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Ha csukott szemmel is 
látlak s elfogódva 

kinyílsz majd bennem 
mint gondolat-virág, 
a vágyból gyökérző 

növő pillanatra 
rárémül újra 

a csalódott világ. 
És nem értem én sem: 

Csodák pitvarából 
mesék gurulnak a 

hallgatás alól, 
míg tűnődve állok 

egy rezzenő tavaszban: 
Érezlek, itt vagy, 
és mégsem vagy

sehol...

Kormányos Sándor

Mesék gurulnak

Japán edző oktatta judosainkat.
Cikkünk a 8. oldalon.

Fotó: Görgényi Gábor



a Mi Lapunk 2015/08.2

HELYTÖRTÉNET

Bizony nyugodtan állíthat-
juk, hogy a régi szatymazi
fiatalok közül is már csak
kevesen emlékeznek rá. A
lexikonok, szakkönyvek
nem is tudnak róla, hogy itt
a Szeged-felsőtanyán ez
volt a hívatalos neve a gyü-
mölcsből készült aszal-
ványnak, amit főleg hulló
almából készítettek. Pedig
valamikor még, a háború
előtti időkben megtartott
szatymazi hetipiacokon, ott
a Vasút utcában az épületek
előtt - nem a sínek felöli
oldalon, mert ott az "em-
berpiac" volt, a napszámo-
sokat ott fogadták fel - a
tejterméket: túrót, vajat,
sajtot, esetleg tojást áruló
asszonyok között nyár de-
rekától már megjelentek
azok is, akik a pifát, az
aszalt gyümölcsöt árulták.
Az árúsok jórésze az ela-
dásra kínált terményükkel
az előző napi /szombati/,
szegedi piacot is megjárták.
Az aszalt gyümölcsöt, leg-
többször a szilvát, vagy az
almát akkor még nem ki-
lóra mérték, hanem a kosár-
ból előkerült bögrével ada-
golták a vevőknek. A vásár-
ló mielőtt alkudozott volna
a pifára, az aszalt gyü-
mölcsre, alaposan megvizs-
gálta, megízlelte. A repedt,
vagy kérges aszalványt
áruló eladókat elkerülte,
mert tudta, hogy az a gyors
aszalás, szárítás következ-
ménye, ami miatt az íze
sem a legjobb, kevésbé el-
tartható.
Az évszázadokra ha vissza-
tekintünk elmondhatjuk,
hogy a gyümölcsök asza-
lása, a gyümölcs, vagy
egyéb termény víztartalmá-
nak csökkentése /20 % alá/
a legrégebbi tartósítási el-
járás volt. Csak a répacukor

megjelenése (Ott lógtak
sorban "Náj" bácsi szaty-
mazi boltjában a sóvárgó
gyerekszemek előtt, a be-
léjük öntött madzagon, a
befőzéshez vásárolható sü-
vegcukrok) majd annak las-
san mindenki által megfi-
zethető ára vetett véget itt
Szatymazon is az aszalvány
készítésének évszázadok
alatt kialakult gyakorlatá-
nak, hagyományának. Ma
még a "bagolytüdőnek“ is
emlegetett pifát, aszal-
ványt, leginkább a cukros
szirupban eltett "befőtt"
helyettesíti, amit most a
gyárakban készített bolti
"konzervek" próbálnak az
étkzésben betöltött szere-
péből kiszorítani és az 
aszalvány sorsára juttatni.
Az aszalt gyümölcsök kö-
zül hosszú évtizedeken ke-
resztül az alma vezetett,
elsősorban ezt nevezték
azután pifának. Az aszaltal-
ma elkészítése nem volt
egy könnyű feladat. Itt
Szatymazon kezdetben a
szőlőhegyekben, majd ké-
sőbb a városiak tanyái,
nyaralói mellett lévő, oly-
kor több holdas szőlős-
kertekben, de a helyi bir-
tokosok által telepített sző-
lőkben is, csaknem kivétel
nélkül gyümölcsfák virul-
tak. A szőlősben és a ház
körül ültetett régi almafák
idővel hatalmas fákká nőt-
tek. Nem volt ritka hogy a
koronaátmérőjük meghal-
adta a 10 métert, esetleg el-
érte a 14 métert is. /pl:Hús-
véti rozmaring, Batul, Gra-
vensteini, Szercsika, stb./ A
több mázsa almát adó hatal-
mas fák permetezése szóba
sem került. Nyár végén
olykor hetekig hullott a
férges- és a már érett alma
vegyesen, hamarosan be-

terítette a fa alját. Ezt a le-
hullott termést kellett össz-
együjteni, válogatni, osztá-
lyozni, mosni, "hasítani":
kimagozni, hámozni, szele-

telni és cserényekbe /olyan
tálca aminek a kerete 3-4
centiméteres fa, a lapja pe-
dig vesszőfonat/ elhelyezni.
De öntötték az elkészített
aszalnivalót a megtisztított
lapos cseréptetőre is. Takar-
ni kellett, mert a darazsak,
legyek belepték volna. Az

így, napnak kitett "galyszá-
rítón" vagy tetőn elhe-
lyezett aszalnivalóból a víz
egyenletesen távozott, za-
mata, íze megmaradt. A na-
ponszárítást a végén ke-
mencében folytatták, fejez-
ték be. A csaknem kész
pifát olyankor heti kenyér-
sütés után, a félig kihült
kemencébe tették, ajtaját
nyitva hagyták, hogy a
nyirkos levegő könnyen
távozzon. Az elkészült
aszalványt jól zárható hely-

re kellett tenni, mert a mo-
lyok is szerették. Erre a cél-
ra vászonzacskót is hasz-
náltak, de az igazi tartós vé-
delmet a régi "povályos"
/szakajtó szerűen font, te-
tővel rendelkező kosárféle/
biztosította.
Az almán kívül meggyet,
körtét, cseresznyét, de fő-
leg szilvát is aszaltak. A
szilva termésre nagyon vi-
gyáztak, a gyerekeknek ki
volt adva, hogy "nem lehet
széthordogatni". A felejt-
hetetlen ízű kimagozott
aszaltszilvát hajdanában
még a patikákban is árul-
ták, gyógyhatása volt. Ma
is lehet kapni boszniai,
esetleg szlovák aszaltszil-
vát az üzletekben. A szilvát
nem csak aszalták, hanem
cukor nélküli édes sűrű
lekvárt is készítettek belőle,
amit azután kihült állapot-
ban szépen lekötött cserép-
bögrékben a piacon is áru-
sítottak.
A régiek közül még Pávó
Ferenc emlegette, hogy
gyerekkorában, amikor be-
teg volt, a szomszédban
lakó Üveges Lőrincné vitt
neki aszaltszilvát, aszalt
gyümölcsöt, aminek azután
évtizedekig szájában érezte
felejthetetlen ízét. Üveges-
né értett az aszalvány ké-
szítéséhet, mert a kész
aszalványt szüretkor a leg-
édesebb mustban még befe-
jezésül megmártotta.

Az aszalványból készült
étel régen bőjti ebéd is volt.
Hígabb leves, esetleg sű-
rűbb főzelék készült belőle,
de gyakran előfordult az is,
hogy téli estéken az össze-
jövő társaság csak úgy,
nyersen, csemegének fo-
gyasztotta.

