá-
nunk munkájához!
Egyesületünk segítséget
nyújt baleset vagy betegség
folytán mozgássérültté vált
emberek életében bekövet-
kezett radikális és mara-
dandó változások feldolgo-
zásában. Segítünk bonyo-
lult nyomtatványok, kérel-
mek kitöltésében melyek-
ben a jogszabályokat gyak-
ran más jogszabályokkal
együtt kell értelmezni és
tudni kell alkalmazni. Tá-
jékoztatást adunk arról,
hogy mit hol lehet elintézni.
A tagi összejövetelünk ja-
nuár 30-án pénteken délu-
tán 14:00-kor lesz a Falu-
házban. Megkezdődik a
2015. évi tagdíjak befizeté-
se.

Vezetőség

FŐNIX EGYESÜLET közleményei

CSIPET CSAPAT közleménye

Csipetnyi Hírek! Boldog
Új Évet Mindenkinek!
Először azért térjünk vissza
a tavalyi évhez, ami még
csak napokra van tőlünk,
mégis oly távolinak tűnik.
A december egyesületünk-
nek egy rövidke hónap volt
csupán. Hogy miért?? Lá-
zasan készültünk "titkos
műhelyünkben", csattogtak
ollóink és gyűrődtek szö-

vegkönyvünk lapjai. Ko-
vács Szandi, Kopasz Erika
és lelkes csapatuk divatbe-
mutatóra készültek...egy
nem mindennapi divatbe-
mutatóra, hisz a felvonulta-
tott anyagok mindenki ott-
honában megtalálható-
ak.....no nem ebben a for-
mában. Modelljeink meg-
hökkentő, de mégis magá-
val ragadó ruhái újrahasz-
nosított anyagokból készül-
tek! Aki kedvet érez jelent-
kezhet és kipróbálhatja te-
hetségét, ötletességét. A
májusi "Együtt a gyere-
kekkel" napon felvonultat-
juk az elkészült darabokat! 

A negyedik adventi vasár-
napon egyesületünk veze-
tője által színpadra álmod-
ott "Melyiket a kilenc kö-
zül" című darab színpadi
változatát nyújtottuk át jel-
képesen a község megjelent
tagjainak. A darab igazi
csapat munka hisz’ minden
szereplőt egyesületünk és
gyermekeink jelenítettek
meg. A próbák csapat ková-
csoló, nevetésben, ötlete-
lésben gazdag percekké
váltak. Talán elindul egy
szép hagyomány útjára és
eme kis csapat ismét elő-
rukkol valami hasonló
megjelenéssel.

Az új évre is vannak terve-
ink a legközelebbi, a most
már hagyományosan tar-
tandó Batyus farsangunkra
februárban, melyről rész-
letek plakátjainkon és hon-
lapunkon olvashatók! Sze-
retnénk minnél több sza-
badtéri programot és ren-
dezvényeken is számíthat
ránk a lelkes gyereksereg.
Májusban tervezzük a má-
sodik "együtt a gyerekekkel
nap" megrendezését remél-
ve, hogy aki tavaly ott volt
újra eljön, aki nem az hal-
lott róla és azért jön el!!
Egyenlőre ennyit tarso-
lyunkban lévő álmainkról,
részletek a későbbiekben!

KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI
A gyermeklét misztériu-
ma (1.)

Áldott új esztendőt kívánok
Mindannyiuknak! Ebben az
évben szeretnék a gyermek-
ségről írni, arról a misztéri-
umról, amely bennünk rej-
tőzik, amióta Isten a saját
képére megformált minket.     
Gyermekeink születésétől
kezdve sok könyvet olvas-
tam a gyermeknevelésről,

de mindig úgy éreztem,
még nem sikerült megva-
lósítani azt, amit szeretnék,
folyamatos tanulásban va-
gyok e téren is. Nemrég ke-
zembe akadt Mike Mason
könyve*, amely nem szülői
kézikönyv, inkább azokhoz
szól, akik lélekben szeret-
nének gyermekibbé válni
illetve közelebb kerülni
gyermekeikhez, s ezáltal
Istenhez, és ebben a gyer-
meki csodában élni. Ezt

alapul véve kezdem írásom.
Dr. James Houston pro-

fesszor fejtette ki előadá-
sában, hogy a keresztény
egyház milyen korszako-
kon ment keresztül két év-
ezredes történelme során.
Az a szimbólum, amely
meghatározta a hívők gon-
dolkodását egy adott érán
belül, magát a korszakot is
jellemzi. Így az egyház leg-
korábbi évszázadait nevez-
hetjük mártír korának, ké-

sőbb szerzetesek korának,
zarándokok korának, stb,
míg az egyház jelenleg a
gyermek korát éli. Mason
hozzáteszi, hogy a harma-
dik évezred elején a keresz-
tényeknek már nem elegen-
dő, hogy mártírokká, zarán-
dokokká, önkéntesekké,
lelkipásztorokká vagy 
misszionáriusokká válja-
nak. Ahogy egyre sötétebb
fellegek gyülekeznek föl-
dünk felett, egyre nő a bűn
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és ezáltal egyre összetet-
tebb és kimódoltabb formái
jelennek meg a gonoszság-
nak, a világ valami egészen
újat keres. 

