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A Szomszéd

Akkor még mint két mozdulatlan
strázsa, ott állott sárgára meszelve a
szatymazi sorompótól a jánosszállási
állomásra tartó poros út elején Mak-
ráék ikerháza. A sínek és a házak
között elfutó ösvény már akkor e-
gyenesen dr. Fráter Gyula büsz-
keségének, a francia mintára "nagy
burgundival" betelepített szõlõtáblá-
nak tartott, ami azután megállást pa-
rancsolt az addigi iránynak. Innen a
balra tartó szakasz a Szatymaz és
Jánosszállás között húzódó sínpáron
haladt át, egy "kutyaszorítóval".
Ezen rövidítették meg útjukat a va-
sárnapi misére ünneplõbe öltözött és
gyalogosan sietõ környékbeli hívek.
A "kutyaszorítóról" készült egyetlen
fénykép itt látható, amint a közelben
lakó dr. Pávó Ferenc gyalogosan át-
kel a síneken. A másik irányba, a
jánosszállási állomásnak tartó út itt a
szõlõs szélén az elágazásnál úgy ha-
ladt tovább, hogy jobbra tért ki egy
éles könyökkel, megkerülve az elõtte
"tornyosuló" akadályt. Itt a könyök
jobb oldalában épült fel -véggel az
útnak- az aránylag fiatalos Üveges
Lõrinc (MÁV nyugdíjas) kerttel kö-
rülvett csendes tanyája. A vasúton
dolgozott Üveges Lõrinc. Korai és
végleges "leszerelésének" fõ oka az
volt, hogy erõsen megromlott a látá-
sa, és ezzel együtt lépett fel egy be-
tegség után hallásának nagyfokú
csökkenése is. Együtt élt vele a ház-
hoz tartozó 2 holdnyi gyümölcsös- és
veteményeskertben szorgalmasan
dolgozó, de szintén "nagyothalló",
vagy talán úgy is mondhatnánk,
hogy a nem is igen halló, ismerõsei
által szeretett és tisztelt felesége, aki
valóságos mûvésze volt a fûszer- és
gyógynövények termelésének, tartó-
sításának. Egész évben aszalta és
szárította a cseréppel borított fészer
alacsony és enyhén lejtõ tetején a
kert gyümölcseit hatalmas vesszõbõl
font lapos kosarakban. És ha valaki
beteg lett a környéken -hogy hogyan
szerzett róla oly hamar tudomást,
mivel nem igen hallott, nem tudta
senki, talán inkább megérezte, de- az
orvost rendszerint már megelõzve
vitte a gyógyulást segítõ teakeve-

réket, aszalt gyümölcsöt, áfonya lek-
várt a betegeskedõnek. Nem csoda,
hogy Üveges Lõrincéknél rendsze-
rint csend honolt a kertben és a ház-
ban, csak néha a lompos szõrû öreg
fehér kutya morgása, és olykor-oly-
kor a tojó tyúkok harsány délelõtti
kotkodácsolása hallatszott ki az ud-
varból. A gazda takarékos ember
volt, piacos napokon korán kelt.
Olyankor sietve karjára fûzte egyfülû
vesszõkosarát, kezébe kapta kurta
nyelû lapátját és gyors léptekkel ha-
ladt végig a közeli forgalmasabb dû-
lõkön, utakon, hogy a piacra vonuló
kocsik és szekerek után begyûjtse
növényeinek a lovak hátra hagyott
"hulladékát". Egyébként a kert végé-
ben lévõ naspolya bokrok sorára volt
a legbüszkébb. Õsszel nem is hiány-
zott soha a dércsípte gyümölcsöt
megkívánó látogatók hada. A szó-
dásüveg vastag talpára emlékeztetõ
pápaszeme mögül mindig huncutul
mosolygó Üveges Lõrinc humoros és
vidám ember volt, egy kis viccért,
heccért nem ment a szomszédba.
Néha-néha jókedvében az is elõfor-
dult, hogy nem csak énekelt, hanem
a gyerekek legnagyobb örömére a
bádog locsolót, mint valami réz
trombitát, megszólaltatta. Amikor i-
deje engedte, legtöbbször a nap nagy
részében maga is faragott vicceket és
azon elmélkedett, hogy ismerõsei
közül kit hogyan ugrasson és heccel-
jen. Akkoriban a tanyába betévedt
látogatóknak sajnos csak halkan, a-
lig-alig érthetõen, de kifogyhatatla-
nul egymás után sorolta vicceit.
Olyankor a vendégnek csak arra kel-
lett ügyelni, hogy a megtartott szü-
neteknél, ahol a humoros esemény
csattanója lehetett, az elhangzó elõ-
adást nevetéssel honorálja.
Egy nyári nap reggelén a ház öreg

fehér kutyája felett végleg eljárt az
idõ. Amikor hajnalban, a hûséges
házõrzõ az ételre és a hívásra nem
jött elõ, a gazdája tudta, hogy baj
van. Megdermedve, kinyúlva talált
rá az ólban. A házaspár szomorúan
vette tudomásul az elmúlását. Jó
darabig búslakodtak utána, de hama-
rosan, hogy a ház ne maradjon vé-
delmezõ nélkül, az ól pedig üresen,
egy "helyettesrõl" kellett gondoskod-
ni. Sikerült is egy sima szõrû tarka,
végtelen eleven és barátságos kisku-
tyára szert tenniük. Nagy volt az ö-
röm, feledtette a régi iránt érzett vá-
gyakozást. Híre ment, hogy mivel
"gyarapodtak" Üvegesék. A mellet-
tük lakó Biacsy Béla városi tanács-
nok elsõként jelent meg lányaival,
hogy a kiskutyát megszemlélje. Ta-
lán a kutya örült legjobban a láto-

gatóknak. Többször körülfutotta rep-
desõ és lógó füleivel õket, majd
néhányat hemperedett a homokban
és nagy lihegve a kislányok lábai elé
hasalt várva a jól kiérdemelt símo-
gatást. Üveges Lõrincékkel szemben
az út másik oldalán a könyök sar-
kában, a hajdani Fráter Gyula-féle
szõlõben állt dr. Pávó Ferencék ta-
nyája. A nyaralót maguk építtették
ide a feleség által örökölt szõlõbe.
Egy napon maga dr. Pávó Ferenc
városi elöljáró ment át a három öl
széles dûlõn, hogy "illendõségbõl"
megnézze az új kutyát. Nagyon kí-
váncsi ugyan nem volt rá, hiszen é-
lete során látott már eleget, de úgy
gondolta, jó lesz vele még kisko-
rában megbarátkozni. A szomszéd
örömmel, szája szélén huncut mo-
sollyal fogadta. A kutya rögtön oda
is telepedett a szokásos kör lefutása
után lábuk elé és nagy szemeivel a jó
szomszédok mozgását csak úgy
hangtalanul figyelte. A gazda azon-
ban beszélgetés közben többször
ráripakodott a szótlanul heverõ ku-
tyára:" -Ne ugass Ferkó!-" " - Ta-
karodj innen Ferkó!"- Pávó Ferenc
nem sokáig hallgatta a "kutyának
szóló", de titokban neki szánt pa-
rancsokat, hamar elköszönt, mert
sürgõs dolga akadt. Kifele menet
még át sem ért az úton, amikor már
rég kigondolta a megtorló intéz-
kedést. / Azt akkor még nem tudta,
hogy Üveges Lõrinc minden láto-
gatót azzal "örvendeztetett" meg,
hogy az új ebet a jövevény nevén
szólítgatta./ Ahogy Pávó Ferenc be-
lépett a nyaralójuk kapuján, máris
összehívta a családot és kiadta a
kigondolt parancsot, hogy:-" Innen-
tõl kezdve a kutyánkat mindenki
csak - Szomszédnak - hívhatja!"- No
több se kellett a fiúknak! Amikor a
ház elõtt elhaladókat a hamis ku-
tyájuk a homokot rúgva és a fogát
vicsorítva nagy ugatással a kerítésen
belül végig csaholta, teljes erejükbõl
kiabálták Üveges Lõrincék tanyája
felé fordulva: "- Ne ugass Szom-
széd!-" "-Takarodj Szomszéd!-" "
Nem takarodsz mindjárt Szomszéd!"
Ezt többször elismételték, mert a
házõrzõ az ugatást abba nem hagyta,
nem tudta az állat, hogy új néven
neki szól a parancs. Néhány "sikere-
sen" lezajlott nap után azonban rájöt-
tek a kiabálók hogy, hiába való volt
a "nagy visszavágás", a szomszéd
bosszantása, a nagy erõlködés, mert
a szemben lakó Üveges Lõrinc abból
a hibásan mûködõ fülei miatt egy
szót sem hallott.