Pálmai József

A rég elfelejtett „pifa“

Aszalóház

ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNYEK

Kedves Szatymaziak!
Bizonyára mindenki értesült
már róla, hogy az utóbbi hó-
napokban az ország déli hatá-
rai felöl hatalmas számú mig-
ráns csoportok érkeztek és fo-
lyamatosan érkeznek Magyar-
országra. Sajnos településün-
ket sem kerülték el, azonban
eddig szerencsére csak kisebb,
pár fős létszámú menekültek-
kel találkozhattak a külterüle-
ten élők. A probléma megol-

dása országos feladat, melyre
az arra illetékes szervek már
intézkedéseket tettek. Nem árt
azonban a végleges megoldá-
sig is egy pár dolgot szem előtt
tartani, ezért az alábbiakra
szeretném felhívni a lakosok
figyelmét:
- Amennyiben migránsokkal

találkozik valaki, elsősorban
a közegészségügyi és köz-
biztonsági szabályokat tart-
sa be. Ne nyúljon ruháza-

tukhoz, tárgyaikhoz, mivel
azok fertőzöttek lehetnek. 

- Azonnal értesítse az illeté-
kes rendőri szerveket a 112-
es segélyhívószámon.

- Semmiféleképpen ne szállít-
sa őket sehova, mivel ez
adott esetben embercsem-
pészetnek is minősülhet.

- Amennyiben úgy ítéli meg,
hogy orvosi segítségre szo-
rul valaki a migránsok kö-
zül, úgy azonnal értesítse az
ügyeletes orvost, vagy a

központi orvosi ügyeletet. A
112-es segélyhívószámon
elegendő megtenni a beje-
lentést, mivel Ők hivatalból
értesítik az egészségügyi
hatóságot is.

Bízom abban, hogy együttes
összefogással segíteni tudjuk
az illetékes szervek munkáját,
szem előtt tartva az emberi
segítségnyújtás alapvető sza-
bályait is.
Köszönettel: Barna Károly

polgármester

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ



a Mi Lapunk2015/08. 3

A Szatymazért Alapítvány
pályázatot írt ki „A szaty-
mazi fiatalok szabadidős
és sporttevékenységének
támogatása, egészség-
tudatosságának erősítése”
céljából.
A felhívásra 4 pályázat ér-
kezett. Minden pályázó
megfelelt a kiírásban előír-
taknak.
A kuratórium az alábbi ké-
réseket támogatta:
- Standard emlővizsgálati

modell beszerzésére kap
49.339 Ft támogatást a
Per-Le Egészségügyi
Szolgáltató Betéti Társa-
ság.

- SZTEJKI Szatymazi Álta-
lános Iskola a testnevelés
órán, a magasugráshoz
szükséges ugródomb
ponyvával való bevonásá-
ra kap 82.550.- Ft-ot. 

- Szatymazi Polgárőr Egye-
sület elsősegélynyújtási
oktatás céljára igényelt
85.000.-Ft-ot, melyet a
kuratórium szintén támo-
gatott.

- Szatymazi Sportegyesület
Judo Szakosztálya a judo
sporthoz szükséges ruhá-
zat vásárlására kap
141.000.- Ft-ot 

Gratulálunk a pályázóknak
és további eredményes
munkát kívánunk!

Az önkormányzat bérbe
adja a tulajdonában lévő
Vasút utca – Petőfi utca
sarkán lévő épületben talál-
ható üzlethelyiségeket a
hozzájuk tartozó kiszolgáló
épületrésszel együtt.
A helyiségek bérlésére
vonatkozó igényeket 2015.
augusztus 31. nap 15
óráig Szatymaz Községi
Önkormányzatnak címez-

ve postai úton (6763 Szaty-
maz, Kossuth u. 30.) vagy
Barna Károly polgármester
részére elektronikus for-
mában (pmhivatal@szaty-
maz.hu) lehet benyújtani. 
Bővebb információt Barna
Károly polgármestertől
személyesen, vagy az
62/583-560-as telefonszá-
mon lehet kérni.

Az Országgyűlés elfogadta
a hadigondozásról szóló
1994. évi XLV. törvény
módosításáról szóló
T/4972. számú törvény-
javaslatot. 
A törvénymódosítás - kibő-
vítve az eddigi jogosultak
körét - támogatást kíván
nyújtani a második világ-
háborúban elesett, eltűnt
és hadifogságban elhunyt
katonák és munkaszolgá-
latosok özvegyeinek és
árváinak, illetve minda-
zoknak, akiknek férje,
édesapja 1938. november
2-a és 1945. május 9-e kö-
zött a volt magyar királyi
honvédség és csendőrség
kötelékében szolgált, füg-
getlenül állományviszo-
nyától és rendfokozatától,
és attól, hogy a II. világ-
háborút lezáró Párizsi
Békeszerződés következ-
tében más ország állam-
polgárává vált.
A törvénymódosítás meg-
nyitja a hadigondozotti
jogosultságot azon ma-
gyar állampolgárok - volt
hadiárvák, volt hadigyá-
moltak és volt hadigondo-
zott családtagok – számá-
ra is, akiket 1949. január
1-jét megelőzően nyilván-
tartásba vettek, azonban
pénzellátását nagykorúvá
válása miatt, vagy 1949-
ben politikai okból meg-
szüntették, kérelmét elu-
tasították, vagy kérelmét
politikai okból elő sem
terjesztette. 
Azon hadiözvegyek is a
gondozottak körébe ke-
rülnek, akiknek férje Ma-

gyarországról vonult be, de
– lakhelyváltozás nélkül –
jelenleg más állam polgára.
A járadék megegyezik a
hadigondozotti ellátásra
jogosultak havi rendsze-
res járadékának összegé-
vel, mely az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb
összegének 30%-a.
A rendszeres havi járandó-
ságot igényelni lehet a ké-
relmező lakóhelye szerint
illetékes fővárosi és me-
gyei kormányhivatal já-
rási (fővárosi kerületi)
hivatalában, külföldön élő
és Magyarországon lakó-
hellyel, tartózkodási hely-
lyel nem rendelkező ké-
relmező esetében Buda-
pest Főváros Kormányhi-
vatalánál.
Az eljárás során a jogosult-
ság hadi eredetét egykorú
szolgálati, katonai, kór-
házi iratokkal és hatósági
igazolásokkal, ezek hiá-
nyában más hitelt érdem-
lő módon kell igazolni. A
járási hivatal a kérelemről
határozattal dönt, amelynek
alapján a kérelmező lakó-
helye szerint illetékes kor-
mányhivatal fogja a jára-
dékot folyósítani, vagy a
nyugdíjjal együtt, vagy en-
nek hiányában önállóan. 
S z e g e d, 2015. július 22.