“Az utóbbi időben a vi-
lágnak már nem a hagyo-
mányos kereszténységre
van szüksége, hanem egy
újfajta kereszténységre,
megújult keresztényekre.
Amennyiben ismét meg
kell újulnia a világnak, az
csak úgy lehetséges, ha
engedelmeskedünk Krisz-
tus hívásának, és olyanokká
válunk, mint a kisgyerekek.
Itt az ideje, hogy bizonyos
értelemben maga az egyház
is újjászülessen.“ 

Ezt a szerepet töltik be a
gyerekek a Bibliában is. Ők
az újítók, az új területeket
meghódítók, ők rengetik
meg a világot, ők hintik el
az új magvakat, ők egy új
korszak hírnökei. Isten friss
érintése élesztheti újjá a vi-
lágot, … ha Isten valami új

dolgot tesz, azt jellemzően
egy gyermek révén teszi. A
Biblia tele van gyerekekkel
és csecsemőkkel, Isten
gyermek küldötteivel, akik
olyan mélyen hatnak a
szent történelem menetére,
ahogy egyetlen felnőtt sem. 

Karácsonykor megünne-
peltük “a Gyermek” szüle-
tését, Akiben az Ószövet-
ség minden szála összefut,
és az Újszövetség azzal
kezdődik, hogy minden fi-
gyelem Rá szegeződik. A
kisded Jézusban teljesedett
be mindannyiunk küldeté-
se. Ez a szent gyermek kez-
detben Istennél volt és Ő az
igazi világosság, amely
megvilágosít minden em-
bert. Radikális és csodála-
tos titok az, hogy a világ
egy gyermek felé fordul
megújulásért, az, hogy az
egyháznak egy gyermekre
kell tekintenie, aki megvi-
lágítja számára az utat. 

Egy gyermek - isteni ki-

nyilatkoztatás. Minden
gyermek Isten újabb, addig
nem látott képmása, és a
gyerekek jönnek és jönnek,
és a világ még mindig nem
ragadta meg Isten dicsősé-
gének teljességét. 

Mason arra buzdít, hogy
mi magunk térjünk vissza a
saját gyermekkorunk gyök-
ereihez, és békéljünk meg
vele! Fedezzük fel újra szí-
vünk legbensőbb titkait,
melyek csupán a kisgyere-
kek számára láthatók! Min-
dent, amire életünk során
szükségünk lehet, egyszer
már megkaptuk, csak em-
lékeznünk kell! 

Szeretettel és áldással: Szu-
nyogné Csányi Icu, egy-
házközségünk médiarefer-
ense  
Mike Mason: A gyermekek
misztériuma c. könyve
alapján

Plébániai hirdetések:
Plébánosunk Vízkereszt
ünnepén, január 6-án, meg-
kezdi a házszenteléseket,
fogadjuk szeretettel ottho-
nainkba az Úr áldását!
A helyi karitász csoport ka-
rácsony előtt 80 csomagot
állított össze és juttatott el a
rászorulóknak a nagylelkű
felajánlásokból, Isten fi-
zesse meg mindenki jó-
ságát!

A szentmisék rendje:
Hétköznap délután 4órakor
csendes szentmise (sekres-
tyében)
Vasárnap reggel fél 9kor
orgonás szentmise
Vasárnap délután 5órakor
gitáros szentmise
Minden hónap 4. vasár-
napján este ovis mise
A plébánia telefonszáma:
283-170. A plébános mobil-
száma: 06/20 93 90 325

Országos bajnokok
Szatymazról!
A tavalyi év őszi verseny-
időszakában több helyszí-
nen is remekül szerepeltek
a Szatymazi SE judósai. 
Október első hétvégéjén
Budapesten az UTE csarno-
kában rendezték a diák A
korcsoport országos baj-
nokságát, amelyen három
szatymazi versenyző vett
részt. A lányok 45 kg-os

súlycsoportjában Micziz
Nóra öt ippongyőzelem u-
tán állhatott a dobogó leg-
felső fokára, míg a fiúknál
az 54 kg-ban startoló Sán-
dor Péternek ugyanehhez a
bravúrhoz négy győzelemre
volt szüksége, így a nap vé-
gén mindketten boldogan
vehették át életük első ma-

gyar bajnoki aranyérmét. A
legnehezebb fiúknál mér-
legelő Lénárt Benedek
szintén remekül kezdett a
tavalyi országos bajnok le-
győzésével, a döntőbe ju-
tásért is vezetett, de egy
kockázatos akcióból rosz-
szul jött ki, így végül kény-
telen volt megelégedni a
bronzéremmel.
Remek teljesítményüknek
köszönhetően mindhárman
bekerültek a Dél-magyaror-

szági Régió válogatottjába,
amely a csapatküzdelmek
során a fiúknál ezüst-, míg
a lányoknál bronzérmet
szerzett.
Két héttel később Győr-
szentiván adott otthont a
serdülő B korosztályos fiúk
országos bajnokságának,

ahol 57 kg-ban Kovács Ba-
lázs bronzérmet szerzett,
Sándor Péter (a saját kor-
csoportjánál idősebbek kö-
zött) pedig az ötödiki he-
lyen végzett. A 73 kg-osok
között Dorn Csanád állha-
tott a dobogó harmadik fo-
kára, míg a legnehezeb-
beknél a még diák korú Lé-
nárt Benedek a hetedik he-
lyet szerezte meg.