Pálmai József

Helytörténet
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Önkormányzati közlemények

Kedves Olvasóink!
Engedjék meg, hogy rendhagyó mó-
don kezdjem ezt a tudósítást, és e
cikk keretein belül tegyek eleget a
bemutatkozásnak is. Feketéné Bár-
kányi Ilona vagyok, könyvtáros és
július 1-jétõl a Mi Lapunk fõszer-
kesztõje és "kiküldött tudósítója",
már ami a testületi üléseket illeti. A
jövõben az én tollamból fognak majd
értesülni olvasóink arról, hogy mi
történik egy-egy ilyen ülésen. 

A múlt hónapban 18-án került sor a
képviselõtestület aktuális havi rendes
ülésére a mûvelõdési házban.

A polgármester tájékoztatta a testü-
letet a Szociális és Egészségügyi Bi-
zottság átruházott hatáskörben hozott
döntéseirõl. (Az 'átruházott hatás-
kör' azt jelenti, hogy bizonyos kér-
désekben a bizottság dönt a testület
nevében, majd az így született dön-
tésekrõl tájékoztatja a képviselõket.)
A Szociális Bizottság ilyen hatáskör-
ben döntött rendkívüli gyermekvé-
delmi támogatások, lakásfenntartási
támogatások, átmeneti segélyek és
temetési segélyek ügyében.

Nyílt ülés keretében kerültek tár-
gyalásra az alábbiak:

Az elsõ napirendi pont témája a helyi

lap volt. Több elõzménye is van an-
nak, hogy az újság témaköre na-
pirendre került. A Mi Lapunkkal
kapcsolatos kérdések köre régóta
foglalkoztatja a testületet olyan ér-
telemben (is), hogy miképpen le-
hetne még újságosabbá tenni úgy
tartalmilag, mint formailag. Ez az
egyik ok. A másik pedig az, hogy a
Csodás Hagyatékunk Kft. megkeres-
te az önkormányzatot egy a helyi
újságra vonatkozó ajánlattal, amely
részletesen tartalmazza az anyag-
gyûjtéstõl kezdve a nyomtatásig ter-
jedõ összes feladatot és tevékenysé-
get, azok anyagi vonzatával együtt.

A képviselõk testülete úgy döntött,
hogy nem kíván élni a Csodás
Hagyatékunk Kft. ajánlatával.  

A Mi Lapunk fõszerkesztõje Kálmán
János beszámolt a szerkesztõbizott-
ság munkájáról, és elmondta elkép-
zeléseit arról, hogy miképpen le-
hetne orvosolni az olyan problé-
mákat, mint például riportok, olva-
sói írások hiánya, esetenként apró
betûs oldalak, késés a megjelenéssel.
Javaslatot tett a szerkesztõbizottság
újraválasztására és a fõszerkesztõ
személyére. 

Döntés született az új fõszerkesztõ
megbízásáról és a szerkesztõbizott-
ság újraválasztásáról. Ennek értel-
mében 2008. július 1-jétõl az újság

fõszerkesztõi feladatait Feketéné
Bárkányi Ilona látja el. A szerkesz-
tõbizottság tagjai: Barna Károlyné,
Kasza Ágnes, Pálmai József és Pö-
lösné Hudák Dóra. A minél gazdasá-
gosabb megjelentetés érdekében dön-
tés született még az újságban megje-
lenõ hirdetések áráról is. ( Ennek
megfelelõen például egy 1/4 oldalas
hirdetés ára 4000.-Ft. ) Az újság
havonta 97.000.-forintjába kerül az
önkormányzatnak, e kiadás mértékét
csökkentené a hirdetések árából be-
folyt összeg. 

A második napirendi pontban kö-
vetkezett a falugazdász Halászné Ács
Éva beszámolója éves munkájáról,
melybõl megtudhattuk, hogy idén
eddig 398 õstermelõi igazolványt ér-
vényesíttettek Szatymazon, 69-en ad-
ták le igazolványukat. Új õstermelõi
igazolványt 42-en váltottak ki  és 69-
en kértek gázolaj jövedéki adójának
visszaigényléséhez szükséges igazo-
lást.

Bizonyos esetekben a képviselõtestü-
letnek véleményezési joga van. Ilyen
például, amikor új õrsparancsnokot
neveznek ki egy rendõrõrs élére. A
rendõrkapitányságnak ki kell kérnie
az érintett település képviselõ tes-
tületének véleményét. Ez történt a
harmadik napirendi pont keretében,
a sándorfalvi õrsparancsnok kine-

A 2-es szám nem bizonyult a legszerencsésebbnek a
Szatymazi Repülõnap történetében. Nem gondoltuk,
hogy már a második évben megtapasztaljuk: egy ilyen
jellegû rendezvénynél mekkora szerepe lehet a ked-
vezõtlen idõjárásnak. Mindezek ellenére úgy gondolom,

az érdeklõdõk  és a repülés szerelmesei nem csalódtak a
programokban.  Szervezõként elmondhatom, hogy a nap
folyamán többször kellett rögtönöznünk annak ér-
dekében, hogy minden zökkenõmentesen történjen. A
felmerült nehézségek ellenére biztos vagyok benne, hogy
ez sikerült is, mint ahogyan abban is, hogy jövõre sem
fog az idõjárás miatt véglegesen elmaradni a rendezvény.
A társszervezõkkel -az idei tapasztalatokat kiértékelve -
abban maradtunk, hogy 2009-ben egy héttel korábban
lenne célszerû kitûzni a Repülõnapot, elkerülendõ Me-
dárd "környékét". 
Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, aki a
szervezésben és a lebonyolításban bármilyen formában
részt vett, azt a megfeszített munkát, ami jórészt a fenti
körülményekbõl adódott. Külön köszönet illeti azokat a
fõzõversenyre benevezõ csapatokat, akik a reggel mu-
tatkozó rossz idõ ellenére kivonultak és a köréjük cso-
portosuló baráti társaságokkal együtt megalapozták a
Repülõnap családias hangulatát. 

polgármester

Tudósítás a testületi ülésrõl
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vezése esetében is. Így 2008 július
1-jétõl Jaksa István rendõr õrnagy
Sándorfalva Rendõrõrs õrsparancs-
noka.  

A testület döntött még három tör-
vényességi észrevételrõl a Közigaz-
gatási Hivatal jelzése alapján, és mó-
dosította a közterület használatról
szóló rendeletét.

A Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási
Társulás tagjaként önkormányzatunk
rendelkezik tulajdonrésszel a Szegedi
Környezetgazdálkodási Nonprofit
Kft-ben. A hosszú távú szorosabb
együttmûködés érdekében Szeged
Megyei Jogú Város Önkormányzata
további 100ezer Ft értékû üzletrész
értékesítését ajánlotta fel, kizárólag a
társulásban résztvevõ önkormányza-
tok részére (ez településenként 3-4

ezer forintos kiadást jelent). Az a
döntés született, hogy a meglévõ
5000 forintos  üzletrész mellé még
egy 4000 Ft-os üzletrészt vásárol
Önkormányzatunk. 

Döntött a testület bérelõirányzat mó-
dosításában egy fõ ez év végéig tör-
ténõ foglalkoztatására az önkor-
mányzatnál kisegítõ munkaerõként.

Állásfoglalás történt a testület részé-
rõl a repülõteret kettészelõ, önkor-
mányzati tulajdonú közút egy részé-
nek megszûntetése tárgyában.

Döntöttek továbbá egy -a falu hatá-
rában lévõ - közterületként nyilván-
tartott terület átminõsítése ügyében.

Eddig a nyílt ülés. Mivel a Polgár-

mester Úr ezen a ponton zárt ülést
rendelt el, nem maradhattam tovább
bent a teremben, így a késõbbiekben
elhangzottakról néhány mondatban
tudok tájékoztatást nyújtani kedves
olvasóimnak.