Csongrád Megyei Kor-
mányhivatal Sajtószolgálat

A Vitalitás program kere-
tében idén ősszel (okt. 10-
én vagy 11-én) zenei fesz-
tivált tervezünk közsé-
günkben. Egy olyan közös-
ségi programot, intergene-
rációs családi napot, a-
melyre minden zenét sze-
rető, zenét játszó, zenére
megmozduló, daloló, tán-
coló falubelit várunk.
Szatymaz sokszínűségét a
zene által is tükrözni sze-
retnénk, ezért nagy örö-

münkre szolgálna, ha min-
den szatymazi, zene köré
épülő csoport részt tudna
venni ezen a fesztiválon.
Ezen csoportok összegyüj-
téséhez kérjük segítségü-
ket. A program még ter-
vezés alatt van, ezért min-
den ötletet szívesen foga-
dunk. 
Telefonszámom: 06 30 645
5932 
Köszönettel: Szunyogné Icu

Szatymazért Alapítvány közleménye

Üzlethelyiség bérbeadása

VITALITÁS ELŐZETES

Kibővült a hadigondozotti ellátásra jogosultak köre

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

Olvasd a Faluház híreit a fészbukon!
https://www.facebook.com/dankomuvhaz

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

Falugazdász minden hétfőn és kedden 
08-16-ig a Faluházban

Időpont egyeztetés: 0670 4893846
Gömöri Gabriella

Csatornázással kapcsolatos telefonszámok:

Ügyfélszolgálat: 06-40/922-334

Hibabejelentés:  06-80/922-333

Szennyvíz rákötés átvételével kapcsolatosan: 
30/496-2450; 30/588-6125

(Alföldvíz Zrt. – Szeged, József Attila sgt. 125. – Műszaki ügyintézők).
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FALUNAP 2015.

- Szia Zsuzsi! Hányadik
Falunapon készíted már a
virág-csodákat?
- Sokadik! Szerintem már
tíz éve biztos van. Annak
idején besegítőként kerül-
tem oda, úgy emlékszem
Csamangóné Aranka csi-
nálta. Utána meg valahogy
az én nyakamba szakadt, az
lett a szokás, hogy június
elején Kálmán Jani bejön,
és jelzi, itt az idő: megint ki
kéne találni valamit… min-
dig magja voltam a rendez-
vény virágkiállítása meg-
valósításának. Igaz a lege-
lején csak kicsi magja, de
az idővel igazi érett barack-
mag lettem.
- Mióta van koncepció?
- Minden évben van. A régi
időkben voltak nagyon pro-
fi dolgok, például térképet
raktunk ki szegfűfejekből,
ez anyagilag és szakmailag
is komolyabb volt. Utóbbi

időkben én az egyszerűbb
mondanivalóra törekszem,
melyek az itt lakó emberek-
hez, a helyhez kötődnek. 
- Honnan van ez a rengeteg
virág?

- Mind szatymazi termelők-
től van, az ő felajánlásaik.
Zöld, vágott virág, tuja,
minden, amivel foglakoz-
nak. 
- Hány nap munka volt a
mostani díszítéssel?
- Hány nap? Hát a hét. Hét-
főtől minden nap keményen
benne voltam, néha nem is
nyitottam ki. Padlásokat
járva kutatunk ilyenkor
olyan dolgok után, amit
csak úgy nem lehet megvá-
sárolni, de iszonyúan jól
mutatna a virágok között.
Csütörtök volt a legerő-
sebb, akkor sok segítővel
reggeltől estig csináltuk
ezzel a jó kis bandával, akik
zömében ugyan azok, de
mindig vannak lelkes újak
is. Öröm őket nézni, meny-
nyire értékelik, milyen örö-
met szerez nekik az alkotás,
szinte isszák a szavainkat.
Nagyon jó ilyenkor a han-

gulat. 
- Milyen visszajelzéseket
kapsz?
- Csak jókat és sokat…azt
mondták ez a mostani volt

az utóbbi idők legszínvon-
alasabb munkája. (Szerin-
tem is…a szerk.) Jól sike-
rült eltalálni, megelevení-
teni a témát. Külön jó ötlet
volt a szelfi-sarok, a szikra
a sógornőmtől jött, Tóth
Marianntól. Utána már jöt-
tek az ötletek, képkeret vi-
rággal, bajuszokkal, Szaty-
maz logóval…
- A következőre megvan
már az ötlet?
- Nincs! Mindig akkor pat-
tan ki, amikor szinte már
csinálni kéne. Tudom, hogy
jönni fog, Erre nem lehet
készülni. Nagyon jó ezt
csinálni, imádom! Most
például, hogy a pálinkához
is köze volt a díszletnek,
bohóckodtunk, hogy na, hol
van az a pálinka és egyszer

csak megjelent Pölös Laci
egy üveggel, sziasztok,
Nektek hoztam, utána meg
kiderült, valami 30 éves ne-
dű volt, a padláson találta…
ez a jó légkör feledteti a ki-
adásokat, a gondolatot,
hogy a munkával nem ha-
ladsz…a végén a szalma-
bábu díszítése már csupa
viccelődés volt. Azon mó-
káztunk, milyen legyen a
bajsza, olyan polgármes-
teres tán? Kérdeztük is,
Karcsi, hogy álljon a ba-
jusz?
- Köszönöm a beszélgetést,
jövőre ugyanitt!
- Rajta leszek!

Görgényi Gábor

Az idei Falunap is a dísz-
polgári cím és a Szatymaz-
ért kitüntetés átadásával
kezdődött. Az előbbit saj-
nálatos és megrázó halála
után, Dr. Kormányos Lász-
ló Péter, volt polgármeste-
rünk kapta. Emlékét mi,
akik ismertük, örökké
megőrizzük, s e díj pedig
hozzájárul, hogy a követ-
kező nemzedékek is fejet
hajtsanak munkássága,
emberi értékei előtt. 

A Szatymazért kitüntetést
Kovács Szabolcs judo edző
vehette át. Hosszú évek
alatt kiváló edzőként ne-
velte a szatymazi fiatalo-
kat, nemcsak alapokat ra-
kott le, hanem komoly
eredményeket ért el, öreg-
bítve községünk hírnevét.
Köszönjük munkáját, to-
vábbi sok sikert kívánunk!

GG

Virágok virágai. Beszélgetés Gyuris Zsuzsával

A szatymazi Falunap fő-
ként a barack köré épült, a
Nőegylet is ezen munkála-
tokban vette ki a részét.
Hölgyeink egész nap láza-
san tevékenykedtek, pucol-
tak, daraboltak, kavartak.
Fazekunkban rotyogott a
baracklekvár, melyet pala-
csintába, kenyérre kenve
kínáltunk. Az arcok láttán
nem volt kérdéses: a szaty-
mazi barack lekvárként is
nagyon finom. Július végén
újabb meghívásnak eleget
téve egy igazán különleges
helyszínen vendégesked-
tünk. A nyugalom szigete
ahol ég és föld összeér  -  a
Szatymazi repülőtéren jár-
tunk. A nagy forróság köze-
pette jólesően ejtőztünk a
fák árnyékában. Aki kedvet
kapott megmártózhatott a
kellemes vizű medencében.
A pince felé menet a nap
égette arcunkat, de felfelé
jövet is pirosodtunk -  talán
már nem is a nap melegé-
től? A vacsorát kellemes
bor, és egymás társaságá-
ban jólesően fogyasztottuk

el, nagy sikere volt házi-
gazdánk Márti vacsorájá-
nak. Az est nevetésben sem
szenvedett hiányt. Az alko-
nyat beszélgetések közt ta-
lált ránk, és megállapítá-
sunkra, milyen nyugodt s
egy kicsit varázslatos ez a
hely. Látni a tulajdonosok
álmát, amelyért dolgoznak
nap, mint nap, látni ahogy
mindennek megvan a helye
és értelme. Az este is elér-
kezett és vele a szúnyogok,
melyek az itt dolgozók ré-
szére feladatot jelentenek,
hisz’ feladatuk közé tarto-
zik a gyérítés. Az est na-
gyon jól sikerült, egy él-
ménnyel gazdagodtunk,
köszönet érte!
Következő programunka
augusztus 15-én szombat-
on, mikor is várunk min-
denkit ideiglenes "rom"
kocsmánkban egy kellemes
nyári délután eltöltésére.
Aki arra jár, térjen be hoz-
zánk, vendégül látjuk egy
limonádéra és pár jó szóra!