A serdülő korcsoport meg-
mérettetésére Baján került
sor, ahol Kopasz Fanni a 48
kg-os súlycsoportban e-
züst-, míg Travány Kata 52
kg-ban bronzérmet szerzett.
Két hét múlva rendezték
Cegléden az ifjúsági B kor-
osztály magyar bajnoksá-
gát, ahol a két lány az idő-
sebbek között még jobban
kitett magáért. Kopasz Fan-

Sándor Péter és Micziz Nóra edzőjükkel

Kovács Balázs (jobbról) a dobogón

Dorn Csanád (jobbról) 
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ni magabiztos versenyzés-
sel országos bajnok lett,

míg Travány Kata – aki az
idén kezdett csak verse-

nyezni – ismét a dobogó
harmadik fokára állhatott.
Kopasz ezzel az eredmé-
nyével biztosította helyét a
magyar ifjúsági válogatott
keretében, Traványnál pe-
dig a sportos családi háttér
is garancia lehet a sikerre,
hiszen nevelőapja a sokszo-
ros magyar bajnok, Világ-
kupa ezüstérmes judós,
Szabó Csaba. 
Felkészítő:  

Kovács Szabolcs
További szatymazi ered-
mények:
09.13. Regionális verseny
diák A-B-C, serdülő, Szeged
Gyermek

27 kg.: 2. Pölös Milán
30 kg.: 4. Farkas Ramóna

Diák C
27 kg.: 3. Árva Krisztián
33 kg.: 5. Pölös Nándor
42 kg.: 5. Gyöngyi László

Diák A
45 kg.: 1. Micziz Nóra
54 kg.: 1. Sándor Péter
+66 kg.: 2. Lénárt Benedek

Serdülő
55 kg.: 5. Kovács Balázs
57 kg.: 3. Balogh Sára
52 kg.: 3. Travány Kata

09.27. Atom Kupa”, Diák
„C” fiú-lány MKK, diák A-
B, Paks
Diák C

30 kg.: 2. Tetlák Abigél
Diák A

45 kg.: 1. Micziz Nóra
54 kg.: 1. Sándor Péter
+66 kg.: 3. Lénárt Benedek

09.28. Atom Kupa”,
serdülő, ifjúsági férfi-női,
Paks
serdülő

48 kg.: 1. Kopasz Fanni
52 kg.: 3. Travány Kata
55 kg.: 5. Kovács Balázs

ifjúsági
48 kg.: 2. Kopasz Fanni
57 kg.: 3. Balogh Sára
55 kg.: 3. Guba Levente
73 kg.: 5. Kopasz Bence

Kopasz Fanni országos bajnok

Travány Kata (jobbróla második)

A Mi rovatunk

Az idő
Ülök egymagamban. Mun-
ka lenne bőven. Mégis
megállok. Egyedül vagyok.
A ház csendes. Csak a gé-
pek zaját hallom. Fura, o-
lyan egyedül vagyok, de ez
az egyedüllét most jól esik.
Eltűnődöm. Olyan gyorsan
elrepült ez a december.
Észre se vettem és holnap
vége. Olyan meseszerű volt
az egész. Valahogy repül-
tem. Hol angyal szárnya-
kon, hol a sárban tapostam.
Bele-bele is ragadtam, de
az angyalszárnyak kisegí-
tettek. Éreztem olvadni a
teret és időt. Forró lávaként
ömlött rám és belém. Meg-
perzselt és elégetett. Aztán
az angyalszárnyak meggyó-
gyítottak és tündér lettem.
Repültem az időn át. Az idő
relatív. Épp minap beszél-
gettünk erről a lányommal.
Most valahogy gyorsabban
peregnek a percek, gyor-
sabban folyik ki a kezeim
közül. Nem tudtam vele ezt
megértetni. Hisz ő még
fiatal, nem tapasztalt meg
egy korábbi időt. Gyerek-
ként nekem is lassabban
folyt. Egy nyár olyan hosz-
szúnak tűnt akkor, most
pedig gyorsan tovaillan.
Most olyan, mintha az idő

sodró patak lenne és hang-
osan közelít a zuhatag felé.
Mi lesz ha egyszer odaér és
lezuhan? Akkor megszűnik
létezni? Vagy talán akkor
megnyugszik és végre újra
lassú folyású patak lesz.
Talán. Bízom benne. Most
csak azt érzem, hogy sodor
magával és nem enged.
Nem tudok tőle szabadulni
akárhogy is kapálózom.
Egyszer, ha végre lezuhan
és megszűnik létezni, akkor
elmegyek oda messze.
Messze az óceán partjára és
ott futok. Óceántól óceánig.
Egyszer….

