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Vasalás

Ma ott simítok az időn végig 

hol gyűröttek az évek, 

és emlékeink fodrai 

a mával összeérnek. 

A napok ráncait vasalgatom, 

de minden mozdulatban 

csak azt érzem, ha folytatom, 

még összegyűröm jobban...

Kormányos Sándor

Október 7-13   Egészséghét!
Október 10. Futafalu és pingpong verseny

részletes program plakátokon és szórólapokon
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HELYTÖRTÉNET

Amikor most végre fellé-
legezhetünk a hosszan tartó
nyári aszályos nagy forró-
ság után, emlékezzünk meg
azokról a régi fürdőkről,
fürdési lehetőségekről, ahol
hajdanán a nyár tikkasztó
melegét próbálták enyhíte-
ni itt Szatymazon.
Már 116 évvel ezelőtt,
1899-ben felvetődött az a
gondolat és hamarosan
megindult a szervezés is,
hogy itt Szatymazon, az ak-
kor még Zsótér Dezső bir-
tokában lévő területen, a
későbbi Ligetben, annak is
a vasút felé eső részén, für-
dőt kell építeni. A gondola-
tot tett követte és megala-
kult az "Artézi Fürdő Rész-
vénytársaság". A részvé-
nyek eladásából befolyt
összegből megindult az
építkezés. Két úszómeden-
ce készült el /kb. 16X8 mé-
teres/, külön a férfiaknak és
külön a nőknek. Két kabin-
sor épült, valamint külön-
külön fodrász, ruhatár, kád-
fürdő, vízmelegítővel egy-
egy kabin, zuhany, stb. A
vizet /Banyári József sze-
rint/ a mai szolgálati lakás
északi oldalánál, közel az
ablakhoz fúrt 215 méteres
kút szolgáltatta, óránként
200 hektolitert. A feltörő
víz hőmérséklete ugyan
csak 20 fokos volt, mégis
reumás panaszokra ajánlot-
ták. /A majd 10 évvel ko-
rábban Barcsay Károly bir-
tokán megfúrt 210 méteres
kút, az öntözésen kívül,
még szökőkutat is üzemel-
tetett az aranyhalakkal be-
népesített medencénél. An-
nak gyógyhatású vizét gyo-
morbántalmak csillapításá-
ra vitték és fogyasztották./
A liget szélén megépült el-
ső fürdő bejáratának két ol-
dalán egy-egy kisebb to-
rony épült.
A fürdővel egy időben jött
létre a hozzátartozó ven-
déglő is. /Ma, az alaposan
átépített és többszörösen
kibővített épületben a Kos-
suth utcai orvosi rendelő ta-
lálható./ Az épülethez a

szobákon, a konyhán, a
kamrákon, a pincén túl,
nyitott tánc- és vendéglő-
kert is tartozott, ahol nyári
hétvégeken, a ligetben sétá-
lók nagy örömére, állandó
zene szólt, vidám élet folyt.
Alig telt el néhány év, a
gyógyhatású hidegvizes
/ezzel lehetett a baj?/ ártézi
fürdő folyamatosan ráfize-
tésessé vált. Már 1911-ben
a vezetőség megállapította,
hogy saját erejéből a műkö-
dést biztosítani tovább nem
tudja, eladást javasolt, hogy
a befektetőket legalább
részben kártalanítani lehes-
sen. A fürdőt a vendéglővel
1912. május 31-én, a Szaty-
mazon is nyaralóval rendel-
kező Thúróczy Mihály főü-
gyész felügyelete mellett
megtartott árverésen Polgár
László vette meg 20 ezer
koronáért, majd a városnak
később átengedte. A fürdő-
nek akkor már nyoma sem
volt, az 1950-es években,
amikor vize még ott csor-
dogált a mai orvosi rendelő
bejárata mellett.
1920-ban, a Jánosszálláson
is birtokos Fodor István vá-
rosi tanácsnok a Zombori-
tónál /később Hegedűs-tó,
majd Somogyi-tó/ strand-
fürdő létesítését kezdemé-
nyezte. 50 pengő értékű
részvényeket adtak ki.
Nagy volt a városban, vala-
mint a nyaralókkal rendel-
kezők körében az érdeklő-

dés, mert a korábbi kedvelt
városi strandot, Palicsot, a
határ ekkor már leválasz-
totta. A befolyó pénzből
fizették a tavak mélyítését,
az egyik tó oldalfalának

colos deszkával való borí-
tását, a partfal védelmét, a
nádas megszüntetését, 20
kabin és vendéglő építését,
stb. Az akkor kiadott képes-
lapon mindez látható. A
város ártézi kútat is fúra-

tott, a Jánosszállási állomás
előtt lévő utak által határolt
háromszög közepén, ahon-
nan cső vezette a strandhoz
a vizet. A város, Somogyi
Szilveszter polgármester
jóváhagyásával /ma is lát-
ható/ bazaltkockákkal kö-
veztette ki még a 20-as é-
vek elején, a strandhoz ve-
zető utat, amit egyébként
Aigner Károly főispán kért,
akinek a nyaralója is ott
volt a közelben. /Az épület
ma is megvan./ A "Városi
Strandfürdő" nagy népsze-
rűségnek örvendett. A
strandfürdő felmelegedett
szikes vize valóban mérsé-
kelte a reumás fájdalmakat.
Nem csak a Szatymazon
nyaralók vették igénybe a
strandot, a városiak egyré-
sze is ott fürdött biztonság-
ban a gyerekekkel, nem a
Tiszán, de ott gyakoroltak
néha a szegedi vízipólósok
is. /Az egyik kapu látható a
képeslapon/A szegedi újsá-
gok gyakran beszámoltak
róla, sőt még azt is megír-
ták: "ha a polgármestert és
a főispánt úszónadrágban
akarjuk látni, menjünk ki a
jánosszállási strandra." E-
gyébként az itt is látható fő-
ispán és polgármester, csak
köszönő viszonyban volt.
Az úttal kapcsolatos főis-
páni kérést, Báló István
vendéglős tolmácsolta. A
standfürdő 20 kabinjának
gondozása Varró Etel né-
nire, Varró Antal első világ-

háborús hősi halott özve-
gyére volt bízva. Ennek a
második felkapott és ked-
velt szatymazi strandfür-
dőnek az újabb háború, 70
évvel ezelőtt vetett véget.
Még az 1939-es év júliusá-
ban, a nagy forgalmat látva,
megnyílt Szatymazon egy
újabb fürdő, a Fodor- féle.
Valamivel közelebb volt a
jánosszállási állomáshoz , a
Gál-villa előtt ma is látható
mélyedésben. Ennek az új,
még kiépülőben lévő és
korszerűbbnek induló für-
dőnek is, 70 évvel ezelőtt, a
háborút követő zürzavaros
állapot vetett véget.
A szatymaziak azonban
nem igen vették igénybe a
strandfürdőket. Akkor még
csaknem állandóan volt víz
a mélyebb székekben, szá-
muk nem volt kevés. A vi-
zes nádasok, sömlyékek
legmélyebb részén lovakat
úsztattak, fürdettek. A ta-
nyák mellett, ha az nem a
szélére épült a vízjárta te-
rületnek, gödör volt ásva,
abból építkeztek, de ott ne-
velték a jószágok egy részét
is, kacsákat, libákat. A ta-
nyai ember ha fürdeni
akart, messzire nem ment
/főleg a gyerekek/ a legkö-
zelebbi tóban megmártó-
zott a nyári melegben, úsz-
ni nem tanult meg. Ma el-
mondhatjuk, ha így halad
tovább a "tervszerű vízgaz-
dálkodás", már az ásott kút-
ban sem lesz annyi víz,
hogy egy ember alábukjon.
Mégis csak úgy látszik,
hogy azoknak a régi szaty-
maziak lesz igazuk, akik
kaszát, kapát ragadtak,
hogy a rétek vizét leenged-
ni akarókat, a csatornázás
kezdetén /kb.160 évvel ez-
előtt/ elzavarják.

