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Kedves Szatymaziak,
Tisztelt Olvasók!

A minap elbúcsúztatott
évre mindannyian az
alapján gondolunk visz-
sza felemelő vagy kevés-
bé jó érzésekkel, hogy
mennyire váltak valóra
személyes vágyaink, si-
került-e megvalósítani
kimondott vagy titkolt
terveinket, az örömök
vagy a nehézségek hagy-
tak-e maradandóbb nyo-
mot bennünk. 2011-ben
is sok személyes, és sok
közös kihívás van mö-
göttünk, számos prob-
lémán kellett úrrá len-
nünk. Az év vége a
számvetés időszaka. Egy
közösség életében is az.
Tegyük meg ezt most mi

is.
Nagyon sok energiát,
munkát fektettünk be a
jövőnk érdekében és
sok, elsőre reménytelen-
nek tűnő feladatot oldot-
tunk meg. A sikerek élé-
re az kívánkozik, hogy
az előző ciklusban elin-
dult beruházások sorban
megvalósultak. Öröm-
mel mondhatom, hogy
az uniós fejlesztési pén-
zek megszerzésében
Szatymaznak sem kell
szégyenkeznie. Az el-
múlt évek erőfeszítése-
inek nyomán idén nyá-
ron elindulhat a régen
várt nagyberuházás,
melynek végén szenny-
vízproblémáink megol-
dódnak. Itt kell megem-
lítenünk, hogy 2014-ig
viszont további látvá-
nyos fejlesztést a község
vezetése nem ígérhet.
Ennek nem csak a pá-
lyázati pénzforrások és
fejlesztési programok ki-
ürülése az oka, hanem az
a tény is, hogy drámai
mértékben csökkenni
fog a települések finan-

szírozása. Emiatt a köz-
ség működési biztonsá-
gának fenntartása a jövő-
ben az eddigieknél is fe-
gyelmezettebb gazdálko-
dást követel majd meg.
Nehéz feladat vár rám és
a képviselőkre is, amikor
a lakosság terhelhető-
sége és a vállalt felada-
tok finanszírozhatósága
közötti egyensúlyt kell
megtalálnunk. 
A társadalom tűrőképes-
ségének határára jutott,
és a 2011-es év próbára
tett országot, családot és
személy szerint mindan-
nyiunkat egyaránt, ezért
az új esztendőtől joggal
várnánk, hogy remény-
nyel töltsön el. Jó lenne
tisztán látnunk a dolgok
állását, az előttünk álló
nehézségek pontos mér-
tékét, azért hogy megfe-
lelően be tudjuk osztani
erőnket. 
Kiemelkedő egyéni tel-
jesítményeket láthattunk
az elmúlt évben gyer-
mekeinktől, sportolóink-
tól. Lelkes helyi közös-
ségek is megmozdultak

nemes célok érdekében,
újabb példaként szolgál-
va, hogy a közösségben
végzett jótékonykodás
egyénileg el nem érhető
szinten szabadít fel o-
lyan energiákat, melyek
jobbá és teljesebbé te-
hetik életünket. 
A képviselő-testület ne-
vében szeretném megkö-
szönni a hivatali és in-
tézményi dolgozóknak,
és civil szervezeteink-
nek a község érdekében
végzett kitartó munkát,
valamint a helyi vál-
lalkozások által nyújtott
segítséget. Valamennyi
szatymazi lakos irányába
is élek a köszönet sza-
vaival, aki szívén viselte
2011-ben is közössé-
günk boldogulását. Kö-
szöntsük együtt a követ-
kező tizenkét hónap ki-
hívásait és lehetőségeit!
Ehhez kívánok mindany-
nyiónknak boldog, kie-
gyensúlyozott, eredmé-
nyes és sikeres eszten-
dőt!

Kormányos László
polgármester

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ
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Helytörténet