Zárt ülés keretében a képviselõtes-
tület :

- visszavonta egy áprilisi döntését,
amely egy 360 négyzetméteres terü-
let eladásáról szólt.

- bérbe adta egy évre a III.ker.
182/b. szám alatti bérlakását. 

- felhatalmazta a polgármestert,
hogy telek értékesítése ügyében tár-
gyalásokat folytasson;

- és döntött egy ápolási díjjal kap-
csolatos fellebbezésben.

Feketéné Bárkányi Ilona

Területalapú támogatás
2008. március közepétõl május

15-ig volt lehetõsége a szatymazi
gazdáknak a területalapú támo-
gatás e-lektronikus úton történõ
beadására. A közel 400 regiszt-
rált mezõgazdasági termelõ kö-
zül mintegy 250 igénylés bea-
dására számítottunk. 

Az igényléseknek döntõ több-
ségét elektronikus úton nyújtották
be a gazdálkodók. A 200 hektár
fölötti területtel rendelkezõknek
már tavaly is így kellett nyi-
latkozniuk a földterületük nagy-
ságáról és az adott területek mû-
velési módjáról. Idén azonban
minden jogosult választhatta ezt
az új formát. A kissé nehézkes
indulás ellenére azért voltak e-
lõnyei is az elektronikus kérelem
benyújtásnak:
- Minden termelõ igénybe vehette
a falugazdásza, vagy az agrárka-
marai tanácsadó segítségét. 
- A kérelem benyújtás végén az
elektronikus rendszer leellenõriz-
te a teljes adatbázist, és csak a
formailag hibátlan igénylést le-
hetett elküldeni.

- A megjelenõ térképeken rögtön
látható volt az adott földterület
helyrajzi szám szerinti határa és a
valós mûvelés kiterjedése is, ami
sajnos sok esetben eltérést muta-
tott, de a látottak alapján jövõre
már lehetõség lesz a korrekcióra.
- A rendszer rendkívül pontos
területméréssel segítette az igény-
lések valós területnagyságának
meghatározását, és a végén a tér-
képek nyomtatásával elkészítette
a termelõk egyedi igénylését.
-Nagy valószínûséggel a kifize-
tések felgyorsítását is várhatják a
teljesebb és könnyebben ellenõ-
rizhetõ adatszolgáltatás következ-
ményeként.

Összességében megállapítható,
hogy az új rendszer a kezdeti ne-
hézségek ellenére jól vizsgázott.
Minden termelõnek sikerült bead-
ni az igénylését. Az egyéni idõ-
rend következtében nem voltak
torlódások az iroda elõtt. A gaz-
dálkodók többsége felkészülten
érkezett és jól ismerte a terüle-
teit, így nem hátráltatta az adatok
rögzítését. 

A szatymazi termelõk közül
több mint kétszázan vették igény-
be a felajánlott segítséget az elek-

tronikus kitöltésben. Természete-
sen akiknek volt saját ügyfélka-
pujuk, és nem hátráltak meg az új
feladat kihívásától, maguk is be
tudták adni az igénylésüket.
Szatymazról több mint 2000 hek-
tár területre érkezett be területa-
lapú támogatásigénylés. Az egy
hektáros minimumtól a 200 hek-
tár fölött gazdálkodókig széles
volt a paletta, de átlagosan 10
hektár fölött volt az egy fõre esõ
igénylés, amely szintén átlagosan
5-6 különbözõ parcellát és 4-5
növényféleséget jelentett gazdál-
kodónként. Jellemzõ a kertészeti
kultúrák és a szántóföldi növé-
nyek talajadottságok szerinti
megoszlása is.

Köszönöm a gazdáknak a
rugalmas együttmûködést, és a
Polgármesteri Hivatalnak a tech-
nikai segítségnyújtást. Reméljük,
a jó munkánknak köszönhetõen
idén hamarabb kapják meg támo-
gatásukat a termelõk, és jövõre
az idei adatok átmentésével gyor-
sabban tudjuk rögzíteni az igény-
léseket is. 

Novák Pál
agrárkamarai tanácsadó  

Falugazdász közlendõi
Tisztelt Termelõk!

2008-ban megváltozott a mezõgazdasági területek mûvelésére igazolható gázolaj mennyisége.
Mûvelési áganként a visszaigényelhetõ mennyiség:

Szántó : 97 l/ha
Gyümölcs:97L/ha

Rét, legelõ 97 l/ha.
A változás az anyatehén tartóknak nem ad lehetõséget az állategyedenkénti 85 liter visszaigénylésére.

Halászné Ács Éva



I parancs
A szentek tisztelete (3)
Sok félreértés és tájékozatlanság van a
katolikus gyakorlat láttán, ezért jó ha er-
rõl is beszélünk sorozatunkban: a szentek
kultusza. Aki ezt félreérti, az nem tudja,
hogy a szentek tisztelete istentisztelet,
vagyis bennük az Istent látjuk és tisz-
teljük.
A szentség mibenléte.
Hogy a keresztény életben mit jelent
szentté lenni, azt legtöbb ember egészen
félremagyarázza. Azt gondolják sokan,
hogy azzal, hogy valaki szent együtt jár
a hibátlanság, de egyben valami élhe-
tetlenség, együgyûség, vagyis ahogy
mondani szokták: "jámbor az istenadta!"
Mások azt gondolják, hogy szent az, aki
kedélytelen, szomorú arcú ember, aki
nem ismeri az egészséges kacagást és
mindent bûnnek tart aminek mások örül-
ni tudnak.
A szentség ezzel szemben nem jelent
semmiféle természetellenességet, keserû-
séget, életuntságot, aggályoskodást, mert
éppen a sajátsága az, hogy csodálatos
egyensúlyt teremt az emberben. A lelki
egyensúly természetes következménye a
belsõ derû, vidámság.
A katolikus Egyház azokat sorolja szent-
jei sorába, akik lelküket valódi mûvé-
szettel formálták az Isten hasonlatossá-
gára a részletekben is. Ebben a mûvészi
lélekalakításban a szenteknél az a jelleg-
zetes, hogy egy- egy keresztény erényt
hõsi fokban gyakoroltak. Ezért lehet
mindegyikben valóban Jézust látni. Jézus
a teljesség maga, a szentek emberek lé-
vén csak egy-egy vonását tudják életük-
ben magukon kialakítani, ezért a szentek
tisztelete tulajdonképpen istentisztelet s
nem földies személyi kultusz, mert az
emberben Isten vonásait emeli ki.
A szentté válás szociális hatása szinte
felmérhetetlen.
Mit jelent egy-egy pozitív viselkedésû

embernek hatása másokra pl. a nevelés-
ben? Az Isten nagy pedagógusai, akik
formálják, alakítják maguk körül a vilá-
got pl. Don Bosco. A szentek nemcsak
életükben, hanem az örökkévalóságból is
formálják alakítják az embereket.
A szentek értékelése.
Közismert mondás, hogy az õrültséget és
a zsenialitást csak egy hajszál választja el
egymástól. Ez áll arra is, hogy a babonát
a szentek tiszteletétõl csak egy hajszál
választja el. Maga az Egyház küzd, hogy
ne babonásan, hanem helyesen tiszteljük
a szenteket. 
Az Egyház megengedi, hogy a szenteket
tiszteljük, mint vonzó példaképeket, s u-
tánozzuk õket életünkben, de az a szán-
déka, hogy az illetõket megismerve kö-
vetésére buzdítson minket. A szentek
tisztelete - még a Mária tisztelete -sem
szoríthatja háttérbe életünkben az Isten
tiszteletet. Mindenben Isten az elsõ és
Úr, s csak utána jöhetnek a szentek, akik
példaképeink lehetnek. A szentek nem-
zetek felettiek az egyházban. A temp-
lomban Isten az Úr, s a Szentek az Õ
háznépe!
A szentek tiszteletének célja:
Az ember lélektanához hozzátartozik,
hogy legyenek eszményképei, akikre fel-
nézhet, akiket követhet. A primitív em-
ber és a gyermek eszménye az erõs, a
hatalmas ember, aki mindent és minden-
kit legyõz. Ezért hallgatagja a gyermek
oly érdeklõdve a törpék és óriások mesé-
jét.
Tévednek azok, akik azt mondják, hogy
a mai embernek és fiatalságnak nincs
eszményképe, de van, csak az a baj,
hogy ezek az élet felületén vannak pl.
rekordok hõsei, izomerõ nagysága,
ügyesség fitogtatása. (A táncolás világ-
rekordja: 240 órát táncolt, óránként 3
perc szünet)
Mi a keresztény élet gyakorlatában esz-
ményképül nem azokat választjuk akik a
pillanatnak hõsei, hanem azokat, akik az