Pálmai József
(A hivatkozott képhez a
„Városi Strandfürdőről”
közölhető minőségben lap-
zártáig nem jutottunk hoz-
zá. Olvasóink megértését
kérjük, a hiányosságot i-
gyekszünk pótolni. A szerk.)

A szatymazi fürdők emléke

Somogyi Szilveszter

Aigner Károly
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ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNYEK

Eddig ammónium és vas
tekintetében nem felelt meg
az egészségügyi határérté-
keknek a szatymazi ivóvíz.
A Tiszta víz Ivóvízminő-
ség-javító projekt keretében
tizenegy településen újult
meg a vízszolgáltatást biz-

tosító csőhálózat és a víz-
művek tisztítási technoló-
giája és ezek egyike Szaty-
maz, ahol szinte csak a két
meglévő kút maradt érin-
tetlen. 
A projektnek köszönhetően
megújult a glóbusz és a

több mint 41 kilométeres
csőhálózat is. A földbe he-
lyezett mosató aknák és to-
lózárak, új tűzcsapok és
lakossági bekötés cserék
nem csak a szolgáltatás biz-
tonságát, hanem a minősé-
gét is növelik. Emellett egy

új, 180 m2-es épület fogadta
be a modern tisztítás tech-
nológiához szükséges tartá-
lyokat és gépészeti ele-
meket. Ugyanezeket a célo-
kat szolgálta a teljes veze-
tékhálózat mechanikai tisz-
títása, majd fertőtlenítése.

A technológiai elemek pon-
tos beállítása után, még hó-
napokon át ellenőrzik heti
mintavételezéssel az ivóvíz
minőségét mind a kezelő-
épületben, mind a hálóza-
ton és az eredmények, va-
lamint lakossági visszajel-
zések alapján finomítják a
működést.
A tizenegy településen fo-
lyó beruházás hozzávetőleg
22500 főt érint, értéke
mintegy nettó 2,348 milli-
árd forint. A „Tiszta víz”
Ivóvízminőség-javítópro-
jektben érintett önkormány-

zatoknak nem kellett önerőt
fizetniük, hazai és uniós tá-
mogatás segítségével sike-
rült megvalósítani a projek-
tet.  
„Tisztavíz” Ivóvízminőség-
javító Önkormányzati Tár-
sulás
Cím: 6767 Ópusztaszer,
Tóhajlat u. 130.
Telefon: +36(62) 575-130,
fax: +36 (62)  575-131

E-mail:
tisztavizt@gmail.com

Honlap:
http://tisztaviz.szankinfo.hu

VÉGET ÉRT A VIZES BERUHÁZÁS SZATYMAZON IS

Kirándulás Kibédre
Augusztus utolsó hétvégé-
jén testvér településünkön,
Kibéden falunapokat tartot-
tak. Községünkből is vártak
vendégeket, a Barackvirág
Népdalkör pedig lehetősé-
get kapott a fellépésre. 

A kirándulás igazán jól si-
került. Igaz a tempó erőlte-
tett volt, hiszen péntek reg-
gel indultunk és vasárnap
este érkeztünk, de a sok
szép hely és az igazi ven-

dégszeretet, amivel fogad-
tak minket, minden fáradt-
ságért kárpótolt. Kibéd egy
kis település, így a szállá-
sunk a nem messze lévő
Szovátán volt. Akárhová is
mentünk mindenhol öröm-
mel fogadtak, a vendéglá-
tók igazán kitettek maguk-

ért. Péntek este Szovátán a
Medve-tavat és környékét
nézhettük meg. A tó neve
onnan ered, hogy felülről
nézve, a több kis tó egy

medve talpának a lenyoma-
tát adja. Másnap délelőtt
szabad program volt. Ki
Parajdon volt a sóbányá-
ban, ki pedig Korondra lá-
togatott el. Délben ízletes
ebéddel vártak már minket.
Délután „A fiatalok jövője,
Európa jövője” c. előadá-
son vettünk részt. A konfe-
rencia után a Művelődési
Ház előtt egy turulmadár
szobrot lepleztek le, és ko-
szorúztak meg. Utána kö-
zösen sétáltunk tovább a
frissen átadott új úton a kö-

vetkező állomásig, ahol
Madaras Gábor népdaléne-
kes szobránál tettük tiszte-
letünk, és közösen eléne-
keltük a Székely Himnuszt.
A programok a sportpályán
folytatódtak. A Szatymazi
Barackvirág Népdalkör
színvonalas műsort adott.
Ez a színvonal minden fel-
lépőre igaz volt. Az este a
hagyományok jegyében
telt, néptánc, népdal került
a színpadra. Nagyapám
kedvenc dalát is hallhattam,
a Malomnak nincsen köve
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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:
Börcsök Erzsébet

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).

címűt. Vasárnap délelőtt el-
látogattunk Mátyus Zoli bá-
csihoz, aki az átélt medve
támadását mesélte el ne-
künk, illusztrálva a kiké-

szített medvebőrrel. Figyel-
meztettek is minket, hogy a
hegyen vigyázni kell, mert
jöhetnek a medvék. Sétánk
közben láttunk is medve

lábnyomot a porban. Majd
az utolsó ebéd után indul-
tunk haza. Igazán tartalmas
és szép kirándulás volt. A
kibédieket pedig szeretettel

várjuk ide hozzánk Szaty-

mazra!

Döméné Szabó Andrea

Köszönet!
Augusztus első hetében az idősek otthona hangosabb volt,
mint máskor. A Családsegítők szervezésében 20-21 kü-
lönböző korú gyermek "költözött be" délelőttönként az
idősek csendesebb világába. Kollár Zsuzsanna és Révész
Andrea hívta meg a gyerekeket egy hetes ingyenes tábo-
rukba. Segítőik voltak: Németh Petra, Kiss Nóri, Smit
Szabina.
A részvevő gyermekek és szüleik ezúton fejezik ki köszö-
netüket Nekik, a Gondozási Központ Dolgozóinak és
mindenkinek aki hozzájárult a tábor jó hangulatához és a
gyermekek öröméhez!!