Nőegyleti randevúk: Falunap!
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Örömmel szeretném tudat-
ni a már sokakhoz eljutott
hírt, hogy a könyvtár egy
rövid szünetet követően
újra kinyitott, és ismét be
lehet térni olvasni, kölcsö-
nözni. Börcsök Erzsébet
vagyok, én veszem át a sok-
rétű könyvtári feladatok el-
látását. Érdeklődéssel vet-
tem, amikor megtaláltam a
pályázatot, miszerint
könyvtárost keresnek a fa-
luba, és szerencsésen meg
is nyertem ezt a megtisztelő
pozíciót. Örülök ennek a
tisztségnek, aminek több
oka van. Egyrészt vonz a
könyvtáros szakma, kihí-
vást látok benne, és lehető-
séget az önfejlesztésre, má-
sok kulturális nevelésére.
Mindezeken túl gazdag kul-
turális környezetre leltem
itt, a számos program és
művelődési lehetőség iga-
zán jó táptalaja a jövő nem-
zedékének a nevelésének.
Különösen napjainkban,
amikor az információszó-
ródás olyan nagy mértéket
öltött, amikor már kijelent-

hetjük, hogy az írni-olvasni
tudás egyre inkább deval-
válódni látszik, akkor min-
dennél fontosabb, hogy fel-
lépjenek emberek a közkul-
túra szolgálatában. Továbbá
megmutassák a felnövekvő
generációnak, hogy mégis
hogyan kezelje ezt az infor-
mációrengeteget, és hogy
mennyire fontos a sok ha-
szontalan információ kiszű-
rése és a magyar helyesírás
szabályaihoz ragaszkodást
valahogy visszacsempész-
szék a mindennapi írásbeli
kommunikációba. Másrészt
a faluban élők kedvesek és
nyitott szellemiségűek,
akik úgy érzem, hogy szí-
vesen fogadják be a kultú-
rát. Ugyanakkor a könyvtár
közösségi tér is, ahol em-
berek találkoznak, szóra-
koznak, nevetnek, és kap-
csolatokat ápolnak, és vég-
ső soron jól érzik magukat.
A kollegáimmal összhang-
ban továbbra is szeretnénk
programokat szervezni,
hogy színt csempésszünk a
szürke hétköznapokba,

hogy az eddig megszokot-
takhoz híven megmutassuk,
hogy itt nem csak olvasni,
de játszani, tanulni is lehet.
Magamról talán annyit,
hogy nagyon szeretek
könyvek és emberek közt
lenni, vonzanak a kulturális
események. Még gyerekko-
romból származik a köny-

vek iránti szeretetem, és
később az egyik kedvenc
helyem a könyvtár lett, ahol
mindig nagy örömmel for-
dultam meg. Szeretettel vá-
rok minden kedves leendő
és jövőbeni olvasót, aki
szeretne betérni olvasni,
kikapcsolódni.

Ezt a kellemes látványt a Faluház előtti szabad 
internetkapcsolatnak – FreeWifi – köszönhetjük!

Bemutatkozik új könyvtárosunk

Free Wifi

A szatymazi illetőségű
Csodás Hagyatékunk Kul-
turális és Hagyományőr
Egyesület szolgáltatás- és
termék kínálatával az idei
Őszibarack Fesztiválon
mutatkozott be először.
Az egyesület EGÉSZ-ség
ápoló standjánál test, lélek
és tudat is megfelelő
étekre lelhetett a feszti-
válozók szükségletei sze-
rint: a talpdiagnosztika és

a stresszoldó testmasz-

százs, illetve az arcápolási

tanácsadás igénybevétele

szinte egész nap folyama-

tos volt, a környék őster-

melőinek portékáit és a

saját készítésű kecskesaj-

tot kínáló – egyesületi

működtetésű – Gyöngy

Major Társulás is jó szív-

vel fogadhatta a szép szá-

mú érdeklődőt.

Bemutatkozott a Csodás Hagyatékunk Egyesület
A falunapi Palacsinta Par-
tin közreműködtek a Nyug-
díjas Egyesület tagjai, Csi-
pet-Csapat Nagycsaládo-
sok Egyesület tagjai, Fi-
cánkák tánccsoportjának
tagjai.
A palacsinta partit támogat-
ta: a Törpi Diszkont (Márta
Ferenc), a Kovács termény-
bolt és Erdélyiné Aranka.
Köszönjük!
Továbbá köszönettel tarto-
zunk a Falunap sikeres le-
bonyolításáért az alábbiak-
nak:
Antares, Ádok Róbert, Ál-
talános Iskola (konyha),
Bakos József és családja,
Csipet-csapat Nagycsalá-
dos Egyesület, Gyömbér
László, Lengyel Istvánné
dr., Lippai József, Kovács
Termény Bolt, Közmunká-
sok, Márta Ferenc (Törpi
Diszkont), Pölös László,
Pölös Petra, Szatymazi Fa-
kanál Klub, Szatymazi Fi-
cánkák, Szatymaz Községi
Önkormányzat, Szatymazi
Nőegylet, Szatymazi
Nyugdíjas Egyesület,
Szatymazi Polgárőr Egye-
sület, Szegedi önkéntesek,
Takács Antal, Zacsok János
Civil szervezeteknek
Bánvölgyi Helga, Csodás

Hagyatékunk Egyesület,
Fűvész klub és az Alisma
Egyesület, Kiskunsági
Nemzeti Park igazgatósá-
ga, Lápastó Szociális Szö-
vetkezet, Vadkörte-Vackor
Környezetvédelmi és Ter-
mészetvédelmi Egyesület,
Szegedi cicamentők állat-
védelmi Egyesülete, Zabos
Lehel pálinkafőző, Zentai
kézművesek
Virágkötőknek
Ács Eszter, Csányi Dóra,
Csillagvári Erzsébet, Csá-
szár Edit, Csamangó Je-
nőné, Dékány Dorka, Kar-
dos Lászlóné, Jójárt Imré-
né, Ottlik Éva, Gyuris Zsu-
zsanna, Tóth Mariann
Virágtermelőknek
Baranyi Péter, Bartucz Gé-
za, Csányi Kertészet, Csil-
lagvári Erzsébet, Lippai
József, Náczi András és
Náczi Andrásné, Ifj. Bar-
tucz Géza, Frank László,
Kopasz György, Széll Jó-
zsef, Petró Jenő és Petró
Ágnes, Posta Ferenc, Jójárt
Imréné
Azok a véradók, akik meg
voltak híva, de nem jelen-
tek meg, emléklapjukat
átvehetik a Faluházban

Köszönet a résztvevőknek, támogatóknak
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CIVIL EGYESÜLETEK HÍREI
S P O R T

CSIPET CSAPAT közleménye

A szatymazi judo törté-
netében először indult a fel-
nőttek mezőnyében pálya-
futását a Szatymaz SE-ben
kezdő és jelenleg is itt
sportoló versenyző! Férfi
60 kg-ban a 17 éves Guba
Levente egy vereséggel

kiesett, női 52 kg-ban a 15
éves Traván Kata III. he-
lyezést, 63 kg-ban a 16 éves
Balogh Sára szintén III.
helyezést ért el! Edzőjük
Szabó Csaba, aki férfi +100
kg-ban 5. lett. Gratulálunk
az újabb sikerekhez!