Ha végigtekintünk Szaty-
maz elmúlt, több mint száz
évén, könnyen megállapít-
hatjuk, hogy a faluban ipa-
rosból és kereskedőből so-
ha nem volt hiány. A létszá-
muk majdnem mindig meg-
haladta a település lakói
által szükséges és eltartható
mennyiséget. Megélhetésü-
ket biztosító bevételük a-
zonban nem csak az ipari
munkából és a kereskede-
lemből származott, hozzá-
járult a tulajdonukat képező
föld hozama is. De így élt a
szegedi iparosok és keres-
kedők egy része is. Közü-
lük többen arra törekedtek,
hogy a városi műhely, vagy
bolt mellett legyen egy kis
föld, szőlő, tanya valahol a
környéken. Így fordult az
elő például, hogy szegedi
kereskedők leszármazottjai
voltak a jól ismert Aigne-
rek, a Kupok, stb. de hatal-
mas tanyát épített itt többek
között Tóth Péter nagy- és
kiskereskedő is /a későbbi
pincegazdaságot/. Az iparo-
sokat a Joó család, a Sziráki
bicskás és még sokan má-
sok képviselték. A Sziráki
bicskásról annyit tudunk,
hogy nagyon híres volt a
szegedi, és a környék ösz-
szes vásárján kirakott por-
tékája. A bicskáját már
messziről meg lehetett is-
merni, mert a pengéjébe be-
le volt nyomva a neve. A-
mikor itt a jánosszállási is-
kola mellett lévő szőlejébe
megindult a tavaszi munka,
nyitáskor vagy metszéskor,
a szegedi műhelyét becsuk-
ta és segédeivel együtt ki-
vonult dolgozni. Az utód, a
mindenki által szeretett Szi-
ráki Manci néni sokat tu-
dott volna a régmúltról me-
sélni.
A szatymazi iparosok és ke-
reskedők nagy része, a régi
Vasút utca környékén élt és
dolgozott. Általában tizen-
két helyiség fogadta itt be
őket, /a hátsó épületeket
nem számítva/ amit az idők
során, hol megosztottak,
hol összeszakítottak, hol
pedig az új bérlővel, vagy
tulajdonossal megváltoztat-
ták annak korábbi szerepét,
feladatát. Hogy kik, mikor
és hol serénykedtek ott az
elmúlt több mint száz év
során, azok egyrészéről a
"régi Vasút utcáról " szóló
írásunkban már szóltunk.

Újabb képek kerültek elő,
amikkel kapcsolatban azu-
tán néhány rég elfelejtett
ember homályos emléke e-
levenedik meg előttünk.
Az állomással szemben lé-
vő épületek közül az Ady
utca megnyitásakor, az útba
eső Jászberényi Antal ci-
pész által épített házat le-
bontották. Az Ady út szem-
ben lévő másik sarkán, a
most már félig leomlott ház
volt a hajdani nagyhírű
Szűts féle vendéglő, amiből
két lakás lett a fogadó meg-
szünte után kialakítva. Az
egyikben a szatymazi höl-
gyek ruháit varrogató, vagy
igazító női szabóság is mű-
ködött. A Szüts vendéglő-
vel egybeépítve, annak
mintegy megszakítás nél-
küli folytatásában, máig
látható az akkor Kocsis
András tulajdonát képező
ház, /Kopasz leány volt a
felesége,/ ami kezdetekben
szintén vendéglőként üze-
melt. Ennek a háznak az
udvarában egy asztalos mű-
hely kapott helyet, amiben
a Felvidékről /a mai Kár-
pátukrajnából/ elmenekült
Sirokay Viktor tevékenyke-
dett. Asztalosunk vidám
ember volt, ismerkedéskor
az első meglepetést nevé-
nek elhangzásával azonnal
elérte. Úgy mutatkozott be,
hogy ő :-"sirokai" Sirokay
Viktor de genere Aba-. Való
igaz, hogy az Árpád-házi-
akkal egyidős Aba család
késői leszármazottja volt.
Nem is csoda, hogy minden
társaság azonnal befogadta.
Csak apróbetűs szép aláí-
rása maradt meg, az isko-
laszéki tagsággal kapcsolat-
ban és néhány esemény ve-
le. Ugyanebben a melléké-
pületben munkálkodott Frá-

ter József asztalos is, dr.
Fráter Zoltán ügyvéd, /a
Dózsa utcában lévő magas
ház építtetőjének és lakójá-
nak/ unokatestvére. Fráter

Józsefnek, József nevű ap-
ja, a legidősebb testvére
volt Fráter Zoltán, Gyula
nevű apjának. Egyébként a
szegedi Takaréktár utcában
lévő pékség tulajdonosa, az
ő nagyapja is József névre
hallgatott.
A régi Vasút utca nevét
Felszabadulásra változtat-
ták az oroszok bejövetele u-
tán. Kár volt azért annyi
magyar embert, katonát, a
háború során a Don-ig ki-
küldeni és jórészt feláldoz-
ni, lehet, hogy jöttek volna
maguktól is. A háború alatt
és után még jó darabig, nem
hasonlított a békebeli idők-
re a Vasút utca élete. A hi-
ány, a jegyrendszer, a sor-
banállás mindennapos volt.
De nem tett jót az utca bé-
kéjének az 1943 januárjá-
ban, a háború alatt beveze-
tett Jurcsek-féle beszolgál-
tatási törvény sem, amely a
föld aranykorona értéke a-
lapján kiszámított búzakilo-
grammban határozta meg, a
földtulajdonosok által köte-
lező termény beadási 
mennyiségét. Ennek a kivá-
ló "gyakorlatnak" a háború
befejezése sem vetett véget.
Sőt talán még kifínomul-
tabb formát öltött, mert
mindenre kiterjedően, és
minden korábbinál na-
gyobb szigorral, több mint
tíz éven át sanyargatta a
földből élőket. Most néz-
zünk rá, erre a szatymazi
lakosnak, /Böröcz Jánosné-
nak/ az 1953/54 -es évre ki-
adott 24 oldalas "beadási