Repülőnap 2015
Az idei repülőnap igazán
csak a köré szervezett ren-
dezvény miatt hasonlított
az előzőekre. A közelgő

szegedi repnap miatt a szer-
vezőknek így szűkösebben
kellett gazdálkodniuk, de
kitettek magukért, ezen le-
hetőségeken belül színvo-

nalasok voltak a bemu-
tatók. Az előző éjszakai
magyar-román nem vette ki

az erőt, a főzőverseny ismét
kiváló helyszíne volt a
szatymazi társasági életnek,
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boldog-boldogtalan kóstol-
hatott pörköltet, pálinkát –
amivel kínálták. Közben a
gyerekek láthatták Krisztin
Róberték új előadását és
megint szembeszállhattak
kardjaikkal a sokfejű sár-
kánnyal. A részükre felállí-
tott kézműves sátor is tele
volt. Az időjárás is ked-
vünkre dolgozott, így el-
mondhatjuk, újból sikeres

volt az első kora őszi ren-
dezvény!
A főzőverseny végeredménye:
1. Sándorfalva (szakács:
Kátai János)
2. ÖNO (szakács: Rózsa
Zoltán)
3. Óvoda (szakács: Hege-
dűs Vince)
Különdíj: Iskola (szakács:
Nacsa Zoltán „Bácsika”)

A szerencsés és szakértő
zsűritagok: Kakas Béla,
Ocskó Miklós, Varga
Gusztáv
Köszönetet mondunk: 
Ádok Róbertnek, Ádok Ve-
rának, Balogh Zsuzsanná-
nak, Bérczi Tamásné Klá-
rinéninek, Dohányné Zsu-

zsának és a Ficánkáknak,
Gémes Katalinnak, Guel-
mina Erzsébetnek, Kádár
Józsefnek, Nógrádi Nándi-
nak, a Sándorfalvi Kultu-
rális Központnak, a Sándor-
falvi Polgárőr Egyesület-
nek, a Szatymazi Polgárőr
Egyesületnek, Zacsok Csa-
bának és Zacsok Jánosnak!

Grandpierre Atilla csilla-
gász tartott előadást a Fa-
luház mellett augusztus 30-
án, az iskolakezdés előtti
utolsó hétvégén, szombat-
on. 
Öröm volt látni, hogy sokan
megjelentek/megjelentetek
az eseményen.
Igazi bensőséges hangulata
volt, ahogyan a tűz mellett
üldögéltünk a pokrócokon,
felettünk a teliholdas éjsza-
kai égbolttal. Voltak közöt-
tünk olyanok, akik már is-
merték Grandpierre Atillát,
őt magát, vagy valamely te-
vékenységét és olyanok is
voltak a társaságban, akik
azért érkeztek, hogy csil-
lagokat nézegessenek és
csillagászati előadást hall-
gassanak, hiszen olyan
gyönyörű volt az augusz-
tusi nagy csillaghullás!
Néhány mondat az előadó-
ról: 1951-ben született, ze-

nész, énekes, csillagász,
író, költő. 
A Vágtázó Halottkémek,
Vágtázó Csodaszarvas és a
Vágtázó Életerő zenekarok
alapítója.
Az ELTE TTK fizikus-csil-
lagász szakán végzett 1974-
ben, 1977-ben pedig dok-
torált.
1984-ben kandidátusi foko-
zatot szerzett az MTA Fizi-
kai Osztályának csillagá-
szati ágán.
Az MTA Csillagászati Ku-
tatóintézetének főmunka-
társa.
Érdemes olvasni az interne-
ten tanulmányiról, tevé-
kenységéről, kutatásairól és
a zenével való viszonyáról
is. Sok érdekességet találni
a wikipédián, (most éppen
én is onnan szemezgetek). 
Arról olvastam az imént,
hogy már kisgyerekként el-

határozta, hogy énekes lesz
és csillagász. 
A hetvenes évek végén, a
nyolcvanas évek elején ze-
néjét lázítónak találták.
Egy idézet tőle, a zenéről:
„A zene hatására kiemel-
kedhetünk egyéni világunk
kereteiből, minden érzést
átélhetünk, az érzések tel-
jességét, az érzésvilágokat
önmagukért és önmaguk-
ban, mint a világ elemi egy-
ségeit, s a korlátlan számú
érzésvilág összhangját átél-
ve társakat találunk legsze-
mélyesebb érzéseinkhez,
felismerjük, hogy felfede-

zetlen sorsközösségben
élünk egymással.”
Grandpierre Attila: A punk-
zene, mint a sámánisztikus
népzene újraéledése. (Jó
Világ, bölcsész-antológia,
1983)
Érezhettük az előadást na-
gyon elvontnak, de az azon-
ban biztos, hogy újdonsá-
got hozott, gondolatokat
ébresztett. Érdekes egyéni-
ség érkezett hát hozzánk
ezen a gyönyörű teliholdas
éjszakán. Egy kereső em-
ber, tudós, művész, zseni,
zenész….

Gondi Klára

Grandpierre Atilla előadása Szatymazon

Olcsó könyvekkel települt ki a Könyvtár a Repülőnapra

Lilla Jóga torna
SZEPTEMBERTŐL ÚJRA! KEZDŐKNEK IS!

Hétfő: 18.15- 19.45,  Szerda: 17.00-18.

Bejelentkezés szükséges!

Virágos Lilla 06-70-559-9890 

K Ö N Y V T Á R I  H Í R E K
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CIVIL EGYESÜLETEK HÍREI
S P O R T

BÖLCSŐDEI HÍREK

2015. augusztus 19.-én elbúcsúztattuk az óvodába menőket. Ezúton szeretnénk megköszönni Kopasz Gyurinak a sok
szép virágot!

JUDO
Tenkes kupa, nemzetközi
judo verseny, Siklós
Felnőtt:
60 kg. 1. Guba Levente, 
66 kg. 1. Guba Levente, 
73 kg. 7. Gábor Ádám
52 kg. 2. Travány Kata, 
63 kg. 1. Balogh Sára
Ifi: 
60 kg. 5. Guba Levente, 
73 kg. 2. Micziz Zoltán
52 kg. 2. Travány Kata, 
63 kg. 3. Balogh Sára
Serdülő: 
60 kg. 3. Sándor Péter, 
81 kg. 2. Dorn Csanád,

+81 kg. 2. Lénárt Benedek
52 kg. I. Micziz Nóra
Diák Á,B: 
32 kg. 3. Árva Krisztián 
32 kg. 2. Tetlák Abigél
Diák C: 
36 kg. 5. Farkas Ramóna 
Diák D: 
27 kg. 3. Kónya Ádám, 
59 kg. 3. Túri Alex
Edzők: Szabó Csaba és
Veszelovszki Kevin
Köszönjük a lehetőségek
megteremtését Barna Ká-
roly polgármesternek, az
Önkormányzatnak és az Ál-
talános Iskolának!

- Kérlek, mondj pár szót
magadról!