Judo. 
Felnőtt I. osztályú férfi-női magyar bajnokság,
kecskemét

Japán judo edző oktatta a
szatymazi cselgáncsosokat
az általános iskola tornater-
mében július végén. Minek
köszönhetjük a Szatymazi
Sportegyesület újabb sike-
rét? Bátran nevezhetjük si-
kernek, hisz’ a sportág ha-
zájából érkezett mester je-
lenléte megtiszteltetést és
további lelkesedést, tartást
nyújt a fiataloknak. Szabó
Csaba edző meghívására lá-
togatott községünkbe Illyés
Miklós, a Miskolci Sport-
centrum Kft. ügyvezető
igazgatója. A távol-keleti
edző az ő alkalmazásukban
áll, így adódott ez a lehe-
tőség. Illyés Miklóssal be-
szélgettünk.

- Köszöntelek Szatymazon!
Mondj pár szót magadról!

- Sokszoros felnőtt magyar
bajnok és világkupa
győztes, junior világbaj-
noki bronzérmes, felnőtt
világbajnoki 5. helyezett

vagyok, részt vettem a
Sidney Olimpián. 2001-
től, aktív sportpályafutá-
som befejeztével kezd-
tem edzősködni az
MVSC-nél. Sok tenniva-
lóm akadt, mert alkal-
mazkodnom kellett a vál-
tozó gazdasági viszo-
nyokhoz, életben kellett
tartani a sportágat. 2005-
ben megválasztottak a
Magyar Judo Szövetség
szakmai elnökének, az
olimpia előtt két évig
szövetségi kapitány vol-
tam. Ezen pozícióimat is,
természetesen jó értelem-
ben, próbáltam a sportág
hasznára fordítani. Egy-
szerre kell együttműkö-

dést keresni az önkor-
mányzatokkal és tőke-
erős pénzügyi támogató-
kat is meggyőzni, hogy
érdemes befektetni a ju-
doba. Sikerült Európa
Bajnokságot hozni Mis-
kolcra, ami nagy lökést

adott. Országos szinten is
jól haladunk, ami alapve-
tően két dolognak kö-
szönhető: egyrészt az ál-
lam anyagi szerepválla-

lása megnőtt, másrészt si-
került megvalósítanunk
egy nagyszerű ötletünket,
miszerint iskolai testne-
velő tanárokat alapfokú
judo képzésben részesí-
tünk. Világos, hogy nem
a testnevelő tanár fog baj-
nokot kinevelni, de így
sportágunk bekerül az is-
kolákba. Szőnyeget, ru-
hákat, egyéb támogatást
kapnak. Hatalmas munka
van e mögött és hatalmas
lehetőségeket is ad. A
magyar judonak vannak
hagyományai és eredmé-
nyei is – ez megtámogat-
ja azt a célt, hogy a nem-
zeti oktatási tervbe beke-
rülve a mindennapos test-
nevelés részévé váljon. E
programnak Szatymaz is
részese.

- Szatymaz, méretéhez ké-
pest is évek óta kimagas-
ló eredményeket ér el.

Hogyan látod községünk
judo életének jövőjét?

- Az egész sportág sikere,
lehetőségei, előmenetele
az edzőkön múlik. Mint

említettem, 2012 óta so-
sem látott mennyiségű
pénz érkezik a sportágba.
Nem tudni mit hoz a jö-
vő, de ezzel jól sáfárkod-
va 30-40 évre is be lehet
biztosítani a judot. Ha
van, akit szíve, lelke hajt
és hajt, akkor lehet alkot-
ni.   

- Mit jelenthet a judo a mai
„internetes” nemzedéknek?

- Tisztelet, fegyelem, ne-
velés. Mozgáskészség, test-
test elleni harc, küzdelem,
versengés. Nem méterek,
súlyok, célfotó dönt, egyik
legyőzi a másikat. Ez jel-
lemzi a judot. Azt hiszem,
ezzel meg is válaszoltam a
kérdést.

- Meg bizony. Köszönöm a
beszélgetést!

- Én is köszönöm!
Görgényi Gábor

Az edzést tartja: Shima Tatsuto

Csipetnyi Hírek!
Egyesületünk eleget téve a
meghívásnak jelen volt az
idei Falunapon is. Játszó-
szőnyegünk a Faluház előt-
ti tér árnyas fái tövében
minden kisgyerek és szülő

számára vonzó lehetőséget
kínált egy kis pihenésre. A
palacsinta partin egyesüle-
tünk is kivette részét a pa-
lacsinta sütésben nyújtott
segítségével. 
Használt tárgyak, ruhák

börzéje!
Következő programként
mindenkit szeretettel vá-
runk augusztus 15.-én
szombaton délután  három-
tól az I. CSIPETNYI
B Ö R Z É N K R E ! !
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Egyesületünk részére a
FATIMA szegedi egyesület
nagyobb mennyiségű hasz-
nált ruhát ajánlott fel. Innen
jött az ötlet, hogy várunk
mindenkit, aki szeretne
megválni feleslegessé vált
kinőtt ruháitól, használati
tárgyaitól, bútoraitól. Vár-
juk azokat is, akik szeret-
nék ruhatárukat felújítani,
hiányzik egy fontos háztar-
tási eszközük, és mindezt
INGYEN. Legyen ez a dél-
után egy nagy szatymazi
börze, egy ingyen adok-ka-

pok. Lehetőséget szeret-
nénk azoknak is nyújtani
akik szakmájuk mesterei de
úgy érzik nem ismerik őket
a helyiek . Hozzák el név-
jegykártyájukat és mutas-
sák meg magukat. A fák
alatt játszószőnyegünket
letekerve a gyermekek is
kellemesen eltölthetik az
időt, amíg a szülők bön-
gésznek, így az egész csa-
lád együtt, mégis másokkal
közösen tölthet el egy dél-
utánt. Várjuk jelentkezé-
seteket!

Augusztus végén nem lesz
gyűlés!
Szeptember 4-én pénteken
mórahalmi fürdőzés: jára-
tos busszal indulunk 07.00-
kor Szegedre, visszafelé
megbeszélés szerint. Hor-
váthné Erzsikénél kéretik
jelentkezni!
Szeptember 19-re sándor-
falvi meghívásunk van,
korlátlan létszámban, ebéd
ára később!