Az év átlagembere
A napokban kaptam egy
emailt. Tárgy: Az év át-
lagembere. Hűha! Megkap-
tam az év átlagembere dí-
jat! Minő megtiszteltetés!
Végig is gondoltam, hogy
érdemeltem ki mindezt. Át-
lagember vagyok, mert:
1. átlagos munkát végzek
átlagos munkahelyen
2. átlagos családom van.
Férj és két gyerek. 
3. Igaz sportolok, de átla-
gos a teljesítményem.
4. A kinézetem is átlagos.
5. Az álmaim is átlagosak. 

Megállapítható, hogy meg-
érdemlem a címet. De áll-
junk csak meg egy percre!
Átlagos munkahelyem van.
Hány embernek még ilyen
sincs. Átlagos munkát vég-
zek. Ez sem igaz, hiszen
többször tapasztaltam,
hogy a munkám jellege
ellenére hálásan távoztak az
ügyfeleim. 
Átlagos családom van.
Nem igaz. Van férjem és
két csodálatos gyerekem.
Hány ember él egyedül,
család nélkül. A gyerekeim
megszületése volt életem
legcsodálatosabb élménye.
Sportolok. Hány meg hány
ember lusta felkelni a kana-
péról. Teszek valamit ma-

gamért. Átlagos teljesít-
mény? Mi az, hogy átlagos!
Igaz nem nyerek versenye-
ket, de magam minden e-
gyes alkalommal legyőzőm.
Átlagos a kinézetem. A lá-
nyom épp tegnap jegyezte
meg, hogy anya olyan szép
vagy, ha mosolyogsz. 
Átlagosak az álmaim. Nem,
nem azok. 2015-ben nagy
terveim vannak, amiket
véghez is viszek - de ez
még titok.
Olvasom tovább az emailt:
Keresik 2014. Agrárembe-
rét. Azt hiszem, legelőször
olvasni kell megtanul-
nom…

Döméné Szabó Andrea írásai

Bizonyára mindenki kí-
váncsian várta November
22-én az M1-en látható
Gasztroangyal szatymazi
barackos adását. De volt
folytatás is, december 13-
án volt látható a következő
"szatymazi", Márton naptól
- Luca napig időszakot át-
fogó adása. Nagy megtisz-
teltetés egy ilyen nívós
műsor témája lenni min-
denkinek, aki e község
lakója vagy bármilyen mó-

don kötődik Szatymazhoz.
Sok ember munkáját rejtik
a képsorok, de külön kö-
szönet illeti meg Barna
Károlyt, Feketéné Bárkányi
Icit és Novák Pált, akik
igen megfeszített munkát,
rengeteg időt, energiát for-
dítottak e két műsor forga-
tásának előkészületeire és a
forgatások napjaira. 
Köszönjük!

résztvevők és segítők

Még egyszer a Gasztroangyalról
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Tápai János és Tápai Já-
nosné Balogh Mária hat-
van éves, gyémánt lako-
dalmát ünnepelte novem-
ber 15-én népes családi
körben. A házaspár szüle-
tésétől fogva Szatymazon,
a III. körzetben él. Család-
jaik közel laktak egymás-
hoz, így már gyermekko-
ruktól ismerték egymást.
Szorgalmas életük során
gyümölcstermesztéssel,
állattartással foglalkoztak.
Jani bácsi és Marika néni

nyugdíjasként sem tétlen-
kedik: most is van baracko-
suk. Két gyermekük szü-
letett: János és Anna. Az
ünnepségen 5 unokájuk és
3 dédunokájukon kívül a
népes rokonság köszöntötte
őket.
Kedves Jani bácsi és Ma-
rika néni! Isten éltesse
Önöket még sokáig jó
egészségben! A jókívánsá-
gokhoz csatlakozik Szaty-
maz Község Önkormányza-
ta és a Mi Lapunk.

Csizmanyomoktól a
villanyáramig...
Az áram hiánya jól jellemzi
a gyergyói tanyavidéket.
Van ugyan itt-ott valaki, ki
békási lovacskákkal felhú-
zat egy-egy áramfejlesztőt
de ez kevés. Ide, s ilyen ta-
nyákra egykor többen jöt-
tek s régenente főleg – ki-
csipekedve bajszuk hegyit!
'Télfordulást', Napfordulót,
Szilvesztert nézni! De Ma
már... minek. Elég nékünk a
Himnusz... Szóval nincs á-
ram, csak gyertya, s a „szál-
ka” nevű világosító kész-
ség... Aki felmegy Felső-
Fehérmezőig próbálja ki!
Viszont itt meg még a Gü-
düczben vannak még kövi-
rákok - szemben a Békény-
nyel, Marossal – még ja-
vában úszkálhatnak-mász-
kálhatnak sellők között,
azonos színű patakkövek
közé rejtőzködve... Eköz-
ben áramtalan sejtelmes-
ségbe süpped az egész vi-
dék fel egész Lengyel-te-
metőig... Azon túl, túl az
Obscsináknál,-mi van csak
a csuda tudja... (A rabsicok-
nak van bőven villanyuk,
de e tájon az is csak a te-
repjáróra felszerelve, s ki-
számíthatatlanul villan fel
olykor-olykor. E felvillaná-
sokat jobb elkerülni...)
A patakon lepcsegett egy
legényke. Legény? Gyer-
mek? Haladt szépen lefelé.
Nagyapjának apját keres-
te/keresi valahogy... Nos
kereste? Inkább régvolt
nyomait fürkészte a fö-
venyben. Mórébükkről
ereszkedve s Móré déd-
nagyapa csizmanyomait
nézte. Voltak nyomok, sőt
csizmanyomsorok régi meg
mái időkből. (Mert itt az út
felhagyott a ponk iránt, -a
medertől). Találékonyság
szerint lesegette a föveny-
ben: nó! melyik is lehet a
dédnagyapja nyoma. Csak
itt lelhetne emléket mert az