- Nyolc évesen kezdtem a
Szeol AK-ban judozni
Szegeden, itt lettem juni-
or válogatott. Ebben a
korosztályban több világ
kupa helyezésem és ér-
mem van. Felnőtt korom-
ban egy év kecskeméti

kitérőt kivéve is a Szeged
színeiben versenyeztem s
kerültem be a válogatott-
ba. 1996-ban igazoltam a
Bp. Spartacushoz, ahol
négy bajnoki címet nyer-
tem, négy Magyar Köz-
társaság kupát, csapat
Európa bajnoki ezüstöt,
Világ kupa ezüstöt, Euró-

pa kupa ezüst, ezek mel-
lett felnőtt vb résztvevő
és olimpiai kerettag vol-
tam. 

- Hogy kerültél a szatymazi
judo közelébe?

- Édesapám, Szabó Ödön
hozta létre a szakosztályt
Kovács Szabolcs edző-
vel. Akkoriban sokszor
jártam ki díjakat átadni a
fiataloknak, de négy éve

ide is költöztünk a csa-
láddal. Nagyon szeretjük
a falut. Lányomat, Katát
is beirattam, így tulaj-
donképpen egy sportoló
és lelkes szülő voltam,
egészen két hónappal ez-
előttig. Ekkor Szabolcs
életkörülményei úgy ala-
kultak, hogy elköltözött
községünkből, nem tudta
folytatni a megkezdett

Beszélgetés új edzőnkkel, Szabó Csabával
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CSIPET CSAPAT közleménye

kiváló munkát, emiatt a
szakosztály megszűnésé-
nek veszélye is fennállt –

így egyik napról a másik-
ra szülőből edző lettem.
Ez a judo szakosztály az
országunknak egy kis ék-
szerdoboza, nagy értéket
képvisel, tovább kell vin-
ni – nekem, mint régi ju-
dosnak ez kötelességem,
úgy érzem. Magam mellé
vettem segítőnek Vesze-

lovszki Kevint, ő fogja
vinni a serdülőt, és Guba
Leventét, aki a kezdőkkel

foglakozik. 
- Menyien járnak most?
- Harmincöt körüli jelen-

leg a szakosztály létszá-
ma, ehhez még húsz
gyereket várunk kezdő-
ként. Október elején be-
indítjuk azt, ami még itt
nem volt, a felnőtt kezdő
képzést. Ez érdekes do-

log, több helyen van rá
igény. Általában úgy kez-
dődik, hogy az edzéseket
végig ülő szülők is ked-
vet kapnak, aztán egyszer
csak azt veszik észre,
hogy ők is ott állnak a ta-
tamin…

- Mik a terveid a jövőre?
- Hosszú távon szeretném,

ha nyolcvan gyerek járna
rendszeresen Szatyma-
zon judo edzésre, heti há-
rom, négy alkalommal.
Szeretnénk válogatott
szintű versenyzőket kin-
evelni. Távlati terv a tor-
naterem bővítése egy ju-
do teremmel, ha ez meg-
valósul, akkor minden
külső körülmény adott
lesz sikereink megvaló-
sításához. Szeretném,
hogy amiképpen mi,
sportolók szeretjük a fa-
lut, a falu is ugyanígy

szeressen minket. Mi
mindent megteszünk
ezért.

- Azt mondják, igen ke-
mény edzéseket tartasz…

- Valóban szokatlan nekik,
bár Szabolcsnál is kemé-
nyek voltak. Én a régi vá-
logatott fölkészítésem
szeretném átadni a gye-
rekeknek. A hitvallásom,
hogy a munkában hiszek,
mert aki beleáll és elkez-
di nagyon keményen ezt
a sportot, majd versenyző
lesz és hisz benne, hogy
bajnok tud lenni, akkor
ennek az elvégzett mun-
kának lesz eredménye. 

- Így legyen! Köszönöm a
beszélgetést!

- Én is köszönöm!
Görgényi Gábor

Felnőtt judo edzések!
18 év felett, felső korhatár nélkül kezdőknek!

Bemutató október 2-án 17 órakor az iskola tornater-
mében!

Edzések szerdán és pénteken!

Futball
Hosszú idő után ismét indí-
tunk U16-os csapatot,
szatymazi fiatalokkal. A
mérkőzések általában va-
sárnap délelőttönként lesz-
nek, edző Szalma János
tanárúr. 
A program:
Felnőtt (Megye III)
09.13. vasárnap 16.30:
Szatymaz – Öttömös
09.19. szombat 16.30:
Csanytelek – Szatymaz
09.27. vasárnap 16.00:
Szatymaz – Ópusztaszer
10.10. szombat 15.00: 
Dóc – Szatymaz
U16
09.13. vasárnap 10.00:
Szatymaz – Bordány
09.20. vasárnap 10.00:

Székkutas – Szatymaz
09.27. vasárnap 10.00:
Szatymaz – Nagymágocs
10.04. vasárnap 10.00:
Deszk – Szatymaz
A Sportpályán kinyitott a
büfé, nem csak meccsna-
pokon. Naponta 10-22 órá-
ig italokkal, déltől pizzával
várja vendégeit.
Hajrá Szatymaz!

Futás. 
Deseda Ultramaraton. Dö-
méné Szabó Andrea beszá-
molója
Az idei év legjobb versenye
volt számomra. Minden tö-
kéletes volt, a szervezők
mindent megtettek, hogy
zökkenőmentes legyen. Re-
mek idő (igaz a saját lev-
ünkben főttünk), de a futás

után felüdülést jelentett a
fenséges Deseda tó. Kiváló
csapat tagja lehettem. A
Mezőkovácsházi Futógé-
pek vidéki versenyzője vol-
tam, a táv 252 km volt, ez a
tó körül 18 kör. 26 óra 42

perc alatt teljesítettük a
feladatot, reggeltől másnap
reggelig. Ezzel az ered-
ménnyel a 7. helyet sikerült
elcsípnünk. Az éjszakai fu-
tás egy része volt az enyém,
28 km.

Csipetnyi Hírek!
Ahogy "kisbírónk" kihird-
ette, volt aki elhozta fölös-

legös gúnyáját. Egyesüle-
tünk megtartotta első ruha-
börzéjét, augusztus 15-én
egy nagyon meleg nyári
délután. A Fatima egyesület
által felajánlott holmik na-
gyon jó állapotban voltak
és jelentős mennyiségű ci-
pő is belekerült. Meghívá-
sunkat szívesen és komo-
lyan véve érkeztek olyan

ruhák, játékok "kincsek",
melyek helyből származ-
tak. Ment a válogatás oly-
kor egymásra is gondolva
passzolgattuk a ruhanemű-
ket "ez neked, vagy gyere-
kednek jó!!" felkiáltás kísé-
retében. A gyerekek öröm-
mel játszottak a fa árnyé-
kában leterített szőnyegün-
kön. A délután végére lát-

tuk ez egy jó lehetőség és
folytatásra van szükség. Így
ismét meghirdetjük ruha-
börzénket: szeptember 18-
án délután 4 órakor várunk
mindenkit felajánlót és ke-
resőket. Felesleges holmik
itt a helyetek!!!!!!