könyvének" 3. oldalára... 
l948 végén Szatymazon is
megalakult Somogyi Sán-
dor ügyvezetősége alatt,
Dobó Sándor, Fehér István,
Gera András, Kormányos
György és Kormányos Já-
nos igazgatósági tagok ve-
zetésével a Szatymazi Föld-
műves Szövetkezet. Irodá-
juk kezdetben a Dóró féle
házban volt, a Petőfi utcá-
ban. A Vasút utca üzleteit is
az új szervezet rendeletileg
bekebelezte. Ugyan akkor
megkezdődött azok teljes
átalakítása, majd később a
mindent áruló három ve-
gyes bolt szakosítása. Így
lett azután a Petőfi utca
sarkán lévő Kopasz Mihály
féle vegyesboltból Szaty-
maz első textil boltja, /a
szatymaziak szerint "a ru-
hás bolt"/. Az üzlet bejára-
táról és annak három dolgo-
zójáról készült és itt bemu-
tatott régi fényképet Virág
István gyüjtötte. 

A képen balról -
jobbra Róvó Mária
/Börcsök Antalné/,
középen az üzlet
vezetője Krasznai
István, majd Német
Katalin látható. Ab-
ban az időben ala-
kították ki a Tót
Molnár féle épület-
ben, a másik vegyes
bolt helyén, az első
szatymazi "vasas-
és vegyi boltot" is,
aminek a vezetését
Bános Sándor ke-
reskedőre bízták. A
két "új" bolt veze-
tője Szegedről kijá-
ró szakember volt,
akik valamilyen ok-
nál fogva gyakran
összevesztek. O-
lyankor még az u-
tazás során is külön

Iparosok, kereskedők, -  fényképek, iratok.
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ültek, leszállva kü-lön
mentek, nehogy szólni
vagy köszönni kelljen a
másiknak. Bános Sándor
idegesebb ember volt, ami-
nek az oka a gyakori gyo-
morégése lehetett, mert ál-
landóan nála volt és sűrűn
meghúzta a SALVUS-os ü-
veget. Egy ízben, amikor
éppen beszélő viszonyba
voltak, és a forgalmat ele-
mezték, Bános Sándor a
szemére vetette Kraszna-
inak, hogy míg ők alig győ-
zik a vásárlók kiszolgá-
lását, addig a ruhásboltban
alig van vevő, aminek csak
az lehet az oka, hogy annak
vezetője, Krasznai, nem jó
kereskedő. Ekkor éppen
nem vesztek össze, hanem
fogadtak, hogy a bolt előtt
elhaladó első járókelőnek
Krasznai István elad vala-
mit. Hamarosan jött is egy,
a szélmalom felé tartó asz-
szonyság, akit a boltajtóban
álló Krasznai István behí-
vott, azzal az ürüggyel,
hogy új és szép árú érke-
zett, jöjjön és nézze meg.
Csak akkor engedett a vá-
sárolni nem akaró, amikor
nagy udvariasan, karonfog-
va bevezette. És akkor jött a
győzködés. A polcokon lé-
vő árú szép lassan egymás
hegyén-hátán a pultra ke-
rült. Már beszélgetni is csak
úgy lehetett, hogy az eladó
kereskedőnek a pult elé kel-
lett állni, mert a belső oldal-
ról már nem látta a vevőt. A
jó egyórás győzködés után,
amikor a fejkendők kerül-
tek sorra, akkor csillant fel
a remény, mert közülük egy
világosszürke nagykockás
mintha tetszett volna. Egy
kis rábeszéléssel sikerült
eladni, csak akkor derült ki,
hogy a vevőnek nincs pén-
ze. Megkapta hitelbe. Csak
volt Krasznai Istvánnak va-
lami kereskedői vénája. 
A vas- és vegyi boltot ve-
zető Bános Sándor sem volt
egy elveszett ember. Ami-
kor az egyik vevő a lovának
kötőféket kért, adott a ke-
zébe egyet. Húzogatja a ló-
tulajdonos a kenderből font
kötőféket és azt mondogat-
ta: "ezt úgy nézem, kicsi
lesz". Bános Sándor eladó
gyorsan egy nagyobbat ho-
zott ki a raktárból és odaad-
ta. Azt is nézegette egy
darabig az emberünk és
azután megszólalt: -"ezt
meg úgy látom, hogy nagy
lesz". Bános úr ideges-
ségében gyorsan véget ve-
tett a válogatásnak, amikor