örökkévalóságnak óriásai.
Valódi nagyság számunkra az, aki ál-
dozatot hoz másokért, mint pl. Maxi-
milian Kolbe, aki meghalt embertársa
helyett.
Valódi nagyság számunkra Szent Imre,
akinek fegyelmezettsége nem a múló pil-
lanatnak szólt, hanem tanít immár évez-
redeken át.
Valódi nagyság számunkra Szent Erzsé-
bet, akinek emberszeretete valóban hõsi-
es volt. Egyénisége örök eszménye az
asszonyoknak és anyáknak.
Amikor a szentekre emlékezünk, akkor
rá kell jönni, hogy érdemes küzdeni
egész emberségünkért, melynek vonásai
az idõ múlásán felülemelkedõ jellemes-
ség, gerincesség, hõsiesség, áldozatosság
és Isten-szeretet, vagyis egyszóval kife-
jezve: keresztény életszentség.
Rá kell döbbenünk, mi mai keresztények
a trenírozások korában sok mindenért,
ami a múló pillanatnak szól - tudunk
áldozatokat hozni, de ami az örökké-
valóságnak szól az elõtt megtorpanunk.
Ezért lehet a mai ember izmaiban erõs,
ugyanakkor akaratában pólyás baba, a
versenyek teljesítésében hatalmas, mint a
tölgy, de jellemében mint a fûszál.
Szent Ágoston így biztatta magát: "Ha ez
és az megtehette, miért ne tehetném meg
én is?" 
Amikor tehát végignézzük a Minden-
szentek hatalmas seregét, tegyük csak fel
a kérdést önmagunknak és határozzuk el
végre, hogy "elég volt a mazsola- ke-
reszténységbõl" vagyis nem csipegetni
akarunk a kereszténységbõl, hanem vál-
lalni az áldozatok útját, mert "ha a szen-
tek visszajöhetnének a földre, azt kér-
nék:-  "Hadd szenvedhessünk még töb-
bet!"- mert most már tudják, hogy a Sze-
retet Birodalmában, minden szenvedés
jutalmat nyer.

Laczkó Ferenc, plébános  
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Egyházi gondolatok

Kint voltunk a Repülõnapon
Második alkalommal került megren-
dezésre a Szatymazi Repülõnap és
Fõzõverseny. A kedvezõtlen idõjárási
elõjelek és a megyei napilap pontatlan
programajánlója és információja elle-
nére rengeteg nézõ vett részt a rendez-

vényen.
A június 7-érõl a következõ hét vasár-
napjára halasztott eseményt úgy tûnt,
hogy az égiek az idén nem akarják
kegyeikbe fogadni, azonban a termé-
szet "megemberelte" magát és pár fe-
nyegetõ felhõn kívül semmi sem ár-
nyékolta be a kikapcsolódni vágyók jó
hangulatát.
A különbözõ légi bemutatókon kívül
sok más egyéb látványosság is színe-
sítette a napot, valamint a tavalyi év-
hez hasonlóan a várakozásokat megha-
ladó mértékben mutatkozott igény a
sétarepülésre és az ejtõernyõs tandem-
ugrásra is. Az utolsó pillanatban derült
ki sajnos, hogy a felázott talaj miatt a
látványosra tervezett kommandós - ka-
tasztrófavédelmi - tûzoltó közös bemu-
tató elmaradt. 
A marosvásárhelyi Ferenc László - ro-
mán bajnok - vitorlázós számával
emelte a rendezvény hangulatát. 
A fõ látványosságot mégis Bessenyei
Péter mûrepülõ világbajnok több mint
fél órás show-ja nyújtotta. Több ezren
voltak kíváncsiak a sztárpilóta produk-
ciójára, a látványos elemekben bõ-

velkedõ bemutató végén pedig hatal-
mas tapsvihar és ováció fogadta a
fáradt pilótát, aki egy igen eseménydús
napot tudhatott a háta mögött, mielõtt
háromnegyed négy táján Szatymazra
érkezett. Csehország, Dunakeszi és Ja-
kabszállás voltak a településünket
megelõzõ állomások a pilóta aznapi
programjában. A leszállás után a feltett
kérdésekre válaszolt, majd pedig autó-
grammot osztott.
A programon azonban nem csak az égi
látvánnyal, hanem a földi fõzõverseny
keretében elkészült pörköltekkel is
csillapíthatták étvágyukat az ínyencek,
s duplán jól eshetett a falat, ha olyan
ételbõl lakmározott jót a nézõsereg, a-
mit a zsûri díjazásra érdemesnek talált.
Az eseményen az elõzõ évhez hason-
lóan a környezõ települések is képvi-
seltették magukat, a különbözõ helyi
intézmények, szervezetek mellett. 
Az elsõ 2 év történéseit látva megál-
lapítható, hogy mind az esemény híre,
mind pedig vendégcsalogató ereje túl-
mutat a falu határain, és a további si-
kerességhez már csak az égiek kegyeit
kell keresni… a többi úgy tûnik adott.

SZAFT
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Újságunk mostantól új rovattal ked-
veskedik olvasóinak. Ez tényleg nem
másról fog szólni, mint rólunk,
szatymazi lakosokról. Mégpedig
minden hónapban másról. Elsõként
úgy gondoltam, hogy polgármes-
terünkkel, Dr. Kormányos Lászlóval
beszélgetek. Az, hogy az elkövet-
kezendõ hónapokban mikor kihez
csöngessek be és milyen kérdéssel,
mindig az aktuális beszélgetõtársam
döntésén múlik majd.
- Szervusz Polgármester úr! Staféta
híján hadd tegyek fel én egy aktuális
kérdést neked: Mik a terveid a nyár-
ra?
- Nem terveztem elmenni hosszabb
szabadságra. Alapvetõen nyáron e-
gyébként is lazább, úgymond taka-
réklángos az élet a hivatalban, hiszen
a kollégák nagy része ilyenkor tölti a
szabadságát és augusztusban testületi
ülés sem szokott lenni. Éppen ezek
miatt én augusztus elején szoktam
elmenni egy hét pihenõre - ennyit

tervezek ezen a nyáron is.
- Az az egy hét hogyan szokott telni?
- Az utóbbi két évben Olaszországba
látogattunk el barátokkal egy zenei
fesztiválra. Minden évben kérdéses
azonban, hogy eljutok-e, hiszen i-
dõsek a szüleim és nehéz itthagyni õ-
ket meg a tanyát a sok munka miatt.
Így a tervezett szabad egy hetem
programja most is kérdõjeles még. 
- Alapvetõen hogyan telik egy átla-
gos napod, beavatnál minket?
- A kezdés - azaz hogy mikorra érek
be a hivatalba reggel - az változó.
Van, hogy Szegeden kezdek és ko-
rábban, van, hogy itt a hivatalban 8-
kor, mostanában azonban rájöttem a
korai, 6-7 óra körüli kezdés elõnye-
ire is. Akkor nyugodtan tudom átte-
kinteni az elõttem tornyosuló papír-
halmazokat és átgondolni az aktuális
feladatokat. Mindentõl függetlenül a
napi 8 óra mindig ki van töltve, sõt
annál inkább több, de a hétvégi meg-
jelenésem sem ritka a hivatalban. A
nap vége, akár csak a kezdés, szin-
tén teljesen változó, ám ez csak a hi-
vatali munkám végét jelenti. Utána
jön a B mûszak, azaz a tanya, ahol
ezerféle még a teendõ. Mire oda ju-
tok, hogy tévézés vagy olvasás, az
már csak egy gyors altatónak jó.    
- Van valami érdekes hobbid, szoká-
sod, rituáléd?
- Talán a motorozás, ám mostanában
nem jut rá idõm. Megoldás lehetne,
ha motorral járnék dolgozni, de ak-
kor hova tenném a sok-sok iratot.
Falugazdászként sokszor motorral
jártam, akkor mindig egy szürke há-
tizsákba pakoltam - jellegzetes is-
mertetõjegyemmé is vált. Hozzáte-
szem azonban, hogy az utóbbi idõk-
ben már nem is zavar annyira, hogy