Részletek plakáton, szóró-
lapokon egyéb helyeken!!
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KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI

Augusztus 28-án részt vet-
tünk a Mórahalmi Nyári
Kulturális Fesztiválon, 29-
én Algyőn a Miénk a tér
nyárbúcsúztatóján. Mind-
két rendezvényen igen jól
éreztük magunkat. 
Szeptember 19-én Sándor-
falván Idősek napja, ebéd-

del. Jelentkezni Horváthné
Erzsikénél. Árak és indulás
megbeszélése később.
Októbere 3-án kirándulás a
Dunakanyarba! Indulás
06.30-kor a Faluház elől,
érkezés másnap, 4-én 21
óra körül. 
Következő megbeszélésünk

szeptember 30-án délután
öt órakor. Az október 10-i
Idősek Világnapját kell
megterveznünk, ezért fon-
tos lenne, hogy minél töb-
ben eljöjjetek!
Fájó szívvel búcsúzunk
egyik alapító tagunktól,
Kasza Józsefné Juliska né-

nitől. Sok-sok kirándulás,
együttlét emléke fűződik
hozzá… 94 éves volt. Isten
nyugosztalja!
Tisztelettel 

Horváth Istvánné
0620 2139534

NYUGDÍJAS EGYESÜLET HÍREI

Zsoltártúrán
Templomunk szkólája, ami
a Szent Kinga Schola nevet
viseli, hosszú évekkel ez-
előtt alakult meg. Legfon-
tosabb feladatunk a szent-
misék és liturgiák énekes
szolgálata. A schola lelkes
tagjai a tanév idején hétről-
hétre, énekükkel teszik
szebbé a vasárnap reggeli
és ünnepi szentmiséket.
Zsoltárokat, népénekeket,
gregorián énekeket szólal-
tatunk meg latin és magyar
nyelven. 
Kapcsolatot tartunk a bor-
dányi és zsombói egyház-
község fiataljaival, idén is
velük együtt táboroztunk. A
közösen eltöltött idő segít a
közösség formálódásában,
abban, hogy megtaláljuk
helyünket az egyházban. A
gyerekek így megtapasztal-
hatják, hogy nincsenek
egyedül ezzel a szép fela-
dattal, a más településeken
élőkkel összeköt bennünket
az azonos értékrend, a kö-
zös céljaink, közös egyház-
zenei tevékenységünk. Idén
Nagybörzsönyben találtunk
megfelelő helyet a kikap-
csolódásra, az elmélyülés-
re, a lelki töltekezésre. A
plébánia szomszédságában
magasodó 600 éves Bá-
nyásztemplomban tarthat-
tuk reggeli és esti imáinkat.
Emlékezetes estét töltöt-
tünk a Szent István temp-
lom több mint 900 éves fa-
lai között, ahol imákkal és
énekekkel megemlékez-
tünk családjainkról, egyko-
ri scholásainkról, egyház-
községeinkről, elhunyt sze-
retteinkről. Végül együtt
kértük Isten áldását a kö-
vetkező tanévünkre. Idő-
utazásszerű élményként ha-
tott, amikor a gyertyával
megvilágított ősi falak kö-
zött felhangzó több száz
éves gregorián dallamok
felcsendültek, feledhetetlen
mosolyt csalva az arcokra
örömet a szíveinkbe. 
A több ezer éves zsoltárok

szövegei kísérték végig ezt
a hetet. Bepillantást nyer-
tünk a Zsoltárok könyvének
felépítésébe, a zsoltárok tí-
pusaiba, és elmélyítettük
tudásunkat a zsoltáréneklés
területén. Erre a legjobb le-
hetőséget a zsolozsma
imádságos alkalma adta. A
reggeli dicséretet (Laudes)
és az esti, befejező imaórát
(Kompletórium) a templom

ódon falai között megtartva
gyakorlatot szereztünk a
kórusozó zsoltáréneklés-
ben. 
Zsoltártúrára indultunk a
hegyekbe, ahol a fizikai
megmérettetés mellett a
zsoltárok szavai, a népé-
nekzsoltárok különleges
dallamai adtak erőt, hogy
az esős idő ellenére is elér-
jük célunkat. Az elsőre el-
rettentő időjárásnak és ki-
tartásunknak köszönhetően
a Nagy-Hideghegyen fel-
hők között jártunk, egy-
edülálló élményt szerezve. 
A tábor életét színesítették
a reggeli tornák, a métázá-
sok, a rövidebb kirándulá-
sok, a helyi érdekességek
megtekintése, a rendszeres
énekpróbák. Kedden a he-
lyi közösséget a szentmise
keretében örvendeztettük
meg énekünkkel, jelenlé-
tünkkel.
A tábortüzet körülülve nép-
dalokkal, történetekkel, já-

tékokkal búcsúztattuk az
idei tábort. A gyerekek egy
nagy közös műsorral lepték
meg a tábor vezetőit meg-
ható pillanatokat szerezve.
A telihold és a tűz fényénél
énekelve imádkoztuk el a
napot záró zsolozsmát.
A most induló tanévben
újult erővel folytatjuk mun-
kánkat. Várjuk mindazok
jelentkezését, akik szeret-
nének közösségünkhöz tar-
tozni és szívesen énekelnek

velünk hétről-hétre!
Gábor-Kneip Rita

Októbertől felnőtt hitok-
tatás indul a plébánián, ami
a keresztelésre, elsőál-
dozásra, bérmálkozásra
készíti fel a jelentkezőket.
Oktatás minden szombaton
este 6 órától a plébánián
lesz. Szeretettel várjuk az
érdeklődőket!

Fakanál Klub hírei

Augusztus 16., Zákányszék, főzőverseny, a Fakanál
klub menüje: sertés lapocka pörkölt puliszkával
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M I  R O V A T U N K
Bölömbika
Szégyen bizony, hogy ta-
nyasi létemre nem ismer-
tem föl a bölömbikát… azt
a madarat, ami tavaszon-
ként olyan jellegzetes hu-
hogó hangokat ad a nádas-
ból.
Egy hete már mondta a
szomszéd, hogy látott egy
fura madarat. Én is talál-
koztam vele, láthatóan sé-
rülten ment át előttem a dű-
lőn, majd megállt és nézett.
Leszálltam a motorról, las-
san közelebb mentem, de
óvatosan, mert igen nagy,
nyolcvan centis szárnytá-
volsága lehetett és éles,
hosszú csőre. A földön gub-
basztott, majd hirtelen tá-
madt. Hátráltam és megtar-
tottunk egy méteres távol-
ságot, de minden mozdula-
tomra válaszolt. Színezete
alapján ragadozó madárnak
gondoltam, de hosszú lába
és sajátos csőre nem erre
vallott. Úgy láttam, egyál-
talán nem szándékozik el-
menekülni, így fölhívtam a
fehértói természetőrt, aki
ígérete szerint azonnal in-
dult Szegedről. Na, az fél
óra… Közben a madár idő-
ről időre felugorva támadt,
s egy ilyen akció után ott
maradt a lábfejemen. Sze-
rencsére nem használta a
csőrét védtelen lábam ellen,
magasabb régiókba pályá-
zott. Mikor elkezdett esni
az eső, fölhívtam Temes-
vári Ilonkát, hogy itt va-
gyok a tanyájuk előtt, ázok,
és egy mérges madár ül a
lábamon, hozzon már egy
kis bort, míg kiérnek a ma-
dármentők! Mit gondolha-
tott… de Ica bírja az erőset,
hamarosan megjelent, mint
ahogy végre a felmentő se-
reg is. 