öreg Mórét elvitte a Nagy
Háború. Elvből a nyoma
még itt lehet e patakföveny-
ben, s a többi között... De
lehet, hogy mára tovább
güdülték a habok, a patak-
palák, a lejtnek billenő ka-
vicsok... lefelé... A gyermek
amúgy laskát visz rendre
fel,- az erdei iskolába. A
Setét-Putna felső részén
rendre béreltek házat a ta-
nítónéniék, (egy hétre). A
laska könnyű. Gyermek is
felvihet hátán fél hétre va-
lót, csak két általvetőt kell
vennie, s ennyi... Egy ilyen
útján - még tavaly - valahol
itt összeismerkedett egy
öreg Balánbánya-i rézbá-
nyásszal... Őneki kis kert
volt kihasítva a veresfe-
nyőből,- káposztának, pa-
szulynak, és pityókának. A
paszullyal futtatott kerítés-
lészának vetve neki hátát
itt, - e kicsikertnél szokott
megpihenni... A gyerekem-
ber már 16 éves, így ne-
kiengedték ennek az útnak

már évnek előtte is. Sőt,
megengedték, hogy olykor
el-elbeszélhet is hegyen
idegen tanyasiakkal.
- „Nekem a medvelány
hozza a mézet”... mondta
az erdőbütübe felköltöző
egykori tárnamester, mikor
együtt ültek s hallgatták
patak súgását, súgatag lom-
bok zúgását, de azért elgon-
dolkodtak kissé ezen-
azon... S kéretlen az ércbá-
nyász tanúbizonyságát ad-

ja, -„miszerént örvend,
hogy a barna bundás kisas-
szonnyal még nem került
testközelbe: ”továbbvíve a
fonált-
„Jobb ha őnagysága a ker-
ten kívül marad...”.A le-
gény elnézi a kivénhedett
tárnamestert s egyre, hábo-
rúban eltűnt öregtatája jár
eszében. A vénséges bá-
nyásznak sincs áram. Gyer-
tyaszál és szálka szeszélyes
fényében ír. De, van azért:
TV!
- „Addig nézi amíg meg
nem unja!”- a sötétben hé-
juszként lapító jószágot.
Majd visszateszi rá a szék-
i-forma szénacsináló-asz-
tagcsináló szalmakalapját...
Hadd' fedezi el a vaksi
képernyőt...
A kurziv három mondatré-
szecske Balás Kati újság-
író, főszerkesztő Úrhölgy
(Hargita megye) mondatai,
riport alapján gyűjtve
(Csik-szék, főleg Gyergyó-

szék). Ez úton Szeretettel
Üdvözöltetem -s személye-
sen. A rejtelmes szavak
íme: lepcsegett, lépegetve
vízben gázolt/ Balás K.
gyűjtése a fenti interjú so-
rán (Hargita Népe, 2007)/,
güdül: a habok által mozga-
tott, forgatott, csapkodott;
laska: tészta; általvető: ta-
risznya, veresfenyő: lúc;
paszuly: babféle; pityóka:
burgonya; héjúsz: hiúz;
ponk: kiemelt hegy (or-
mocska); lésza: karámke-
rítés vízszintes része, avagy
szerkezeti eleme; kicsikert:
kiskert; sugatag: tájnév;
rabsic: vadorzó (Nyámc/
Neamt megyéből-„jobb”
ára; asztagcsinálás: rendso-
drás s az azt követő havasi
munka szénacsináláskor,
Setét/Fekete-Putna, Güdüc,
Mórébükk, Balánb., Bé-
kény, Obscsina, Fehér-me-
ző, Lengyel-temető, ezek
ottanság létező, azaz hely-
béli földr.-i nevek.

László Péter Sándor
Kerülén-rege
Nyögtető ködben mely nem fedezék
szőrmók!  még a circus MAXIMUS
parkolóját is kikerüld s véle kerüld a bohócz
dákat!!
Hatalmas Medve-anyáddal sompolyogj be az
Első Erdőbe visszabújva nyögtető ködbe s 
van kis időd tán’ vagy Tán’több is
mint  a kétségbeesés 
szűkreszabott Ideje…

Január 6., Vízkereszt
A karácsonyi ünnepkör ad-
vent első vasárnapján kez-
dődik és vízkeresztig tart. 
Ezen a napon érkeztek meg
a Háromkirályok– Gáspár,
Menyhért és Boldizsár –
Betlehembe, hogy tisztele-
tüket tegyék a gyermek
Jézusnál. Ezen a napon volt
szokás régebben az úgyne-
vezett „háromkirályjárás.”