nem jut rá idõm. Lehet, hogy a kor-
ral jár, de valahogy semmilyen hob-
bi nem villanyoz fel már annyira,
mint gyerekkoromban. Viszont a ze-
ne szeretete kiállta az idõ próbáját:
ha egy régi kedvenc koncertje van -
mondjuk Pesten -, akkor a mai napig
sem sokat dilemmázok. Idõzavar ide
vagy oda, ha lehet, megoldom, hogy
ott lehessek. 
- Ha valaki adna egymillió forintot
azzal, hogy egy napon belül el kell
költened magadra, mitévõ lennél?
- Valószínûleg befektetném, hiszen
nincsen olyan régi vágyam, ami tel-
jesületlen, mivel mindig igyekszem a
céljaimat a lehetõségekhez alakítani.
De hogy ne bújjak ki a kérdés alól,
akkor most aktuálisan klimatizáltat-
nék, nem sajnálva a pénzt a minõ-
ségre.   
- És ha a falura kellene költened, mi
lenne a pénzbõl?
- Egyértelmûen olyan dologra költe-
ném, amit ki is futna teljes egé-
szében az egymillió, és amit lehetõ-
leg a lakosság legszélesebb körét é-
rintve a legnagyobb közmegelége-
dettség kísérne. Természetesen az
összes égetõ feladat itt kavarog a
fejemben, de ez esetben nem hiszem,
hogy sokra mennénk például az óvo-
dai tetõ 1/3-ának a cseréjével, a fenti
összeg erejéig. A konkrét válasz: a
játszóteret újítanám fel, azaz vásá-
rolnék új elemeket.  
- Ha egy kérdést feltehetnél
valakinek a faluban, kitõl mit
kérdeznél?
- Deli atyától kérdezném meg, hogy
hogyan telnek a nyugdíjas évei. 
- Köszönöm a beszélgetést és hálám
jeléül megszerzem a választ neked.

Pölösné Hudák Dóra

Nyugdíjas Klub
Minden hó utolsó szerda 1700 óra

Sakk-foglalkozás
Minden vasárnap 900-1300 óra
Helye: Mûvelõdési Ház

Kerámia-foglalkozás- korongolás
Minden csütörtök 1500-1800 óráig
Helye: Mûvelõdési Ház
Vezeti: Veréb Judit

Kórus próba
Minden hétfõ, csütörtök
Helye: Mûvelõdési Ház
Vezeti: Kónya Géza

Kondi terem
Hétfõtõl péntekig 0730-1900

Könyvtár
Kedd, csütörtök: 0900-1730

Szerda, péntek: 1300-1730

Szombat: 0900-1300

Tájékoztatjuk a kedves Olvasókat,
hogy a könyvtár július 16-ától 26-
áig (szabadságolás miatt) zárva
lesz. Megértésüket köszönjük!

Szatymazi váltó

Kézmûves foglalkozás

Elsõ alkalommal az esõ megakadá-
lyozta, hogy az udvaron ügyesked-
jünk. A néhány érdeklõdõ, aki a

zord idõ ellenére ellátogatott hoz-
zánk, mégsem maradt munka nélkül,
és délben rózsacsokrokkal távozott a
könyvtárból.  
Augusztus 1-jén (péntek) 9 órától
délig és aug. 8-án szintén délelõtt
kézmûves foglalkozást tartunk a
könyvtár mögötti nagy tölgyfa alatt,
melyre szeretettel várunk minden
kedves érdeklõdõ gyermeket. A
"csapat" életkorától és a nemek
arányától függõen fogunk válogatni
a különbözõ technikákban. (pl. de-
coupage, kavicsfestés, szélforgó,
csipeszbáb, fonalgrafika ).

Meghívó író - olvasó találkozóra

Elõzõ két lapszámunkban már kap-
tak ízelítõt olvasóink Kormányos
Sándor elsõ verses kötetében (Zúgó
fák alatt) megjelent verseibõl. Tud-
ják, hogy már a második kötete is
megjelent Hajnali ködben címmel…
és mi még mindig nem csíptük el

egy beszélgetésre?! Ezt a mulasztást
pótolnunk kell. Mit szólnának au-
gusztus elsejéhez?... Augusztus 1-
jén (pénteken) 17 órakor tehát sze-
retettel várjuk Önöket egy író -
olvasó találkozóra Kormányos
Sándorral.
Találkozzunk a könyvtárban!

Dankó Pista Mûvelõdési Ház és Könyvtár
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"Most van a Nap feljö-
võben…"

Nagy nap volt június 15-e
Szatymazon, hiszen hazánk
egyik legilletékesebb települé-
sének mûvelõdési háza vette fel
a DANKÓ PISTA nevet. Idõ-
szerû volt, hogy a nótaszerzõ
születésének 150. évfordulója
emlékére Dankó Pista Mûvelõ-
dési Ház szülessen sok - sok
nótabarát örömére. Köszönet a
település képviselõ testületének,
hogy egyöntetûen ezen ügy
mellé állt. Az ünnep alkalmából
igazán színvonalas kiállítást
rendezett Dankó Pista életérõl a
mûvelõdési ház. Öröm volt látni
a nótakirály életével kapcsolatos
írásos- és képi anyagokat és a
sok érdeklõdõ vendéget, akik
jelenlétükkel megtisztelték ezt a
nívós rendezvényt. 

Az új-régi mûvelõdési ház igaz-
gatójának üdvözlõ szavai után
az alpolgármester asszony mon-
dott szívhez szóló köszöntõt a
Dankó Centenárium kapcsán.
Majd jómagam A Dankó Pista
Emlékéért Alapítvány egyik
ötletgazdája, s egyben aktív
munkavégzõje emlékeztem a
zseni nótaköltõre. Dankó Pista
születésének 80. évfordulójára
( 1938. ) Lugosi Döme tollából
született köszöntõt olvastam fel,
melyben az író meleg szeretettel
emlékezik Dankóra, s köszöni

meg a mûvész szüleinek, hogy
Dankó Pistát adták a nem-
zetnek! 

Majd Gárdonyi József: Dankó
Pista / Gárdonyi hegedûse címû
könyvébõl a "Cigányszív" címû
írását hallgatta meg a nagyér-
demû, melybõl megtudták,
hogy mikor Joó Ferenc akadé-
miai festõ, leányát Dankótól
eltiltotta, azért, hogy õt meg-
békítse, Dankó  Pista elhatároz-
ta, hogy felcsap színmûírónak!
A mû témája is megvolt: az õ
élettörténete. A cigányprímás
udvarol a festõmûvész lányá-
nak, de kikosarazzák! A prímás
belesírja bánatát a hegedûjébe.
És a leány egy holdvilágtól ra-
gyogó nyári éjszakán megszö-
kik. Ez egy évre rá, 1878.
augusztus 20-án ez be is
következett. 

(A centenárium kapcsán ez
évben újra kiadásra kerül a
nevezett könyv, melynek meg-
jelentetéséhez  Szatymaz község
is támogatást nyújtott. Ily
módon az õsz folyamán zenés
könyvbemutatóra is sor kerül a
Dankó Pista Mûvelõdési Ház-
ban.)

A mûvelõdési ház bejáratánál a
vendégsereggel együtt megko-
szorúztuk a nótaköltõ dombor-
mûvét, miközben Juhász Gyula:
Dankó Pista címû verse hang-
zott el: 

"Húzd rá cigány, te örök, te
áldott, 

Virulj mindig dicsõ nótafa,

Halhatatlan ragyogását

Be ne födje feledés hava!" E
verssorokat öntettük bronzba, s
helyezte  el - évekkel ezelõtt -
Alapítványunk Dankó szobrá-
nál, hogy a nótakirály hege-
dûjén továbbra is kacagjon és
zokogjon a nóta! 

Pálmai József helytörténész
lelkes beszédben emlékezett a
nótaköltõ hányatott életére, kü-
lönösen a szatymazi vonatkozá-
sú éveire.