azt monta: -"Akkor hozza
be a lovat, majd rápróbál-
juk". Máskor Bános Sán-
dor, a szomszédságban idő-
közben kialakított cukrász-
dában fogyasztotta a kávé-
ját, amikor nagy ijedten
szalad a segédje, hogy jöj-
jön azonnal, mert tele van
az üzlet. Bános Sándor ak-
kor véletlenül nem volt i-
deges, mert nyugodtan fo-
gyasztotta tovább a kávéját
és azt a bölcs megállapítást
tette: "Akinek sürgős, majd
megvár, akinek meg nem,
az majd eljön holnap." 
Ott, az akkori Tóth Molnár
féle épület vasút felé eső
sarkában kialakított üzlet-
helyiségben, ahol azelőtt
Horváth Balázs hentesüz-
lete volt, 1936-tól, Drasko-
vics Ferenc lakatos és mű-
szerész tevékenykedett.
Abban az időben még nem
dobtak el semmit, nem cse-
rélték az alkatrészeket, ha-
nem javítottak, ha kellett
fazekat foltoztak, permete-
zőgépet javítottak, vagy ke-
rékpárt szereltek. Valahogy
mindenhez értettek a hajda-
ni falusi lakatosok. Jó he-
lyen volt Draskovics Fe-
renc műhelye, amelynek
belső falán még jól látható
volt a hentes üzletre jellem-
ző olajfestékes meszelés.
Az üzletben mindig volt,
néha több beszélgető part-
ner, ha vitt az illető javítani
valót, ha nem. Szerencsére
a mester beszéd közben is
tudott dolgozni. A rossz
nyelvek szerint, a nagyobb
forgalom a közelben lévő
vendéglőnek volt köszön-
hető. Draskovics Ferenc
gyors beszéde nehéz sorsot
takart. Apja, aki őrmester-
ként szolgált a szegedi u-
tászlaktanyában, ott maradt
a kitört első háború olasz
frontján. A fiatal mester a
huszas években több isme-
rősével, elindult Ameriká-
ba. Valami különös oknál
fogva nem tudott felmenni
a hajóra, és nem tudott el-
szakadni Európától. Né-
hány küzdelmes év után ke-
rült újra haza, majd végül
Szatymazra. Volt miről me-
sélnie az üzletébe betévedt
szatymazinak. Az 50-es é-
vekben, amikor a vas- és
vegyi boltot kibővítették, a
mindenki által ismert mű-
helyt az udvarba áthelyez-
ték, mégpedig a Németh
Ferenc által működtetett
szikvíz üzem helyére. Itt
látunk egy akkor készült
képet, rajta Draskovics Fe-

rencet, feleségét Kopasz
Margitot és egy vendég há-
zaspárt a belső udvari mű-
hely előtt..

A képek sorát, egy most
előkerült 30 évessel zárjuk,
amelyen a szatymazi nyug-
díjasok egy akkori csoport-

ja láthatók, amint kö-
zösen fürdenek Cserke-
szőlőn, a gyógymeden-
cében. Középen Kajlin-
ger József, az egyik sze-
müveges Draskovics
Ferenc. Rajtuk kívül
még számos régi isme-
rős mosolyog ránk.

Pálmai József

A 2010-es év szokatlanul
sok csapadéka után, úgy is
mondhatjuk, hogy rekord-
mennyiségű csapadéka u-
tán /több mint 925 milli-
méter, az évi átlag 170%-a/.
Kíváncsian vártuk, hogy
most mit hoz az új eszten-
dő? A korábbi megfigye-
lésekre támaszkodva úgy
gondoltuk, hogy az időjárás
kiegyenlítésre, az egyen-
súly kialakítására törekvő
hajlama, talán szárazabb é-
vet fog hozni. Amikor a-
zonban ilyet jósol az ember,
eszébe kell hogy jusson a
40-es évek elején bekövet-
kezett vizesség, aminek el-
sősorban az volt az oka,
hogy több évig eltartott a
nedves, csapadékos idő-
szak. Most szerencsére a
gyakrabban előforduló vál-
tozat következett be, egy
száraz 2011-es év próbálta
az előtte lévő 2010-es év
csapadékban gazdag kilen-
gését mérsékelni. Sikerrel.
Az elmúlt 2011-es évben
mért csapadékmennyiség
354,5 milliméter volt, ami
az évi átlag csapadék 65%-
nak felel meg. Most pedig
nézzük meg a 2011-es év
egyes hónapjaiban mért
mennyiségeket: -január
11,1 milliméter /Mintha