- Nicsak, egy bölömbika! –
gondoltam, mert ragadozó
madár nem csőrével, ha-
nem karmával támad –
mondta Albert András, régi
ismerősünk.
Megköszönték a segítséget
és bevitték a jószágot a Va-
dasparkba.

Most pedig lássuk, mit ír a
Magyar Elektronikus
Könyvtár a bölömbikáról:
Leirás. Közel akkora, mint
a holló; de bokros tollazata,
nyakának és lábának hosz-
szúsága sokkal nagyobbnak
mutatja. Tolla puha, mint a
baglyoké és a színe is ba-
golyszín: sárgás földön bar-
na-tarka. Csőre sárgásan
zöld, de orma barna; lába
sárgászöld, nagyon hosszú
ujjakkal. Szeme sárga, akár
némely bagolyé. Nyakát
úgy be tudja húzni s a tol-
lazattal fedni, hogy csak a
hosszú láb árulja el a madár
gém természetét. Fészke
mindég magában áll a leg-
sűrűbb nádasban, közel a
víz színéhez. Fészekalja há-
rom, néha öt, zöldesen kék
halavány tojás. 
Élete módja. Titkon lap-
pangó, a nádasok legtömöt-
tebb részeiben bujkáló és
igen különös életű madár,
mely mindenféle hitnek és
babonának a kútforrása, pe-
dig mindössze falánk, tel-
hetetlen gémmadár, mely
ugyancsak szedi a tóság ap-
róbb ivadék halát; de bele-
vág madárfészekbe, vizi
patkányba, csíbor bogárba,
szedi a gőtét, békát és még
a lópióczát is. 
A bölömbika, a mint azt
már szeme is bizonyítja, éj-
jeli madár és ugyancsak éj-
jeli kiáltásáról nevezetes.

Tompa Mihály koszorús
költő erről a nádas életének
leirásában azt mondja:
Ha vastag bömbölés hallat-

szik a Nádas felől: az a
bölömbika.
Ez a hang vastag, mély,
bömbölő és mintha valami
nagy állattól eredne; sok
embernek nem is fér a fejé-
be, hogy ösztövér gémma-
dár a mestere. Szól pedig
körülbelül üü-prumb--ü-

prumm--üü-um. Könyvre-
valót írtak össze a tudósok
ennek a hangnak a termé-
szetéről; az igazság az,
hogy a bölömbika tele szív-

ja bárzsingját levegővel, a
levegőt nyeli és azután han-
gosan böfögteti. Tudni kell,
hogy ez a bölömbika hímjé-
nek a szerelmi dala. Hát
nem is lehet minden madár
fülemüle.
(www.mek.oszk.hu)
Görgényi Gábor

Nőegyleti Randevúk!
Következő programunk a
romkocsma nyitása volt.
Az augusztusi hőség egy
tetőpontján lévő szombat
délutánján láthatatlan ka-
puk kinyíltak vendégeink
előtt. A Faluház előtti fák
hűvösében "üstünk" ízletes
limonádéval, asztalunk sü-
tivel, barackkal megpakol-
va várta a "betérőket". Aki
arra járt szívesen ült le kö-
zénk és beszélgetünk  "csa-
jok "módjára. Az idő gyor-
san elröpült, ahogy kört

alkotva váltottak szót, talán
olyanok is, akik még sosem
ültek egy társaságban. A za-
jos hétköznapok után jó ér-
zés volt üldögélni, limoná-
dét kortyolva gondokat, öt-
leteket megosztani.
Szeptembertől a színházi
évad indulásával szeret-
nénk színházlátogatós es-
téinket folytatni, de van
még számtalan valóra vál-
tandó ötlet kis kosarunk-
ban.

A NŐEGYLET HÍREI

….de  annak-előtte a reme-
te megmelegedett kissé.
Meleg lábbal, elevenítő
gondolatokkal oda futok fel
ahol szélcsend van! –gon-
dolta el s jámboru lekkor ...
Cirbolyás-borsikásnapos-
lejtőrehágék…  Így gondol-
ta hát el s honcsokosból,
’honcsoknak es tízesséből’
- felment a hegyre… me-
gyen a remete s viszi is fel
mindenhová általvetőjében
kenyerét s olykor a mi jó
borunkat… de nem ám az
alantasából… Tud valamit
a remete. Tud valamit a

hegy. S tud a hegy mögött
Obscsinák mögött valamit -
A Csángóvidék. Onnan va-
ló ugyan a bor s a… kenyér.
A bor s a kenyér titkát ők
még ismerik…
… de mostan csupán-erre
járunk…csak mi igen, de a
havasalji őstáj nem válto-
zott csak mintha a fák lettek
másabbak -mormogunk-
vaskosabbak-formán. Ta-
pasztaltabbak. Remetei-eb-
bek…tesszük hozzá… Az
erdők meg? Szépítő varázs-
alkatukban tudatunkkal ér-
telmezhetőbbek, szívünk-

kel megragadhatóbbak, el-
ménknek számára órjásab-
bak. Varázsfenyves alatt
varázsmogyoró… Odalent
meg legalul töndérvesszőt
feledett itt a tavalyi
Nyár…… odalent– s mély-
ségben alant - meg valami
város. Eredetileg így szólt a
csángó dal:  „Látom a füsz-
tyit de csak elig… /hogy
ez-Égen feketellik…”…
idefenn az erdő. Zord s
megkonokult homlokomon
fenyő-cserekje ül meg. Ős-
fenyőlomb, ami aláhullott,
némi szakállzuzmóval ele-
gyest. Semmi…semmi.

„Csak” egy óriási holló. S
épp itt röppen fel felettem
négy-méterre az erdőren-
geteget vezérlő fenyőről.
No… de … pontosan hogy
felettem?…… Tán’ csak
nem annak a családnak az
öregapja, - melyik Csúdá-
lóskőről felröppenve üdvöz
mindig mikor e „Széken”
járok /?/ lófő elejeim Csík
v.m. szülöttei… (Ma Har-
gita: ’th’- val, s ’hehezettel
’előkelősködve) ám a fe-
nyők itt otthonosak, meg
fenyőzúgást kedvelő hol-
lók, meg a havasok népe.…
a fenyők itt azonban, s