Október 10-én Idősek vi-
lágnapja a mi rendezé-
sünkben! Tagjainknak in-
gyenes. Aki nem tud részt
venni, kérjük időben je-
lezze!
Legközelebbi összejövetel
szeptember 30-án du. 5
órakor. 
Tisztelettel, 

Horváth Istvánné
0620 2139534

NYUGDÍJAS EGYESÜLET HÍREI

Vállald azt, amit Isten rád bíz!
“Kihez hasonlítsam ezt a
nemzedéket? Hasonlók
azokhoz, a gyermekekhez,
akik a piacon ülnek, és ezt
kiáltják a többieknek: “Fu-
rulyáztunk nektek, és nem
táncoltatok; siratót énekel-
tünk, és nem gyászoltatok.”
Mert eljött János, aki nem
eszik, és nem is iszik, és ezt
mondják: “Ördög van ben-
ne!” Eljött az Emberfia,
eszik és iszik, és ezt mond-
ják: “Íme, falánk és része-
ges ember, vámszedők és
bűnösök barátja! De csele-
kedetei által nyert igazolást
a bölcsesség. (Mt 11, 16-19)
Gyökössy Endre könyvét*
olvasva tudatosult bennem,
hogy mit is jelent Jézusnak
ez a mondása, illetve az,
hogy mily hasonló a
Krisztus korabeli nemzedék
a maihoz: mértékre szab-
juk egymást. Csak akkor
tűri meg az egyik ember a
másikat, ha mértékre sza-
bottan él. (A tömegember a
tömegembert.) Ha már egy
kicsit más valamiben, ha
nem táncol úgy, ahogy fü-
tyülnek neki, ha nem pont
úgy tesz, ahogy elvárják tő-
le, ha saját feladatát igyek-
szik tenni, és saját dallamát
énekelni, rögtön ítélet alá
esik. (ítélünk-e mi magunk
is, ha másokat hasonlóan
látunk?)
Mindenképp választanunk
kell! Volt időszak, amikor
próbáltam úgy élni az éle-
tem, hogy mindenkinek
megfeleljek, a családom-
nak, a barátaimnak, közös-
ségem tagjainak, ismerő-
seimnek, sőt még idegenek-
nek is… s kellett hozzá egy
konkrét esemény, hogy rá-
jöjjek, ez nem lehetséges.
Amikor egy kérdéses do-
logban - hogy mindenkinek
jó legyen -, tanácsot kér-
tem. A kapott válaszok

egymást kizárók, egymás-
sal ellentétesek voltak.
Nekem kellett döntenem
akkor, abban a tudatban,
hogy bárhogy döntök vala-
kinek biztosan nem fog
megfelelni. Ez a dilemma
elgondolkodtatott és mara-
dandó élményt hagyott ben-
nem. Ettől kezdve tudom
biztosan, hogy bárhogy te-
szek, lesznek akik helyesel-
ni fogják, de lesznek akik
nem (s ez utóbbiaknak na-
gyobb a hangjuk, ahogy Jé-
zus korában is). Egyetlen
embernek, még magának az
Isten Fiának sem sikerült
mindenkinek megfelelnie! 
Amikor nincs egyetlen jó
megoldás, amikor nem a jó
és a rossz között kell dön-
tenünk, akkor merjük azt
választani, ami a saját fe-
ladatunk! Nem azt kell
tennünk, amit a többség vár
el tőlünk, hanem amit a szí-
vünk diktál, amit Isten
mond, amit érzünk, hogy
tennünk kell, még akkor is,
ha közben többen támadnak
lelkileg, mint támogatnak!
Csak ekkor tudunk lépni
egy nagyot Isten felé! És ha
mi közeledünk Felé egy
lépéssel, Ő százannyival
jön elénk!
Tehetek én mást, mint azt,
amit igaznak érzek? Ha
konkrétan érzem, mit kell
tennem, mire hív az Isten,
nem tudom nem megtenni. 
Akaratunkat napról napra
az Ő kezébe helyezve, Ő
irányít minket, mindig oda
visz, ahol lennünk kell… ha
hallgatunk Rá. 
A szél ott fú, ahol akar.
Néha úgy fúj, mint csendes
szellő, megbocsátásra, bűn-
bánatara, ölelésre hív, más-
kor belefúj erősen a lel-
künkbe, és kisöpör minden
szennyet, ha hagyjuk hogy
átjárjon egészen minket.
Néha azt érezzük elsöpör

mindent… de ahol ez a szél
fúj, ott csodák történnek,
mert ott Isten jelen van a
Szentlélek által. 
Éld azt az életet, amit
csak Te élhetsz! Merd éne-
kelni azt a dallamot, ame-
lyet csak Te dalolhatsz el!
Nem könnyű feladat ez.
Keresztre talán nem fe-
szítenek, de beleszurkálhat-
nak szívedbe, tenyeredbe,
talpadba… és sokszor azok,
akiktől jó szóra és bíztatás-
ra vársz. De vállalni kell,
még ha ez a nemzedék
ugyanúgy is viselkedik,
mint Jézus korában. Mert a
többség azt tudja mit nem
akar, de hogy igazán mit
akar, miért él, azt nem
tudja. Isten előtt nekünk,
magunknak kell elszámol-
nunk, hogy megtettük-e a
ránk bízott feladatot.  
Tartozzunk a kevesek közé,
akik tudják, miért teszik
azt, amit tesznek, hogy ér-
telme legyen a létünknek! 
(*Gyökössy Endre: A hét
igekincse)
Szeretettel: Szunyogné Csányi Icu

Plébániánk hirdetései:

B ú c s ú ü n n e p ü n k ö n ,

augusztus 20-án az ilyen-

kor szokásos miserend lesz,

vagyis: reggel 7-kor házi-

asszonyok miséje, 10 óra-

kor ünnepélyes nagymise,

melyet Antal Imre ópusz-

taszeri plébános tart. Este

már nem lesz szentmise.

Jöjjünk el mindnyájan, hoz-

zuk el vendégeinket is e

szép ünnepre!

A szentmisék rendje:

Hétköznap 

18 órakor csendes szentmise

Vasárnap 

8:30-kor orgonás szentmise,

18 órakor gitáros szentmise

A plébánia telefonszáma:
283-170

KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI

Lajkó Zoli, Nacsa Zoli és Rácz Laci marhapörköltje
aranyérmet ért Domaszéken.

Fakanál Klub hírei



a Mi Lapunk2015/08. 9

M I  R O V A T U N K

Van egy észrevételem. Azt
mondod a buddhisták nem
ismerik a bűnt, mint olyant.
Dehogynem. A Köztes Lé-
tek Könyvében szerepel
egy Birodalom. A Szomjú-
hozó Szellemek Birodalma.
Ebben a birodalomban a
bűntudat pótcselekvésekből
jön elő, azaz a „kisebb” bűn
a Pokol elkerülésére, - ám a
karma és főleg a Dharma
megsértéséből. A Dharma
megsértését a „felülemelke-
dés” segíti, centrumból a
mandala felső rétegei (őr-
zőszellemei) magasságába ,
másik képpel élve az „al-
hercegek” palotáinak fel-
sőbb szintjeire. A sárbata-
podottság az alsó szinten
nyilván a bűn szemete.
Amelytől a csakrakapuk
előtt reked és nem tud be-
jutni azáltal, az illető a ka-
pun…. Ez a” törmelék”
nem szolgálja a Szanatha
Dharmát hanem afféle csi-
korgó szemcse a gépezeté-
ben. Tudnivaló a buddhis-
ták (mint minden keleti val-
lás) igen sokszor nem ne-
vezik néven a dolgoka,- ha-
nem képpel, allegóriával,
parabolával pl. logionok
környezetében a Bibliábn/ ,
metaforával, szimbólum-
mal, mitosz-elemmel, ill.
ritkán magával a mitológiá-
val  (Henok, Enok, ill.  Hi-
ob, Jób ) élnek. Ezek erede-
tileg sumér mitológiai
„szellem-alakzatok” ,mint-
egy átmeneti lények az
imanens-transzcendens,
ember-demiurgosz (?) kö-

zött,- voltak.  Összegezve
tehát a törmelékesség,
(szakszóval hányt-vetett-
ség) a Dhama kitérítése, a
Shakti akadályozása, az
„Útról” letérés ((Himajana-