elvágták volna a csapadék-
hullást, még előtte decem-
berben 99,7 millimétert
mértünk./ - február 22,9
mm, -március 41,2 mm, -
április 6,0 mm, -május 77,5
mm, /az előtte való év má-
jusában 176,6 mm csapa-
dék hullott/, -június 20,8
mm, /hol volt Medárd?/, -
július 60,6 mm, -augusztus
8,3 mm, -szeptember 30,1
mm, -október 29,8 mm, -
november 0,3 mm, /ami
inkább csak páralecsapó-
dásból, dérből állt/, -de-
cember 45,9, mm volt. Ér-
dekes, hogy nem is egy, ha-
nem mindjárt három olyan
hónapunk is akadt a 2011-
es évben /április, augusz-
tus, november/ amikor a
havi csapadék mennyisége
nem érte el a 10 millimé-
tert. Egy napra mért leg-
több csapadék 23,6 milli-
méter, május elsején esett.
Az első hó december 19-én
jelentkezett. Átnézve a ko-
rábbi évek /80/ megfigyelé-
seinek adatait, talán az vár-
ható, vagy nézhető ki belő-
le, hogy újra egy csapadék-
ban átlagos évnek kellene
következni. Legyen hozzá
szerencsénk!

P. J.

2011-es év csapadéka Szatymazon.
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Január (régiesen Januári-
us, ősi magyar nevén Fer-
geteg hava) az év első, 31
napos hónapja a Gergely-
naptárban. Nevét Janusról
kapta, aki a kapuk és átjá-
rók istene volt az ókori ró-
mai mitológiában. A népi
kalendárium szerint január
neve Boldogasszony hava.
A 18. században a magyar
nyelvújítók a januárnak a
zúzoros nevet adták.
A január és a február volt az
utolsó két hónap, amit utó-
lag hozzáadtak a római
naptárhoz, mivel az ókori
rómaiaknál ez a téli időszak
eredetileg nem kapott hó-
napot. Bár egy ideig még
március volt az év első hó-
napja, hamarosan a január
vette át ezt a helyet. Ezt kö-
vetően a konzulok is január
1-jén léptek hivatalba.

Jeles napok januárban
Január 1. - Újév.
Az ókori Rómában március
1-jével kezdték az évet. Ja-
nuár 1-je a Julius Caesar-
féle naptárreform után, i.e.
153-tól vált évkezdő nappá.
Hazánkban a január eleji
évkezdet a Gergely-féle
naptárreform 1582 óta vált
általánossá, véglegessé
1691-ben, amikor XI. Ince
pápa tette meg e napot a
polgári év kezdetévé. Ez a
nap jelentette az újévet, va-
lamint a télközépi ünnep-
kört. Számos népszokás, hi-
edelem kapcsolódik ehhez
a naphoz, amelyet napja-
inkban már csak kevesen
ismernek, használnak. Ré-
gen szokás volt az újévi jó-
kívánságok elmondása ház-
ról-házra járva, amiért a há-
ziak almával, dióval kínál-
ták a köszöntőket. 
De sok tiltás is tartozik e
naphoz:
Tilos a mosás, a teregetés, a
varrás, és nem ajánlatos ki-
vinni a szemetet sem, mert
a szerencsét is kiönthetjük a
házból. 
Nem szabad pénzt kölcsön-

adni, orvost hívni vagy or-
voshoz menni, mert akkor
egész évben betegesked-
hetünk.
Baromfit nem lehet enni,
mert a baromfi hátrakaparja
a szerencsét.
Halat sem ajánlatos enni,
mert elúszik a szerencsénk.
Előnyben részesítették i-
lyenkor a szemes termé-
nyeket (lencse, rizs, köles),
abban a hitben, hogy a sok
apró mag pénzbőséget je-
lent a kővetkező esztendő-
ben.
Híres újévi fogás a malac-
sült. A hiedelmek szerint u-
gyanis a malac befelé túr,
így a szerencsét nem ki a
házból, hanem be a házba
túrja.
Időjárásjósló nap is ez:
„Újév napján, ha csillagos
az ég, rövid lesz a tél, ha pi-
ros a hajnal, akkor szeles
lesz az esztendő."
"Ha újesztendő napján szép
napfényes idő van, az jó
esztendőt jelent"
Házasságjósló hiedelem er-
re a napra:
Amelyik leánynak először
viszi el a kutya a kocsonya-
csontját, az megy leghama-
rabb férjhez.