A holló is madár. Gyergyói (vissza)emlék



a Mi Lapunk 2015/09.10

olykor, – s ha bizonyos
irányból rájuk ront a
KRÜVÁCZ …dörögnek…
Vénséges…akár a reme-
te…sárkány-vágtaszerűen
összecsapódó törzseik közt
járták, ma is járják olykor
ősi útjukat a Szelek, vé-
gig… Ilyen dübbögést át-
lagember hallhat??...forg’ a
lép a tüdő a szív … ettől. S
ilyet átlag-szem nemigen
láthat…. legfeljebb a dél-
tekén … a dél táltosok.
Amint épp hangszerfát ke-
resni járják s figyelik meg
az eukaliptuszok derék-
órjáscsergő-levelű erdeit.
Erővel fent tartva állukat…
egyre csak lesik: mikor rág-
ja-is át végre iromba törzse-
ket - táttosi’magasb’ juta-
lékképen - … a termesz-
bogár?… e táltos- embe-
rekhez kissé talán hason-
lóképpen minkremete-félék
is csakis erővel feltartott
állal… s lármafáról lárma-
fára tudjuk csak…. már fi-

gyelni egymást… vissza
fel-egész Rákóczi Vezérlő
Fejedelemig vagy még in-
kább a fenséges…de fe-
nyítő Hollós Mátyásig…
ekkortájt alig - az „esett” -
századkihúnytával –a sűrű-
vihar  (KRÜVÁCZ) pusztí-
tott itt a felső rengetegben.
A bűvös óriások erdejének
felső fele ímé: egyszer ki-
törött. S erre rá nemsokára
egy másik folyamatban is
förmeteg: gyiloktőrös-sza-
kadás állott elő… az er-
dőnek az emberrel szom-
szédos alja is ebbe belerop-
pant… Ama december-át-
kos-ötödikei……a holló
karmától aláhulló gallyacs-
ka örök-zöldje figyelmez-
tet. Imé: esmég’hát két sas
közt járunk. A bizantizmus
restsége s az őrületlilaame-
rikás pojácaságok „kétfejű-
je” pediglen – fenn a díszes
smaragd-zöldarany fenyvű-
lombok, éshús-nyerscsa-
lókák közt -  zavartanul tol-

lászkodhatik. Aborzonti-
vén-hollóm meg sem igen
piczulázza…Imékivárva:
hogy csak körmeivel is-
mételten tépjen egy újabb
fészekre való cserekjét…s
ekkor… a hegyen-át várt
dobszó hallatszik ide fel...
De lágyan… ám…és me-
leg. Hevít. Lelki s Emberi
modusban….És nem fals…
Nem Geológiai… s nem
Növényi… S  nem iszony-
tató. S nem a szívdobbantó
erejű fatörzsek felső har-
madának víharzásos-halál-
döbbenéses döbbenete……
s végestelen - végig a pat-
inás régi, sőt ősrégi tor-
nyokban - látni-hallani -
sorra mindben- megszólal
sorra végig (!)mind a régi
Öregharang. S szép sorra
teszik ezt s mind a torony-
ban lakó harangok. Sorra
mind Csángóföldtől… an-
nak is szélsőbbik lármafá-
jától… lefelé sorra hajlik-
le-egész idáig… a Szé-

kig…a remeteím-ígyen ész-
bekap… futván-rohanvást
felkap az egykori  majd’
1000-éves donjon-torony-
ba. Úgylehet… én is futok
Te-Veled remete…koczo-
gok… Mert egy gazda ígér:
vigyáz addig kenyeres ál-
talvetőmre, boros zsákomra
(hátizsák... persze) ez. S így
sebes rohanvás felegész’  az
antilopos –torony erősséig.
Csúcsig fel van állványoz-
va… itten Felcsíkon…S
nem kerülök az állványzat-
ra oly pontosan mer’azes’
dübbögszív-középbe, mint
a remete szíve, de mégis
látni vélem… mármint fe-
hérlő csoportot… hozzá-
képzelem a látványhoz szép
széles piros-fekete öve-
ket… tekintetes férfias-
ság… meg szív!színe ez...
csángó keresztaljak eresz-
kednek… Szentmihályról,
Szentlélekről...szól a szita-
dob…

László Péter Sándor

Mint az első rész bevezetőjében em-
lítettem, az iszlám világában mege-
sett kalandjaim papírra vetésének
semmi közük az úgynevezett mene-
kültkérdéshez, már csak azért sem,
mert e témában egyelőre jórészt a ha-
zugság a kiindulási pont, amit a poli-
tikai szándék hoz létre. Bár lehet,
hogy eljön az idő, amikor már nem
lesz értelme hazudozni, de addig is
szeretnék pár vidám percet szerezni
nektek.
Quetta, Pakisztán.
Az iráni-pakisztáni határ és a viszon-
tagságos buszozás élménye után már
volt némi fogalmunk Pakisztánról,
mire az első nagyvárosba, Quettába –
ejtsd: kvéta – értünk. A változás gyor-
san jött, a szigorú Iránból, szigorú,
modern fegyverekkel felszerelt határ-
őrök kíséretében, egy poros földúton
átporoszkáltunk a szétcsúszott Pa-
kisztánba. Mintha a nap is jobban tű-
zött volna… fogalmunk sem volt
merre kell tovább menni, mit kell csi-
nálni, a vigyorgó, sovány, mókás test-
hez álló kék-vörös ruhában feszítő
turbános katonákat hiába kérdeztük.
Követtük a tömeget, így jutottunk el a
vámig, ami egy egyszerű kopott vá-
lyogépület volt egy darab íróasztallal,
és egy végre komolynak tűnő tiszt-
viselővel. Szépen beálltunk a sorba,
már majdnem mi következtük, mikor
egy fiatal német koma elénk furako-
dott. Látszott rajta, hogy ő már visz-
szafelé megy, ismeri az ázsiai viszo-
nyokat. De akárhogy is ismerte, a
rendőr rászólt, hogy a magyarok jön-
nek! Honnan tudta, hogy magyarok
vagyunk, rejtély! Még azért odaszól-

tam a nyikhajnak, hogy b..i német!,
csúnyán is nézett, de mi voltunk a
pixisben, viszlát. Leültettek minket,
kávéval, teával kínáltak, elbeszélget-
tünk. Még a hátizsákjainkba sem néz-
tek bele, egy nagy könyvbe tintával
beírták a nevünket és kemény kéz-
fogások után útnak indultunk.
Azt mondták, négykor indul a busz,
hatkor már idegesek voltunk. Gon-
doltuk, vagy átvágtak minket, vagy
nem is vár senki erre a buszra – de
kiderült egyik sem, csupán az volt az
oka, hogy errefelé a várakozás sem-
milyen izgalmat nem okoz. Az idő
úgyis telik, beszélgettek, teázgattak
végtelen. Aztán fölrakták a csomag-
jainkat két busz magasságig fölkötve
a tetőre – ezt is aggódva figyeltük.
Azt meg még jobban, hogy egyszer
csak eltűnt a busz. Ekkor jött el a pil-
lanat, hogy mentünk volna sörért, de
nem volt hova. Mint kiderült, a sofőr
magánügyeit intézte a megrakott
busszal, ami este kilenckor szépen el
is indult át a kősivatagon. Hát bará-
taim, ha belegondolok, hogy itthon a
buszon, a jánosszállási kanyarban
egyesek milyen durcát levágnak ha
valaki hozzájuk ér, hát nevetnem kell.
Irgalmatlan zsúfoltság a mindenféle
cígelt árutól, amit mindenhová pakol-
tak, ahová csak fért. Az én ülésem elé
egy műanyag vizes hordó jutott. Egy
darabig tűrtem, de mikor arra gondol-
tam, hogy órákat kell felhúzott tér-
dekkel utaznom, összeszedtem a bá-
torságom, felemeltem, és lesz ami
lesz, szó nélkül előrenyújtottam előt-
tem ülő útitársamnak – kicsit izgul-
tam, de az hátra sem nézve továbbad-