ágazat) igenis bűn, és bűn-
tudattal jár, csak ez a Ma-
hajanaban nem igazán tu-
datosul. A hindú arvisura
„sámánjai” szerint a bűn rá-
adásul toxikus méreg, és a
tekintetből, esetleg aurából
kiolvasható.
Az északi sámánok le akar-
ták győzni a bűnt /!/ és kö-
vetkezményét a rosszat ki-
küszöbölni óhajtották. A
bön-ágazat el akarta érni a
kiegyezést. Azaz a rossz
megengesztelését, és a kö-
vetkezmények- ilyenféle -
képpeni – haté-”konyta-
lanyítását” kijárni szeret-
nék, a Magánál a Rossznál.

Hogy a helyzet ne „legyen
túl durva”: csak 1-2 szűzet
még a veres-sárkánynak!
felkiáltással…. . A tibeti
buddhizmus azonban átme-
net a kettő között. Az Éhező
Szellemek (Birodalma) a
kisebbik rossz, a Pokolba
való alázuhanás pedig a na-
gyobbik rossz. Az éhező
szellemek szája kicsi és
csak („szívó”szállal) lehet
őket táplálni, pl. Cola-val.
De ők úgy vélik még min-
dig jobb a Cola-cserje ter-
mése nedve mint a Pokol.
(Az alázuhanás: Látom a
kárhozat angyalait/”satan”
alázuhanni „aláhanyatlani”
így is, mondja látomásosan
Jézus. Ezt a részt soha nem
elemzik!) A Pokol-képük
egyértelműen a korai Kr. e
4000—1000 tangut-bön-
vallásból jött létre. Úgy az
Andronovó-i korban.
A mi- ősvallásunk (Kurgán-
vallás, ’Kök Eg’  vallás) a
magasságokon és a mély-
ségeken alapul. A magasság
azonban „felfelé és csakis
így /!/ a Lélek-Fán -szem-

lélet” mindig győz a mély-
ség „alvilág” felett. (Dili-
nyós sz.i sámánasszonyok
is mindig felfelé vajákol-
nak, és dibi-dobolnak, ak-

kor is ha afgán lepi el a sz.i
vasútállomás előterét, de
akkor is ha kurd, de meg
még akkor is ha pakisz-
táni). A Vajákosok azon-
ban- noha felfelé dobigál-
nak - egyértelműen, dualis-
ták. Így ki akarják esz-
közölni-engesztelni a két

egyenértékű erő (sötétség,
világosság) küzdelmét a
világosság javára. (vö. Iráni
–fennsík Sötét Mazda- Vi-
lágos Mazda egyenértékű-
ségi-kompetivitása).
A valóság ezzel szemben a
Világosság kétségbevon-
hatatlan, és el nem vitatható
végkifejletű diadala (Pün-
kösdi Lángok). 
(Megjegyezném csak, az
afrikai, ausztrál, észak-
amerika (Mohawk, Sziú),
Tibet sámánainál nem a
dob a fő „közlekedtető”
eszköz. 
„Minden őáltala lett és nél-
küle nem lett semmi „-
mondja ki János., Praefatió-
jában. (Abból a Bibliából

írtam ki neked ezt az Evan-
géliumi amit Erdély Érse-
kétől, Atyai barátomtól
még Bálint érsektől bí-
rok…). Minden, azaz min-
den, tehát itten nincs
egyenértékűség ki-egyen-
súlyozása. Dualizmus.
Minden. Az-az minden.
Totus

Vallási körutazás a bűn körül. 
László Péter Sándor levele

Köszönetnyilvánítás
Ezúton is köszönetet mondunk azon rokonainknak,bará-
tainknak, kik 25 éves házassági évfordulónkon velünk
ünnepeltek!

Széll Edit és Juhász István 
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Görg ény i  Gábo r  j e g y z e t e

Sem vallástörténeti vitákba,
sem napi politikai mellébe-
szélésekbe nem kívánok
beavatkozni. Csupán arról
van szó, hogy volt szeren-
csém keleti országokba el-
jutni, így e kedves történe-
tek, melyet utazásaimból
kiragadtam, semmi más
célt nem szolgálnak, mint
hogy kis jókedvet csem-
pésszenek a nyári hőség
bódította lelki világunkba.
Teherán, Irán.
Mindössze 54 órás buszút
után érkeztünk Karajba
(ejtsd: Karadzs), Teherán
külvárosába. Már az isz-
tambuli indulásnál összeis-
merkedtünk egy családdal,
akik üzletelni voltak ott,
úgy, ahogy a magyarok jár-
tak annak idején Szabad-
kára. Ők eddig mehettek.
Az iráni határon az utasok
elképesztő feszültsége ránk
is átragadt: már száz kilo-
méterrel korábban öt per-
cenként megállították a
buszt fegyveresek, a hatá-
ron rideg betonfolyosók,
véletlen(?) áramszünetek,
szigorú tekintetek. Nekem
egy svájci bicskám bánta,
amit el kellett cseréljek egy
iráni vámossal egy bugyli-
ra… én nem bántam, örül-
tem, hogy kikevergőztünk
onnan. Még néhány utast
kipécéztek, azok sápadtan
szálltak le a buszról, tekin-
tetük azt üzente, na viszlát
élet! Aztán egyszer csak
gázt adott a sofőr, teljes fel-
szabadultság, előkerültek
az üléshuzatból a szexújsá-
gok, a viszkik, a bőrkabá-
tok. Az első megállóhelyen
úgy igyekeztek a kifőzdé-
be, mint mi a kocsmába,
csakhogy itt joghurt volt a
cél: literszámra nyakalták,
hadd erjedjen a gyomruk-
ban! Még kis birkaagyvelőt
is ettünk az örömre. 
Négyszintes ház harmadik
emeletén voltunk egy átlag
iráni családnál négy napot.
Ünnep lévén – miattunk –
asztalra terítettek, de kíván-
ságunkra a következőkben
áttértünk a hagyományos
földön evésre. Minden szé-
pen el volt rendezve egy te-
rítőn, tányér, evőeszköz,