Január 6. - Vízkereszt, a-
vagy a háromkirályok nap-
ja.
A karácsonyi ünnepkör zá-
rása, és a farsangi időszak
kezdete. A 4. századig Jé-
zus születésnapját és az év
kezdetét is ezen a napon
ünnepelték. Az egyház ek-
kor emlékezik meg Jézus
megkereszteléséről és a
napkeleti bölcsekről. Ek-
kortól kezdve szenteli a vi-
zet a keleti egyház, a kö-
zépkortól pedig a nyugati
egyház is. Régen haza is
hordták a szentelt vizet s
meghintették vele a házat,
az állatokat a gonosz szelle-
mek ellen, de hittek a gyó-
gyító hatásában is, szerin-

tük minden betegségre jó
volt, de használták a mező-
gazdaság és állattartás terü-
letein is. A víz és tömjén
szenteléséből alakult ki a
házszentelés.
Vízkereszt napjához is kap-
csolódnak időjárásjóslások. 
„Ha vízkeresztkor meg-
csordul az eszterhéj, az í-
ziket rakjátok el, mert
hosszú lesz a tél”.
Az ízik (takarmánymara-
dék, nádtörmelék, kukori-
caszár) fűtésre is szolgált.
Újabb szokás szerint vízke-
resztkor bontják le a kará-
csonyfát.

Január 17. – Antal napja
(Remete) Szent Antal szer-
zetes volt, akit a háziállatok
védszentjeként tiszteltek. A
szerzeteshez kapcsolódó hi-
edelmek a hitújítás korában
lehanyatlottak s Páduai
Szent Antal alakjához kap-
csolódva éledtek újjá. Szent
Antal tüzének nevezik az
orbáncot, amelyet imádsá-
gokkal, ráolvasással pró-
bálták gyógyítani. Sokan
hittek abban, hogy az or-
báncos betegről le lehet
venni a tüzet, ha három,
Antal nevű ember megáll a
beteg ágya mellett, ott el-
szív egy pipa dohányt, és a
betegre fújja a füstöt. A pi-
pát tűzkővel és taplóval
kellett meggyújtani, hétsze-
ri csiholással. 

Január 18. – Piroska napja
Ehhez a naphoz időjárási
regula fűződik: Ha Piroska
napján fagy, 40 napig el
nem hagy!
Házasságjósló hiedelem is
fűződik e naphoz: Azt tar-
tották, hogy az a lány, aki
ezen a napon piros kendőt
köt a nyakába, még abban
az esztendőben férjhez
megy.

Január 21. – Ágnes napja
Ezen a napon a várandós

asszonyok sós vízben mos-
dottak, hogy a gyermekeik
egészségesek legyenek.
Ehhez a naphoz is fűződik
időjárási népszokás: „Ha
Ágnes hideg, engesztel
Vince, hogy teljék a pince.”

Január 22. - Vince napja
E naphoz főleg időjárásjós-
ló népszokások tartoznak.
A szőlőtermelők e napon
megfigyelték az időjárást.
Szép, napos idő esetén jó,
ellenkező esetben rossz
bortermésre jósoltak. 
Máshol vincevesszőt vág-
tak, amit a szobában vízbe
állítottak s a kihajtott vesz-
szőkből jósolták meg a
következő év termését.

Január 25. - Pál napja
E napot Pálfordulónak vagy
Pálfordulásnak is nevezik,
arra a bibliai történetre utal-
va, miszerint a Jézust ül-
döző Saul ezen a napon tért
meg és lett belőle Pál apos-
tol. A néphit szerint e nap
az időjárás-, termés- és ha-
láljóslás napja.
Időjárással kapcsolatos
néphit:
„Ha kisüt a nap és előjön a
medve, még negyven napig
lesz hideg.”
Terméssel kapcsolatos nép-
hit: „Ha tiszta idő van, ak-
kor jó szénatermés lesz, ha
szél fúj, akkor kevés lesz a
széna.”
Betegséggel és halállal kap-
csolatos néphit:
Ismeretes e napon az ún.
pálpogácsával való halál-
jóslás. Ilyenkor minden
családtag számára pogácsát
készítenek, melybe libatol-
lat tűznek, s akinek a tolla
megperzselődik sütés köz-
ben, arra betegség, akié
megég, arra halál vár a kö-
vetkező esztendőben. Az
Alföldön ez a pogácsa luca-
pogácsa néven ismeretes.