Egy dalszerzõ addig él, amíg
nótáit éneklik. A szatymazi
Barackvirág Népdalkör összeál-
lított és "átnyújtott" a közön-
ségnek egy nótacsokrot. Meg-
ható volt, ahogyan a nézõk in-
nen is onnan is bekapcsolódtak
az éneklésbe.

Mindenki örömére ünnepi
nótaest zárta a családias, szín-
vonalas programot. Bakró Lajos
és cigányzenekara kíséretével
Kátay Zsuzsa és Bokor János
kiváló énekesek  szórakoztatták
a nagyérdemû közönséget. A
legszebb Dankó - nótákkal
érzékenyítették el a szíveket.

Telekné Tóth Anna

A Dankó Pista Emlékéért
Alapítvány tiszteletbeli elnöke
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Könyvajánló
Egy kis izgalom, némi humor, egy
adag mûvészet, tudomány jó nagy
kanállal, csipetnyi grafológia, meg-
tûzdelve egy kevés öngyógyítással és
persze érzelem… ki mit kedvel. Hét-
rõl hétre újabb könyvekkel gazda-
godik könyvtárunk. Nehéz lenne e
könyvajánló keretei között a sok-sok
szerzõt és címet felsorolni, ezért
csak egy "merítésnyit" emelnék ki:
Kepes András Matt a férfiaknak cí-
mû könyvében az olyan kérdésekre
keresi a választ, mint hogy Ne-
veljünk- e zsenit a gyerekünkbõl? Mi
a fontosabb, a siker vagy a család? 
Gregor József gyermekkoráról nem
szeretett beszélni. Azt mondta, sok
minden nem publikus belõle, nem

értenék meg. De talán Hollósi Zsolt
Gregor címû könyve segít megér-
tenünk nem csak a Mûvészt, de az
Embert is.
Ha már a mûvészetnél tartunk, érde-
kes lehet a Nagy barkácssuli könyv,
nem csak leendõ mûvészeknek!
A szobrászat csodálóinak többek kö-
zött: Rodin -album.
A titkok kedvelõinek a következõ "í-
nyenc falat": Elnökfeleségek titkos
élete. 
Íme a legújabb találmány: a tanárirá-
nyító távirányító. Van-e olyan diák,
aki nem kapja fel a fejét ennek hal-
latán. Aki kíváncsi, Thomas Brezi-
na: Távvezérelt tanerû címû munká-
jából mindent megtudhat errõl az új-
donságról. 
Egy örök vitatéma: Áldás vagy átok

a televízió? Ranschburg Jenõ köny-
vének címe: 
Gyerekek a képernyõ elõtt.
Aki olvasta a Lányom nélkül soha
címû könyvet, az biztosan örül a
folytatásnak: 
Lányom nélkül soha 2.
Történelem és romantika, számító
asszonyok a hóhérbárd árnyékában.
Két lánytestvér verseng a legna-
gyobb kegyért: egy király szerelmé-
ért. Philippa Gregory: A másik Bo-
leyn lány és a folytatás: Boleyn ö-
rökség.  
Várja olvasóit továbbá Csernus Imre
(A nõ), Müller Péter(Örömkönyv),
Havas Henrik
( Story(k)- interjú kötet)…és még
sokan mások.

2008. június 5-én (csütörtökön) tar-
tottuk a Mûvészeti Iskola tanévzáró
ünnepségét és vizsgaelõadását.
Bizonyára olvasóink tudják, hogy a
2007/2008-as tanévtõl új mûködtetõ-
je van a szatymazi mûvészeti okta-
tásnak. Kocsis Mária Mûvészeti Is-
kolája az elõzõ évek hagyományaira
építve részben új tanári gárdával ok-
tatja Szatymaz mûvészet iránt érdek-

lõdõ fiataljait. 
Ezen a délutánon bemutatkoztak a
tanszakok növendékei és számot ad-
tak az egész évi munkájukról a leg-
kisebbektõl (1. osztályosok) a legna-
gyobbakig (középiskolás korosztály).
Furulya, zongora, magánének és di-
vattánc, valamint társastánc tansza-
kon láthattunk és hallhattunk színvo-
nalas elõadásokat. Közben megnéz-

hettük a rajzolás-festés tanszak által
kiállított alkotásokat.
Gratulálunk Pintér Attila (furulya),
Koczka Ferenc (zongora), Félegy-
házi Károly (zongora), Roszkos An-
namária (tánc), Molnárné Szabó
Gyöngyvér (magánének) és dr. Tóth-
né Szabó Orsolya (rajzolás-festés)
pedagógusoknak és sikeres tanítvá-
nyaiknak.

Iskolánkból
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Mesevár hírek
Strandszezon a
Mesevárban!
A júniusi esõk

már- már csak-
nem elmosták a
fürdõzõk jóked-
vét, de szeren-
csére a zivatar-

felhõk odébb álltak és a szikrázó
napsütésben gyorsan melegedett a
medence vize. A gyerekek türel-
metlenül várták, mikor csobbanhat-
nak a pancsolóban. Kiválasztottunk
egy derûs napot,  felállítottuk az
ugrálót és végre a gyerekek
meghódíthatták a medencét is. Az
elsõ pillanatban tanácstalannak tûn-
tek, vajon melyiket is próbálják ki
elsõnek, végül aztán kettészakadt a
csapat, és ide-oda járva váltogatták a
helyszíneket. Az ugrálóban igazán
levezethették energiájukat, néha még
a fejük is vizes lett. A medencét az
elsõ pillanatokban kellõ megfontolt-
sággal nézegették, de a következõ
pillanatban már önfeledten játszottak
benne. A bátrabbak a csúszdáról
csobbantak a hûsítõ habok közé. A
délelõtt gyorsan elszállt, és a finom
ebéd után mindenkinek jólesett az
alvás. Lehetõség szerint minden nap

fürdenek a gyerekek, de a szezon
elsõ hûsölése, mégis csak a legna-
gyobb élmény volt, és ha megis-
mételni nem is tudjuk, egy pár kép
erejéig feleleveníthetjük. 

Csúri Gábor

További képek a honlapunkon:
www.mesevar.szatymaz.hu

Hátizsákkal
Palócföld éke, Hollókõ
A szatymaziak kis csoportja már 10
éve járja hazánk tájait. Sokszor el-
hangzott: "nem kell ahhoz külföldre
mennünk, hogy csodában legyen ré-
szünk, hiszen bármerre megyünk ott
a csoda".
Ez történt velünk június 28-29-én is.
Ötórás utazás után elénk tárult a
szelíden hullámzó Palóc táj legszebb
gyöngyszeme Hollókõ, mely 1987 ó-
ta része a világörökségnek. A Cser-
hát ölelõ karjai úgy védték meg a
völgyben meghúzódó kis házakat a
századok zord szelétõl, hogy a falu
megõrizhette eredeti varázsát.
Palócföld éke, s egyben Közép-Eu-
rópa legépebben megmaradt, egysé-
ges palóc építészeti stílust tükrözõ
faluja Hollókõ, melynek legnagyobb
értéke az ófalu nagy részét kitevõ 58
védett épületet magába foglaló falu-
rezervátum, õrizve a XVII. századi
népi építészet remekmûveit.
A palócok a hagyomány szerint
nagycsaládos rendszerben, osztatlan
szalagtelkekre építették otthonaikat.
Házaik általában három osztatúak
(elsõ szoba - pitvar - lakókamra),
melyeket két oldalról - utcai és
udvari fronton - hambitus (faoszlo-
pos tornác) övez. A területi viszo-
nyok kihasználásával a pincéket 

szintkiegyenlítõ szereppel alakították
ki, így egységes, a házakkal harmo-
nikus képet alkotnak. A szalagtel-
keken, a házhoz épült a kamra, az
udvaron pedig a hidast (a disznóolt)
és fészereket helyezték el. Nagy állat
tartására alkalmas pajták a falu szé-
lén, az un. Pajtásárokban álltak.
A napjainkban is megcsodálható épü-
letek az 1909-es tûzvész után épül-
tek, de megõrizték eredeti formáju-
kat, és õrzik továbbra is a letûnt ko-
rok hangulatát. 
Hollókõ templomáról szóló, korai í-
rásos emléket 1343-ból találunk, ám
a falu középkori temploma a XVI.
századi törökdúlások idején elpusz-
tult. A XIX. században emelték a fa-
lu, napjainkban is megcsodálható,
kõalapra, vályogból épült, tapasztott,
meszelt falú, fatornyos római katoli-
kus templomát. A faluképben is
meghatározó, jellegzetes, gúlasisa-
kos fatornyát 1889-ben építették,
melyet igazi fa zsindely fed és e-
gyetlen szeg nem található benne.
Berendezései közül említésre méltó
egy, a Felvidékrõl származó pieta-
szobor, mely XVII. századi népi fa-
ragás, valamint egy szintén XVII.
századi lobogóbetét és egy corpus,
mely az esztergomi Keresztény Mú-
zeum ajándéka. 
A falu lakói palócok, akik õsi hagyo-
mányaik mellett mai napig õrzik szí-
nes, gazdagon díszített viseletüket.  