satöbbi, de maga a lakás be-
rendezése is hasonló volt,
mint itthon, kicsit több per-
zsaszőnyeggel. A mellék-
helység volt sajátos, porce-
lánvécé nem volt, csak egy
luk, meg két mélyedés a tal-
paknak, mellette egy mini
zuhanyzó, vécépapír he-
lyett. 
Étkezéseink alkalmával két
tanítást is kaptunk: beszél-
getés közben várjuk meg,
míg társunk végigmondja
mondandóját, ne szóljuk
közbe minduntalan, és ha
magvakat csemegézünk –
amiből vagy tízféle volt –
ne vegyünk ki egy ma-
rékkal, hanem egyenként
élvezettel ízlelgessük. A
családfő idősebb, vékony
ember volt, afgán szárma-
zású, nem követelte meg a
családtól a szigorú iszlám
előírásokat, csak a kötele-
zően elvártat. Ez azt jelen-
tette, hogy a lakásban euró-
pai ruhákban voltak a nők,
kendő nélkül, ha vendég
kopogott kinéztek, és ha
olyan jött, akkor fölvették a
csadort és elkendőzték ar-
cukat. Egy szinttel lejjebb
lakott egy fundamentalista
család, mondták, velük vi-
gyázzunk. A legidősebb, 18
éves fiú, épp akkor jelent-
kezett a délszláv háborúba
a bosnyákokhoz. Ameriká-
ról kérdezett folyton, pro-
vokálni akart. Aztán, ami-
kor rájött, hogy mi is utál-
juk az amerikai életformát,
kicsit megenyhült. Amúgy
nyugodtan jártunk-keltünk
a városban, mindössze a
napszemüvegről meg a rö-
vidnadrágról kellett lemon-
danunk. A nők a buszra a
hátsó ajtón szálltak fel.  
Eljött a búcsúest. Láttuk,
vakarózik az öreg… néze-
get bennünket, aztán ben-
nem látott bizodalmat és
megkérdezte: innánk-e egy
kis viszkit? Hohó! Nem
várt kellemes meglepetés!
Előkerült egy üveg szőlő-
pálinka – minden alkoholos
italt viszkinek neveznek.
Még a függönyöket is
behúzták, mikor nekilát-
tunk az öregúr konyhában
kuktában főzött titkos ne-
dűjének. Megint asztalnál

ettünk, mind az öt fia ott
volt, feleségestül, sógor-
nőstül. Az asszonyok ha-
mar elmentek, a férfi intett
nekik, a fiatalok köteles-
ségből maradtak, nem is it-
tak. Az volt a szokás, amíg
a családfő nem fejezi be az
étkezést, ott ülnek. Még éj-
jel kettőkor is ott bóbiskol-
tak, de nem tettek megjegy-
zéseket, nem fintorogtak,
mikor a harmadig üveget is
befejeztük – mint kiderült,
ez volt az egész évi meny-
nyisége - elénekeltük egy-
más himnuszait, népdalait.
Nem túlzok, könnyes volt
az öreg afgán szeme a bol-
dogságtól, amit a helyzet
adott. Reggel bedagadt
szemmel, vigyorogva éb-
resztett: Gabor, iranian asz-
pirin…
Damaszkusz, Szíria
Olcsó kis belvárosi hote-
lünkben teáztunk reggel,
mikor megismertük Moha-
medet. Csúnya, kövér, su-
nyi tekintetű harminc év
körüli férfi volt, ötvennek
nézett ki. Kérte, menjük el
vele a magyar követségre,
mert hazánkba szeretne
utazni feleségért. Szőke le-

gyen, magas és gazdag. Tel-
jesen természetesen adta
elő ezeket a kívánságait.
Megadtam neki címemet –
tanyacím, nem volt még
mobil – ami nagy kár volt,
mint utólag kiderült. Töb-
bet nem is láttuk, utazgat-
tunk a nagy országban. Pár

dollárért nyolcszáz kilo-
méterre bebuszoztunk a si-
vatagba, olcsó volt a szál-
lás, a közlekedés, az élel-
miszer, még alkohol is volt,
mégpedig nagyszerű: araq
– nak hívják, az ouzo-hoz
hasonlít, de ízesebb és erő-
sebb is. Elég sok turistát
láttunk, megszokhatták,
mert más környékbeli or-
szágokkal ellentétben nem
kérdezgették folyton, hogy
verárjúfrom? Kedvesek
voltak velünk. Évának ken-
dőt kellett viselnie, de nem
esett nehezére, mert sütött a
nap és fújt a szél. Az egész
sivatag tele volt fekete nej-
lozacskókkal, úgy repdes-
tek, mint varjak a vetés
fölött. 
Szerencsés és kalandos ha-
zaérkezésünk után Miskol-
con vagyok, Édesapám
mondja: keresett telefonon
egy szegedi taxis(?!).
Hm… hív megint, aszon-
gya, ott van vele egy arab
koma és engem keres!
Mondtam, vigye el egy
szállodába, én holnap me-
gyek. Ekkor közölte a taxis,
hogy uram, ennek annyi
pénze sincs, hogy egyen,
nem hogy hotelezzen. Hú-
ha… hátha fölszívódik,
gondoltam, de legnagyobb
megdöbbenésemre, ahogy
másnap nyitottam be a ta-
nyaajtón, ott ült Mohamed
a kanapén vigyorogva! Hát
valahogy kijutott stoppal!
Én társasági ember vagyok,
de egy hét után kihajítottam
bőröndöstül. Pedig talál-
tunk egy szír cipőboltost is
neki Szegeden, de az is a
fejét fogta. Minduntalan ra-
gaszkodott hozzá, hogy ke-
ressünk neki feleséget. Éj-
szaka titokban ette a ke-
nyeret. Rugdosta a kutyá-
kat. Méltatlankodott. Meg
egyebek. Pénze sömmi.
Órákat sétált a dűlőn – az
én házi papucsomban és
Éva fürdőköpenyében! –
ötször imádkozott naponta.
Megelégeltem, nem taga-
dom. Egy csúnya, nyirkos
napon, mint a parasztem-
ber, mondtam neki: mentek
már el nagyobb esőben is,
Mohamed. Na gudbáj!

Találkozásaim az iszlámmal I.

A damaszkuszi Magyar
Nagykövetség előtt
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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

Mezeiné Bérczy Sarolta
Tel: 62/283-101/15.
Várandós tanácsadás:
HÉTFŐ: 1200-1400

Csecsemő-és kisgyermek
tanácsadás:
HÉTFŐ: 1400-1600

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. 

Polgármester:
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

Révész Andrea
Ügyfélfogadási idő 
Hétfő, csütörtök: 0900-1300

Kedd: 1300-1800

Szerda: 1300-1500

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
Kollár Zsuzsanna
Ügyfélfogadási idő
Hétfő, csütörtök: 0900-1300

Kedd: 1300-1800

Szerda: 1300-1500

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

Falugazdász:
Gömöri Gabriella
Tel.: 70/489-3846
Fogadóóra: Hétfő, kedd 08-16 -ig
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.: 20/389-3670

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
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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/.

Búcsúzunk tõlük
Gulyás Imréné (1932) 

II. körzet 27.
Kormányos Antalné (1926)
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A szerkesztõség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött írásokat rövidítve, illetve szerkesztve közölje. 
Az újság az olvasók fóruma, a közölt levelek, cikkek tartalmával a szerkesztõség nem feltétlenül ért egyet.

Lippai Áron 2014.10.26.
Tomusz Réka Lippai Dávid

Balogh Eszter 2015.07.02.
Balog Jánosnè (Kovács Nòra) Balog János

Csillag Edvárd Dániel 2015.06.18.
Gyuris Andrea Csillag Ferenc

Carolina Dalu 2015.04.02.
Massimo Dalu Csányi Henriettea

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!

JÖN!JÖN!JÖN!JÖN!JÖN!JÖN!JÖN!JÖN!JÖN!JÖN!JÖN!JÖN!JÖN!JÖN!

NEMZETKÖZI GASZTRONÓMIAI ESTEK: ITÁLIA!

Bakos Brigi: csillagjárás Szatymaz felett