Internetes adatok alapján
összeállította: B. T.

K  A L E N D Á R  I U M

Értesítem az egyesületünk  minden tagját, hogy az évnyitó közgyűlésünket 2012. 01. 25. délután
16 óra kezdéssel tartjuk, az általános iskola étkezőjében. 

Mindannyiótokat szeretettel várom.
Rácz István elnök

NYUGDIJASOK KÖZLEMÉNYEI



2012/01. a Mi Lapunk 5

Önkormányzati közlemények
Tisztelt Lakosság !
Tájékoztatjuk Önöket,
hogy Szatymaz Község
Képviselő-testülete 2011.
december 14. napján és
2011. december 27. napján

tartott ülésein módosította
több díjmegállapító rende-
letét. Az új díjakat tartal-
mazó módosító rendeletek
megtalálhatók Szatymaz
Község honlapján. Az új dí-
jakról személyesen vagy te-

lefonon a Polgármesteri Hi-
vatal munkatársaitól is ér-
deklődhetnek.
Tájékoztatjuk a tisztelt la-
kosságot, hogy megszűnik
a 70 év felettiek hulladék-

szállítási díjkedvezménye.
Kérjük az érintetteket, hogy
a Szegedi Környezetgaz-
dálkodási Nonprofit Kft-
nél érdeklődjenek az üzlet-
politikai kedvezményről.

Lakbérek és bérleti díjak
1. Összkomfortos lakás: Lakás alapterület x 410.-Ft
2. Komfortos lakás: Lakás alapterület x 200.- Ft
3. Félkomfortos lakás: Lakás alapterület x 130.-Ft
4. Komfort nélküli lakás: Lakás alapterület x 85.- Ft
5. Szükséglakás: Lakás alapterület x 75.- Ft
Költségelvű bérlakás 
1. Összkomfortos: Lakás alapterülete x 445.-  Ft”
Az önkormányzat tulajdonában álló helyiségek bérleti
díja : 590.- Ft/m2

Tájékoztatjuk az érintette-
ket, hogy jogszabályválto-
zás miatt a súlyos moz-
gáskorlátozott személyek
közlekedési támogatására
vonatkozó szabályok az a-
lábbiakban változtak:
Súlyosan mozgáskorláto-
zott személy:
- mozgásszervi fogyaté-

kosnak minősülő súlyo-
san fogyatékos személy

- 18. életévét még be nem
töltött magasabb összegű
családi pótlékra mozgás-
szervi fogyatékosságára
tekintettel megállapított
jogosult személy

- BNO kód XIII. főcso-
portjába tartozó vezető
diagnózisra tekintettel
megállapított, legalább
40%-os egészségkároso-
dott személy

Szerzési és átalakítási
támogatás:
A kérelmet 2012. március
31. napjáig lehet benyúj-
tani az alábbi címen:

Csongrád Megyei
Kormányhivatal

Szociális és Gyámhivatal
6741 Szeged, Rákóczi tér 1.
Kérelemhez csatolni kell:
1.a súlyos mozgáskorláto-

zottság tényét igazoló do-
kumentumok másolatát
(fogyatékossági támoga-
tás megállapításáról szó-
ló hatósági határozat, tar-
tósan beteg, illetőleg sú-
lyosan fogyatékos gyer-
mekről kiállított szakor-
vosi igazolás, szakértői
szerv vagy jogelődje (Or-

szágos Rehabilitációs és
Szociális Szakértői Inté-
zet) által az egészségká-
rosodás minősítése során
kiadott hatályos szakvé-
lemény, szakhatósági ál-
lásfoglalás), és NEM A
HÁZIORVOS ÁLTAL
KIADOTT IGAZOLÁS!

2.a súlyos mozgáskorláto-
zott vagy a szállítást vég-
ző személy érvényes ve-
zetői engedélyének, gép-
járművezetői alkalmassá-
got tanúsító szakvélemé-
nyének másolatát, vala-
mint nyilatkozatát arra
nézve, hogy nem áll a jár-
művezetéstől eltiltó jog-
erős bírói ítélet vagy sza-
bálysértési határozat ha-
tálya alatt, 

3.a szállítást végző sze-
mély írásbeli nyilatkoza-
tát, valamint a hozzátar-
tozói kapcsolatot és a sú-
lyos mozgáskorlátozott
személlyel legalább egy
éve közös háztartásban é-
lő vér szerinti, örökbefo-
gadott és nevelt gyermek,
vagy testvér esetén a kö-
zös háztartásban élést 
igazoló dokumentum
fénymásolatát,