Gyerekek kis csoportokba
verődve házról-házra jártak
és előadták a történetet.
Vízkeresztkor emlékezünk
Jézus Krisztus megkeresz-
telésére is. 
Az ünnepnap harmadik tar-
talma a kánai menyegző,
Jézus első csodatétele, ami-
kor a Kána városában zajló
esküvőt követő lakodalom-
ban hat korsó vizet borrá

A népi kalendáriumból
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változtatott. 
Vízkereszt napja, a kará-
csonyi ünnepkör lezárását
és a bálok, farsangok ide-
jének kezdetét is jelenti. 

Január 22., Vince napja
A magyar szőlősgazdák
számára nagyon fontos,
mert a metszett „vince-
vesszők” állapotából jósol-
ták a szüret gazdagságát. A

vesszőket üvegbe, melegre
tették és várták, hogy ki-
hajtson. Ha sok rügy hajt ki
bőségesen lesz bor, ha nem,
akkor szomjazás várható…
A szőlőtermelők az időjá-
rást is figyelték ezen a na-
pon: szép, napos idő esetén
jó, ellenkező esetben rossz
bortermést jósoltak. „Ha
szépen fénylik Vince, meg-
telik a pince.”
Kölcsey Ferenc 1823-ban

ezen a napon fejezte be a
Himnusz megírását. Erre az
eseményre emlékezve
1989. óta január 22-én ün-
nepeljük a Magyar Kultúra
Napját. 

Január 25., Pál napja
Ha a „”pálforduló” (Szent
Pál megtérése) napján sü-
tött a nap, akkor a néphit
szerint még hosszú kemény
télre kellett számítani. 

A magyar népi mondóka a
január hónapot a követke-
zőképpen jellemzi:
Pálnak fordulása
Fél tél elmúlása
Piroska napján a fagy
Negyven napig el nem
hagy.
Ha fénylik aVince,
Megtelik a pince.
A ködös január
Nedves tavasszal jár. 
Összegyűjtögette Gondi Klári

Görgényi Gábor jegyzete
LACI
Az ember tudomásul ve-
heti, hogy a halál az életünk
része. Tudomásul veheti,
hogy élete folyamán elke-
rülhetetlenül találkozik ve-
le, hogy eljön az idő, mikor
a szüleit temeti és az is el-
jöhet, hogy barátját, párját,
gyermekét vesztve áll tehe-
tetlen. Tudomásul veheti,
hogy az emberi faj ezért a
Mindenség túlélője, hogy
minden percben fejeződnek
be földi életek, akikről sem-
mit sem tudunk, hogy a
születés és halál ok-okozati
összefüggés, s hogy ő ma-
gának is ez a sorsa. Tudo-
másul veheti, hogy bár mi
magunk hozzuk létre, s
bennünk keletkeznek, gon-
dolatainkat, érzelmeinket el
lehet engedni, s mint kívül-
álló szemlélhetjük a való-
ság természetét. 

Azonban az ember gondo-
lataival és érzelmeivel
együtt Ember – van, amikor
nem elengednie kell, ha-
nem engednie: engedni a
szomorúságnak, a bánat-
nak, a hiányérzetnek, a be-
teljesületlenség kétségbeej-
tő érzésének. Én is engedek
most ezeknek. Szerettem s
szeretem Kormányos Lacit.
Majd’ húsz esztendeje is-
merem, s mikor visszake-
rültem Szatymazra, már
polgármester volt – de
ugyanazzal az emberrel ta-
lálkoztam. Igaz, mikor a sa-
ját, vagy később az újság
ügyében kerestem, láthatat-
lanul ugyan, s minden ok
nélkül, de kissé vigyázzba
álltam a hivatali ajtóban.
Jót mosolyoghatott ezen
magában. Úgy vélem, más-
nak sem volt oka, hogy fe-
szengve, izzadva kelljen elé
állnia, közvetlensége nem

rontott határozottságán s
nem ingatta józan döntését.
De nem folytatom jó tulaj-
donságaival – tudom, min-
denki ismeri ezeket, hisz’
látom, gyászol a falu, mé-
lyen gyászol. Nem csupán
polgármesterét, hanem em-
bertársát gyászolja megren-
dülten. 
De szomorú abba is bele-
gondolni, hogy a fiatalem-
ber, aki ennyi idősen ilyen
bölcsességgel vezette a
falut, mi mindent tehetett
volna még évtizedek ta-
pasztalataival. Leendő utód-
jának jó példával szolgál.
Fájdalmunkat enyhítheti,
józan belátásra biztat s min-
dannyiunk számára példa-
mutató az Ő, saját sorsához
való hozzáállása, utolsó
idejének tiszta fejjel, gon-
dolatokkal, mások iránti
szeretettel való viselése –

pedig hatalmas értékeket
kellett itt hagynia. 
Az idő majd telik, ahogy
eddig is – míg élünk, em-
lékezünk rá s még azután is
itt lesz, hisz’ örökre Szaty-
maz legnagyobbjai közé
került.
Békesség Veled, Laci!