Szinte uralja a tájat a történelmet i-
dézõ várrom, ahonnan "a tekintet
száll mint a madár, megpihenve az
öreg szõlõhegy sugarasan szétterülõ
kis parcelláin, emlékeztetve bennün-
ket arra, hogy e falu szorgalmas la-
kói nehéz munkájuk közben is ma-
radandó szépet alkottak".
Az Árpád házzal rokonságban álló
Kacsics nemzetség õsi birtoka volt a
környék. 1310-bõl származik az elsõ
írásos emlék"castrum Hollokew" né-
ven.
Eredetlegendája szerint Pusztavárhe-
gyen álló földvár ura, Kacsics And-
rás szépasszonyt rabolt, akinek daj-
kája boszorkány volt. Boszorkány-
dajkája pedig szövetkezett az ördög-
gel, hogy a fogságból kiszabadíthas-
sák a lányt. Így történt, hogy az ör-
dög parancsára az ördögfiak holló
képükben elhordták a vár épület-
köveit, és mai helyén, a hatalmas
sziklán felépült Hollókõ vára.
Helyreállítása 1996-ban fejezõdött
be. 
A Hollókõre kiterjedõ védelem nem
csupán mûemléki jellegû, hanem a
tájképileg jelentõs "hagyásfás" leg-
elõre és a "nadrágszíj" parcellás
szõlõhegyre is vonatkozik. 1977 óta,
belterülete, zártkertjei, legelõje és a
várhegy részei a 141 hektáros Hol-
lókõi Tájvédelmi Körzetnek.

Burkus Andrásné
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Én is ott voltam Hollókõn

Június 28-án reggel 6 órakor indult a
csapat Hollókõre. Az út hosszú volt,
míg végül megérkeztünk a szállá-
sunkra. Elsõ úti célunk a hollókõi
vár volt, amelyet valamikor a XII.
században építettek. A vár részét
képezõ öregtornyot a késõbbiekben
átalakították. A kilátás csodálatos

volt: a Cserhát panorámája tárult
elénk.
Ellátogattunk az ófaluba is, amely
Hollókõ közvetlen közelében talál-
ható. Ez a település egy kb. 140 hek-
táros tájvédelmi körzet, mely a Kul-
turális és Természeti Világörökség
része 1987 óta. A falu jelképe egy
római katolikus templom. Itt az "ide-
genvezetõnk" egy népviseletbe öl-
tözött helybéli volt,  aki történeteket
mesélt a faluról és a templomról. A
templom alapterülete 50 négyzet-
méter. Ez az 1000 fõs lakosságot te-
kintve megfelelõ méretûnek bizo-
nyul, viszont amikor húsvét tájékán
a látogatók száma eléri akár a
15.000 fõt is, akkor a szentmisét a
templom elõtti téren tudják csak
megtartani.
A skanzenben megnéztük a babamú-
zeumot, ahol több nemzetiség nép-
viseletét csodálhattuk meg, de jár-

tunk még fazekasnál, fakanalasnál,
kosarasnál, a tájmúzeumban. A
"nagymama kamrájában" pedig
gyógynövénylikõrrel töltött kézzel
készített tejcsokoládét vettünk. 
Miután végigsétáltuk a falut, célba
vettük szállásunkat, ami Hollókõ
legmagasabb pontján épült. Innen az
egész falut be lehet látni.
Másnap reggel utunk Gödöllõre ve-
zetett a Grassalkovich kastélyba, a-
hol megnéztük a "Rudolf a remény-
vesztett imádó" címû kiállítást,
megcsodáltuk a pálmaház dús nö-
vényzetét, és sétáltunk a gyönyörû
kastélykertben, ahogyan azt Sissy
királyné tette hajdanán.
Mire hazaértünk, kellõképpen elfá-
radtunk, de mindezért kárpótolt ben-
nünket a jó hangulat és a szép él-
mények, melyekkel gazdagodtunk.

Kiss Timea

REJTVÉNY
Vízszintes: 1.Mit köszönhet Szatymaz õszibarack-kultúrájának és Fehér-tó környéki
élõvilágnak? 11.Fogorvosnál mondjuk 12.Spanyol és svéd autójelzés 13.Nemzetközi
olajcég 14.Mely századból való a falu elsõ írásos említése? 16.Levesbõl szed
17.Oszmán-török tisztség 18.Edward becézve 19.Államvég! 20.Tanulóvezetõ
21.Képzõ, az -et párja 22.Rövid morzejel 23.Rókusfalvi Pál monogramja 24. United
Kingdom (Egyesült Királyság) rövidítése 26.Orosz folyam 28.Többesszám jele
29.Örökzöld növény, melynek ága a béke jele 32.Arany vegyjele 34.Mióta lakott
Szatymaz és környéke? 36.Páratlan kémia! 37.Határszél! 38.Pók szövi 39.Õsi, ódon
40.Barokk zeneszerzõ, 20 (!) gyermek édesapja (Johann Sebastian) 43.Csak -
németülFüggõleges: 1.Vasútállomás röviden 2.Római egy 3.Papírra rögzít 4.A leg-
nagyobb értékû kártyalap 5.Ilyen kulcs a violinkulcs 6.Erika 7.CD/DVD lemez
jellemzõje lehet 8.Orraesik a közepén! 9.Éljenez 10.Tárgyrag 14.Mi épült 1902-ben?
15.Elõadó kurtán 16.Észak-Afrikai állam, fõvárosa Rabat 20.A fenyõfa kicsi, kerti
rokona 25.Páratlanul kafa barack! 27.Kedvelt déligyümölcs 30.Arábiai és Afrikai
barna bõrû nép 31.Határtalan harc! 33.Kevert zulu! 35.Országház röviden
41.Ábécénk kezdete 42.Kórház nemzetközi jelzése                                        
PHD

Elõzõ havi rejtvényünk helyes megfejtése: ÁLLATFARM. A szerencsés
nyertes pedig: Németh Evelin.

Minden év júliusában kerül megrende-
zésre a Szatymazi falunapok ren-
dezvény-sorozat - ez adja e havi
rejtvényünk aktualitását. A szürkével
jelölt fõsorokban falunkkal kapcsolatos
kérdésekre keressük a válaszokat

 

 
 
 
 
Garanciális számítógép javítás 
és szervíz szolgálat 
 
Kiszállási díj: 1.500 Ft 
A homokhátsági tanyák és falvak egész területén! 
 

Óradíj: 3.000 Ft 
 

- Hiba van a számítógéppel, de nem tudja mi okozza? 
- Elavult és fejleszteni kellene a programokat, alkatrészeket? 
- Új számítógépet vásárolna de nem tud eligazodni a kínálatban? 
- Tönkre ment a meghajtó vagy leformázta és elvesztek az   
   adatok? 
- Internetet kell megosztani több számítógépen? 
 

Hívja a HOMOKHÁTPC garanciális mozgó szervizét! 
 