ta, mígnem helyet találtak annak is.
Mit mondjak: egy zsibvásár hangula-
ta volt az egész busz, negyven fok
melegben, miközben ötvennel halad-
tunk. Éjszakára meglepően lehűlt. A
hálózsákjaink a tetőn voltak – újon-
cok figyelmetlensége! – s még sze-
rencse, hogy útközben valahol föl-
szállt – szamárháton gyütt valahon-
nan a semmiből – egy pokróckeres-
kedő mintegy százötven gyapjú pléd-
del. Ebből minden fázósnak jutott.
Mikor leszállt, összehajtogattuk és le-
adtuk neki. Meg sem számolta…
(Mit gondoltok, mit szólna a sofőr a
Mars téren, a fél kettes busznál…?)
Napfelkeltére értünk a városba, a pi-
actérre, ahol akkor indult az élet. Fe-
hér embert nem láttunk, de velünk se
nagyon foglalkoztak. Kérdeztük a
legelső rendőrt, merre van egy hotel?
Gyertek csak, intett. Már vagy húsz
perce követtük, mikor egyszer csak
hátra fordul, s szüntelen vigyorral,
súlyos vörös szemekkel kérdezi: ho-
vá is mentek? Csak megtaláltuk vé-
gül a Hotel Azizt, ami a város leg-
rosszabb hírű szállodája volt, s mint
ki is derült, nem alaptalanul. Este fel-
jött hozzánk a tulajdonos pár barátjá-
val és két üveg viszkivel. Itt is min-
den tömény italt viszkinek hívtak,
kocsmák ugyan nem voltak, de né-
hány boltban lehetett legálisan kapni.
Hát ezek a firmák fél óra alatt teljesen
megvadultak! Egy csúnya kövér fél-
meztelenre vetkőzött, mutogatta a
karizmait mint egy rajzfilmben, aztán
elővette a pisztolyát, mármint egy va-
lódi fegyvert s azzal is büszkélkedett.
Aztán megpróbálta Dénes barátunkat
rávenni, hogy zuhanyozzanak együtt.
Mint kiderült, nem homoszexuális

hajlam volt mögötte, hanem ez a ba-
rátság bizonyítéka náluk. Kezdett zű-
rösre fordulni a helyzet, mikor ko-
pogtak. Vendégeink bevonultak a für-
dőszobába, hogy elbújjanak, nem is
értettük, miért. Egy másik brigád ér-
kezett, szintén két üveg viszkivel.
Műsor hasonló. Aztán azok ott benn
már nem bírták tovább, kijöttek. Nem
szívlelhették egymást, afelől nem
volt kétség, mert vitatkozni kezdtek,
vörösödtek, izzadtak, majd egymás-
nak estek, ott a szobánkban. Egyszer
csak a kövér belelőtt a mennyezetbe,
de ettől sem rettentek meg túlságo-
san. Ekkor annyi eszem volt, hogy le-
kapcsoljam a villanyt, mire kitódul-
tak a folyosóra és ott folytatták a cse-
tepatét, majd lenn az utcán, míg ki
nem jött egy teherautónyi katona és
szét nem zavarta őket. Expedíciónk
lány tagja még sírdogált kicsit a für-
dőben, aztán megittuk a maradék
viszkit és lefeküdtünk aludni. Reggel
kopognak. Bevallom, kicsit aggódva
nyitottam ajtót, és nem várt mókás
kép fogadott: a tulaj, bekötött fejjel,
rettentő elkeseredett arckifejezéssel
egy hatalmas, minden finomsággal
megrakott tálcát hozott, bocsánatot
kért és megkért, hogy senkinek se
beszéljünk a lövöldözésről. 
Este egy kávézóban beszélgettünk a
katonákkal, akik rendet raktak, s ki-
derült, kicsi a világ… Kambodzsában
együtt szolgáltak magyar ENSZ kato-
nákkal, akikről nagyon jó vélemény-
nyel voltak. Az, hogy ennek volt-e
jelentősége az előző este végkime-
netelében, az nem derült ki… Jó hely
volt Pakisztán!

Görg ény i  Gábo r  j e g y z e t e
Találkozásaim az iszlámmal II.
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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

Temetéssel kapcsolatos 
teljes körű ügyintézés:

-Patak János
Csongrád Megyei Kegyeleti
Kft. ügyintézője

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
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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
Bárkányi Mária (1958)
Szatymaz III. körzet 26.

Laukó Péter Pálné (1938)
Szatymaz II. körzet 40.

Brecska Benő László (1962)
Szatymaz II. körzet 2114.

Kis József (1948) 
Szatymaz Rózsa u. 12.

Kormányos József (1937)
Szatymaz II. körzet 85.

Mika János(1955)
Szatymaz II. körzet 1976/16 
Somodi Szilveszterné (1917)

Szatymaz Béke u. 17.

Közérdekű információk



a Mi Lapunk 2015/09.12

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.

Barta Tamás 2015.04.29.
Bartáné Herke Anita és Barta Róbert

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 szemé-
lyesen a szerkesztőségbe!

Vitalitás Zenei fesztivál
“A zene az kell, mert körülölel”

A Vitalitás programsorozat keretében október 18-ára, vasárnapra egész napos Zenei fesztivált szervezünk községünkben – szín-
helye a Faluház - ahol szatymazi vagy szatymazi kötődésű művészeink mutatják meg zenei, énekes és táncos tehetségüket. A fesz-
tivál valamennyi korosztály számára kikapcsolódási, hagyományőrzési, ismerkedési lehetőséget kínál. Ezen a napon minden ter-
vezett kreatív cselekvés is a zenéhez kapcsolódik. (előadás, filmvetítés, kézműves foglalkozás, vetélkedő, táncház)

Továbbra is várjuk nagy szeretettel az egyéni és csoportos fellépők jelentkezését, illetve azon önkénteseket, akik szívesen részt
vennének a program szervezésében és lebonyolításában. Jelentkezni lehet a Faluházban, vagy a 06 30 645 5932 telefonszámon:
illetve e-mailban az icu.szunyog@gmail.com címen. 

Köszönettel: Szunyogné Icu a Vitalitás szatymazi koordinátora

1965-ben végzett diákok  50 éves osztálytalálkozóját tartottuk a Báló Kocsmában.

2015. Szeptember 18. 16 ÓRÁTÓL 
A FALUHÁZBAN

Ismét várunk mindenkit aki szeretne megválni
feleslegessé vált ruháitól . Azokat is várjuk akik

szeretnék felújítani ruhatárukat.
Legyen ez a délután megint egy nagy 

szatymazi börze ahol
ingyen adok-kapok!

A nagyteremben több asztalnyi ruha, cipő, játék
várja új gazdáját . A gyerekek pedig örömmel

tölthetik az időt a játszószőnyegen.
A Nőegylet alkalmi teázójába várja az oda

betérőket!!!
GYERTEK EL!!

Szervezők:
Csipet-csapat Nagycsaládosok Egyesülete,

Nőegylet

Repülőnap 2015