2014 ADVENT
Decemberben ismét megren-
dezésre került a Szatymazi
Nőegylet, a Faluhàz, az Ön-
komànyzat, és a sok önkèn-
tes munka összefogásàval
advent négy hétvégéje a té-
ren! Ha, eszünkbe jut, ho-
gyan is kezdődött?
...A Szatymazi Nőegyletről!
A Nőegyletet 2011-ben kel-
tette életre pár igazán lelkes
különböző hivatású, érdek-
lődési körű, de mégis a kö-
zért tenni akaró NŐ, ASZ-
SZONY, CSALÁDANYA,
NAGYMAMA. Kitűzött cél-
jaik a közösségi élet színe-
sebbé tétele, az összefogás
erősítése és az egymástól ta-
nulás volt. A megalakulást
követően akcióba is lendült e
lelkes csapat, hisz adomá-
nyokat gyűjtve 500 mikulás
csomagot készített el, melyet
az egylet által életre hívott,
és azóta is évről évre meg-
rendezésre kerülő" Kultúr-
parki Advent" keretében a

Mikulás segítségével a falu
gyermekei kaptak, illetve
kapnak meg. A kimaradt cso-
magok olyanokhoz jutnak el,
akik nem tudtak bejönni a
Faluház előtti térre, de a csil-
logó szemek mutatják meg,
hogy jó helyre kerülnek. Az
elindított ötlet mára hagyo-
mánnyá nőtte ki magát, Ad-
vent négy vasárnapját már
"megszokottan" a téren kö-
szöntjük és már az üstök cse-
réjére kell gondolni, hisz ke-
vés a forralt bor, tea, de zsí-
ros kenyérből is egyre több
kell. Az esemény sikere azt
mutatta meg, hogy igen is
szükség van ilyen és ehhez
hasonló rendezvényekre, me-
lyek kimozdítják az embere-
ket a hétköznapokból. A ta-
vasz közeledtével a szatyma-
zi Liget újbóli életre keltése
volt a kitűzött cél. A majális
remek alkalom volt, hogy a
liget ismét emberekkel teljen
meg. A napot azóta is minden
évben gyülekezéssel, majd
felvonulással kezdjük a falu-

háztól a ligetig zeneszóval,
zászlókkal, lufikkal. A liget-
ben csapatok, társaságok főz-
nek közösen majd a délután
"heverészéssel" telik. Az első
nagy tételben történő szaty-
mazi baracklekvárt is a Nő-
egylet főzte ki ..,na de szó
szerint. A Falunap keretében
kóstolhatták vendégeink!
Volt közösségi rendezvény,
ahol a Hölgyek romkocsmá-
jában lehetett megpihenni és
az" adventi" üstök ezen a na-
pon mentás limonádéval tel-
tek meg. Sétált az egylet a fa-
luban szép kora délután, főz-
tek közösen lekvárt, készítet-
tek padlizsánkrémet. Bármi-
kor, amikor segítségül hív-
ták, akár támogatás, akár pár
asszonyi kéz kellett, az asz-
szonyok mentek, mennek.
Ötlettàrukban még szàmtalan
közösségépítő, értékteremtő,
önfeledt program megvaló-
sításànak terve rejlik. De
nem maradhat el a következő
sorok folytatàsaként azon tà-
mogatók felsorolàsa sem,

akik az idei Mikulàs csoma-
gokhoz és adventi hangulat-
hoz bàrmilyen formàban
hozzàjàrultak! Legtöbbjük
màr több éve tàmogatásával
erősíti a Nőegylet tevékeny-
ségét! KÖSZÖNJÜK!!!!! Ce
Glass, Szatymaz Községi
Önkormányzat, Pölös Lász-
ló, Palotás János, Szatymaz
Repülőtér Kft., Molnár Géza,
Szatymazi Nyugdíjas Egye-
sület, Kabai György, Kovács
Sándor, Kávai László, Polgár
Attila, Ürmös Márta, Báló
Ferenc, Szabó Péter, Tápai
Szílvia, Kothencz István,
Csányi István, Masa László,
Posta Ferenc, Sajtár Imre,
Lippai József, Széll József és
Széll Józsefné, Újvári Ró-
bert, Ördöghné Marika, Már-
ta Ferenc, Bihari Tibor, Ilona
és Tsa Bt., Szatymaz és Vidé-
ke Takarékszövetkezet, Bar-
na Károly, Takács Tibor, dr.
Bereczki Ágnes, Kónya Fe-
renc, Becsei József, Kiss
Emilné

Tót Tünde
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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:
Információ:
tel: 40/922-334, 
Hibabejelentés:
tel.: 80/922-333

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
Jordáki Mária Etelka (1953.)

Szatymaz, Béke u. 64.

Zádori Gáborné (1938.)
Szatymaz, Dózsa Gy. u. 28.