Internet/E-mail beállítás | Operációs rendszer és programok 
telepítése | Vírusmentesítés | Adatmentés, Archiválás | Hardver 
és szoftver hibaelhárítás | Internet kapcsolat megosztása, 
hálózat építés | Eszközök, tartozékok házhozszállítása, 
beszerelése 
 

Telefon: 284-026   
Mobil: Szabó Béla: 70/256-1751; 
           Balogh Ádám: 70/564-9644 
 

A Homokhát PC mobil szerviz szolgálatra épül és a várostól távol 
élõk számítógépes problémáinak megoldására jött létre. 
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Orvosok rendelése:
Dr. Lengyel Andrea (tel: 283-
101) Hétköznap: 800-1100.
Egészségház, Szatmaz, Ady u.
32.
Dr. Lengyel Dezsõ (tel: 283-
130) Hétköznap: 800-1100.
Szatymaz, Kossuth u. 6.

Gyermekorvos rendelése:
Dr. Szilágyi Katalin (tel. ren-
delési idõ alatt: 283-101)
H,K,Cs,P: 800-1100, Szerda:800-
1000. Mobil: 06-30/905-3546.
Egészségház, Szatymaz, Ady
u. 32.

Csecsemõ tanácsadás:
Szerda 1200-1400. Egészség-
ház, Szatymaz, Ady u. 32.

Védõnõk fogadóideje:
Bérczi Sarolta fogadó óra: 800-
930. Tel: 06-30/536-7622
Igazné Herkó Mária hétköz-
nap 830-930 Egészségház,
Szatymaz, Ady u. 32. tel:
283-101
Csecsemõ- és gyermek tanács-
adás: Szerdánként: 1200-1400.
Terhes tanácsadás: Csütörtö-
könként: 1200-1400.
Általános iskola
Szatmaz, Petõfi S. u. 6.
(tel:283-149)
Fogorvosi rendelés
Dr. Brandl Erzsébet (tel.:283-
101) Egészségház, Szatymaz,

Ady u. 32. Hétfõ, szerda:
1400-1900, kedd (iskola
fogászat) csütörtök: 830-1400,
péntek: 830-1230.

Gyógyszertár:
Szatymaz, Ady u. 32. (tel.:
283-110) Hétköznap: 730-1530.

Állatorvosi ügyelet:
Július
12-13-án
Dr. Gombos László
(06-62-278-502)
19-20-án
Dr. Siket András
(06-20-936-4208)
26-27-én
Dr. Gombos László
(06-62-278-502)
Augusztus
2-3-án
Dr. Kunstár Pál
(06-30-488-0267)
9-10-én
Dr. Sikter András
(06-20/936-4208)
16-17., 20.
Dr. Szigeti Gábor
(06-30-2974-435)

Állatorvosi rendelés:
Dr. Martinek Vilmos (tel.:
06-30-9451-386) Szatymaz,
Rákóczi u. 50. Hétköznap:
730- 830, 

Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadása és az
elsõfokú építési hatóság
ügyfélfogadása:
Szatymaz, Kossuth u. 30.
(tel: 583-560) Hétfõ, péntek:
800-1200, szerda: 800-1600.
Elsõfokú építési hatóság:
szerda: 800-1600, péntek: 800-
1200

Polgármester: Dr.
Kormányos László telefon-
szám: 06/20-9571-128
Jegyzõnõ: Mákos Istvánné
telefonszám: 06-30-9670-850

Mûvelõdési Ház
Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.
(tel.: 583-520)
Nyitva tartás:
Hétfõ-péntek: 730-1900

Szombat: rendezvénytõl füg-
gõen

Könyvtár nyitva tartása:
Kedd, csütörtök: 900-1730

Szerda, péntek: 1300-1730

Szombat: 900-1300

(Hétfõ: szünnap)

Rendõrség:
Szatymaz, Kossuth u. 30.
Andódi Tamás: 06-20-2095-
307
Csóti József: 06-20/209-
5302

Polgárõrség:
Telefonszáma: 06-30-6234-
262

Falugazdász fogadóideje:
Halászné Ács Éva (tel.: 583-
520, 06-30-6189-788) 
Szatymazi Mûvelõdési Ház,
Dózsa u. 42. Szerda: 730-
1600, péntek: 730-1330

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

Sertésfelvásárlás
fogadóideje:
Kiss István (tel.: 583-520)
Szatymazi Mûvelõdési Ház,
Dózsa u. 42.
Csütörtökönként: 1330-tól.

Mozgáskorlátozottak
egyesülete.
Fogadóóra: kedd, csütörtök,
péntek: 800-1200

Tel.: 06-20-9352-896

Tanya gondnokok:
Rózsa Zoltán tel.: 06-20-
260-0750
Tóth István tel.: 06-20-539-
4292
Gubáné Kovács Szilvia
tel.:06-20-533-5488

Kapcsolat Integrált Szociá-
lis Alapszolgáltatási
Központ
Tel.: 283-169
Makra Sándorné
Tel.: 06-30- 3034-487

A Családsegítõ- és Gyer-
mekjóléti szolgáltatás ügy-
félfogadási ideje 2008. feb-
ruár 1-jétõl a következõ-
képpen módosult:

Családsegítõ Szolgálat
Tel.: 06-62/283-169
Radeczkiné Draskovics
Márta 

Ügyfélfogadási idõ
Hétfõ: 9.00-13.00
Kedd: 13.00-16.00
Szerda: 13.00-16.00
Csütörtök: 9.00-13.00
Péntek: szünnap
Ügyeleti idõ  kedd: 1600-1800

Gyermekjóléti Szolgáltatás
Tel. 06-62/283-169
Szüts Gabriella

Ügyfélfogadási idõ
Hétfõ: 12.00-16.00
Kedd: 9.00-13.00
Szerda: 9.00-13.00
Csütörtök: 12.00-16.00
Péntek: szünnap

Vízmû hibabejelentés
Csúri István: 06-70-270-
0552

Temetéssel kapcsolatos
teljes körû ügyintézés,
koporsó árusítással is!
Érdeklõdni. Patak János
sírásónál
Tel.: 06-30-278-0017

Teleház
Nyitva tartás
Hétfõtõl péntekig  1320-1900

Szombat 900-1530

Vasárnap zárva
Tel.: 283-115

Felelõs kiadó: Mûvelõdés Ház és Könyvtár. Fõszerkesztõ: Feketéné Bárkányi Ilona. Szerkesztõbizottság tagjai: Barna
Károlyné, Kasza Ágnes, Pálmai József, Pölösné Hudák Dóra. A szerkesztõség címe: Mûvelõdési Ház és Könyvtár Szatymaz,
Dózsa György utca 42. E-mail:milapunk@szatymaz.hu  Következõ lapzárta: auguszus 1.
Nyomdai elõkészítés: RRD Kereskedelmi és Marketing Vállalkozás. Nyomtatás: Tiszapress nyomda

SÜRGÕSSÉGI ORVOSI ÜGYELET
FELNÕTT:

Hétköznap: 1100-1600 helyi háziorvosok közremûködésével a
06-30-383-0237 telefonszámon
1600-730 a 104-es telefonszámon
Szombaton, vasárnap, valamint munkaszüneti napokon: 
0730-0730

Elérhetõségi telefonszám/lakásra hívás: 104-es ingyenes
telefonszámon
Rendelõ helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. szám alatti fel-
nõtt ügyeleti rendelõben /bejárat a Szilágyi utca felõl/.

GYERMEK:
Hétköznap: 1100-1600 helyi gyermekorvos közremûködésével
sürgõsségi ügyelet a 06-30/905-3546-os telefonszámon 
1600-730 mentõállomáson.
Szombaton, vasárnap, valamint munkaszüneti napokon: 
0730-0730

Elérhetõségi telefonszám /lakásra hívás: 104 ingyenes telefon-
számon
Rendelõ helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. szám alatti
felnõtt ügyeleti rendelõben /bejárat a Szilágyi utca felõl/.

Közérdekû információk



a Mi Lapunk12 2008/7.

Nagy-Fülöp Kende 2008.04.28. 
Szülei: Fülöp Orsolya és Nagy Gábor Krisztián

Hegedûs Sándor Dominik 2008.05.28.
Szülei:  Hegedûs Sándor és Zsikó Edit

Kelsch Vanda 2008.05.27.
Szülei: Kelsch Tibor és Fekete Elza

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

Gólyahírek

Kedves szülõk
Amennyiben szeretnék, hogy újszülöttjük belekerüljön a "Mi Lapunkba", kérjük értesítsék 

telefonon Bérczy Sarolta védõnõt. Tel.: 06/30-536-7622.

A Repülõnap képekben Dankó-est