Tóth Ferenc (1941.)
Szatymaz, I. körzet tanya 141.
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Kis Károly Dániel 2014.09.22
Kis Éva Gabriella és Ágoston Károly

GÓLYAHÍREK

Kedves Szülők!
Amennyiben szeretnék, hogy 

újszülöttjük fotója 
megjelenjen 

a „Mi Lapunkban”, 
kérjük, az adatokat és a

képet küldjék el 
a milapunk@szatymaz.hu-ra,
vagy hozzák be személyesen

a szerkesztőségbe!

Szatymaziak küldetése
Évek óta jó szívvel, a-
dományokkal, munká-
val viszonozza Móra
Mónika és Nacsa Zoli
azt a végtelen erdélyi
vendégszeretetet, amit
a gyergyószárhegyi
gyermekotthon dolgo-
zóitól és neveltjeiktől
kap – jó hírét keltve
ezzel községünknek is.
A képen a helyszínen,
Böjte Csaba atyával.

ADVENT SZATYMAZON
Advent – a várakozás idő-
szaka – számomra idén iga-
zi várakozást, felkészülést
jelentett, sikerült az egész
ünnepkört – advent első va-
sárnapjától egészen január
6-ig úgy igazán megélni,
átélni.
És történt mindez köszön-
hetően annak, hogy nagy
lelkesedéssel vetettük bele
magunkat a programok
szervezésének, és lebonyo-
lításának, öröm volt egy kis
közösséggel együtt készül-
ni az év legszebb ünnepére. 
Kezdődött a sürgés-forgás a
Gasztroangyal rendezvény-
nyel, élmény volt mind a
közös krumpli pucolás,
mind a fenyősor felett fel-
csillanó fények, a fabódék
felállítása, és a bennük
megjelenő emberek közvet-
lensége, nem is beszélve a
finom portékáikról. 
Megismertem a rétes készí-
tő nénit, a finom sütőtökös
sütiket sütő asszonyt, a mé-
zes embert, akinek a mézét
keverjük azóta is a teánkba
otthon. 
Vettem finom lekvárokat a
sándorfalvi lekváros hölgy-

től (sütöttem is belőle gyor-
san finom szilvás kiflit, ami
némi jó akarattal majdnem
olyan finom lett mint az
édesanyámé, aki szintén
sándorfalvi volt) és sorol-
hatnám a kellemes élmé-
nyeimet. 
Aztán eljött az igazi adven-
ti vasárnapok ideje is, ami-
kor nagy örömünkre meg-
teltek a faházak az árusok-
kal, és sok érdeklődő jelent
meg a rendezvényeken és a
kézműves-foglalkozásokon
is. Összetartó, befogadó és
lelkes helyi közösséget

ismertem meg, jó volt
együtt várni a karácsonyt.
Elhívtam néhány baráto-
mat, voltak közöttük szege-
diek, határon túliak, kicsik
és nagyok – és egytől-egyig
jól érezték magukat. Kö-
szönjük!
Fenyőfadíszítés. Amikor
felmerült a fenyőfadíszítés
ötlete kicsit aggodalmas
hangulatba is kerültünk,
mivel tudtuk, hogy a gon-
dolat nagyon jó, de nem
voltunk biztosak benne,
hogy jó-e a versenyeztetés
egyáltalán, hiszen minden
gyerkőc vidáman, szívből
alkot. 
Aztán megjelentek a fák
méretére vonatkozó félel-
mek is, konkrétabban, hogy
honnan szerezzünk egyfor-
ma magasságú és széles-
ségű fákat. 
Telt-múlt az idő, és egyre
közeledett a fák díszítésére
kiírt időpont, ezért az ag-
godalmaskodásra egyre ke-
vesebb idő maradt, csele-
kedni kellett.
A természet nem arról hí-

res, hogy egyforma dolgo-
kat gyártana, nem, a fák
nem voltak egyformák. A
magasságuk és szélességük
tekintetében sem. Akadtak
köztük satnyábbak, alacso-
nyabbak, magasabbak, te-
rebélyesebbek... Bekerül-
tek a díszterembe… Izga-
tottan vártuk a gyerekeket.
És mit ad Isten? Akkor és
ott létrejött az igazi kará-
csonyi hangulat, az az „an-
gyalkás-fajta”.
Megszólalt a karácsonyi
zene és a gyerekek díszítet-
tek-díszítettek, gyönyörű
dolgokat készítettek, és e-
gyáltalán nem zavarta őket a
fák mérete, vagy a verseny.
Minden csoport megtalálta
a maga fáját, és a kisebb,
satnyább fenyők is sudárrá
és terebélyessé váltak a
csodálatos gyerekek által
készített díszektől, a nagy-
obbak és terebélyesebbek
pedig társaikhoz szelídül-
tek…
Megszületett az Ünnep. 

Gondi Klára

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

Falugazdász az idén is minden hétfőn és
kedden 08-04-ig a Faluházban

Időpont egyeztetés: 0670 4893846 Gömöri Gabriella

Köszönet Dorogi Zoltánnak, a Csipet-Csapat Nagycsaládosok
Egyesületének, Gyuris Mihálynak, Márta Ferencnek és a
Nőegyletnek.