4.kereső tevékenység foly-
tatását igazoló dokumen-
tumokat, tanulói, képzési
jogviszony fennállását i-
gazoló dokumentumokat,
kérelmező nyilatkozatát a
gyermek egyedülállóként
nevelésének tényéről,
szakértői szervnek vagy
jogelődjének a hadigon-
dozásról szóló törvény
szerinti hadieredetű fogy-
atkozás fennállását iga-

zoló szakvéleményét,
5.a súlyos mozgáskorláto-

zott és a szállítást végző
személy nyilatkozatát ar-
ról, hogy nem részesült ő
maga vagy más személy
rá tekintettel közlekedési
kedvezményben a kére-
lem benyújtását megelő-
ző hét éven belül,

6.használt vagy új gépjár-
mű vásárlása esetén a sú-
lyos mozgáskorlátozott
vagy a szállítást végző
személy nyilatkozatát ar-
ról, hogy a lízingszerző-
dés megkötését vállalja.

A szerzési és átalakítási tá-
mogatás megállapításánál
a jövedelmi feltétel, mint

jogosultsági korlát,
megszűnt.

Szerzési támogatás kere-
tében vásárolható jármű-
típusok és a támogatás
mértéke:
1.új járműnek minősülő

személygépkocsi esetén
900.000 Ft

2.újnak nem minősülő, de
legfeljebb négy éve for-
galomba helyezett sze-
mélygépkocsi esetén a
vételár 60 %-a, de legfel-
jebb 600.000 Ft

3.segédmotoros kerékpár-
nak minősülő, három
vagy négykerekű jármű
esetén vételárnak a tár-
sadalombiztosítási támo-
gatással csökkentett vé-
telár minősül

4. járműnek nem minősülő,
sík úton önerejéből 10
km/óra sebességnél gyor-
sabban haladni nem ké-
pes gépi meghajtású ke-
rekesszék esetén vételár-
nak szintén a társadalom-
biztosítási támogatással
csökkentett vételár minő-
sül.

Átalakítási támogatás:
1.a személygépkocsi auto-

mata sebességváltóval
vagy más segédberende-
zéssel történő felszere-
léséhez, átalakításához,
illetve,

2.a súlyos mozgáskorláto-
zott személy szállítását
lehetővé tevő átalakítá-
sához, vagy

3.a biztonságos szállítását
szolgáló eszközzel való
ellátásához nyújtott hoz-
zájárulás.

Mértéke: az átalakítási költ-
ség, de legfeljebb 90.000 Ft.
Nyomtatvány a www.csmkh.hu
honlapról, vagy a Polgár-
mesteri Hivatal 9. sz. szo-
bájában szerezhető be.
Közlekedési támogatás:
A kérelmet 2012. április 30.
napjáig lehet benyújtani –
ügyfélfogadási időben - a
Polgármesteri Hivatal 9. sz.
szobájában. 
A kérelemhez csatolni kell:
1. a súlyos mozgáskorláto-
zottság tényét igazoló do-
kumentumok másolatát (fo-

Az ivóvíz-szolgáltatás díja
A díj 5,6-5,8%-kal emelke-
dik. A lakosság tekinteté-
ben a következők a díjté-
telek:
Alapdíj:396,8 Ft+Áfa/2hó
Vízdíj: 116,00 Ft/m3+Áfa
A kéményseprő-ipari
közszolgáltatások díjai
A kéményseprő-ipari köz-
szolgáltatások díjai átlago-
san 5%-kal emelkednek.

Felhívjuk a Tisztelt La-
kosság figyelmét az alábbi
rendelet-módosításokra is!
Emelkedik a magánszemé-
lyek kommunális adója:

2012. január 1. napjától:
Külterületi adótárgy után
az adó mértéke 4.500
Ft/adótárgy/év.
Belterületi adótárgy után az
adó mértéke 6.000
Ft/adótárgy/év.

Családi napközi ellátást
igénybe vevő gyermek
támogatásban az eddigi
feltételek megléte mellett
akkor részesülhet, ha har-
madik életévét még nem
töltötte be vagy harmadik
életévének betöltése után a
gyermek óvodai jelent-
kezését helyhiány miatt
utasították el.

Tájékoztatás a súlyos mozgáskorlátozott
személyek közlekedési kedvezményeiről
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gyatékossági támogatás
megállapításáról szóló ha-
tósági határozat, tartósan
beteg, illetőleg súlyosan fo-
gyatékos gyermekről kiállí-
tott szakorvosi igazolás,
szakértői szerv vagy jog-
elődje (Országos Rehabili-

tációs és Szociális Szakér-
tői Intézet) által az egész-
ségkárosodás minősítése
során kiadott hatályos szak-
vélemény, szakhatósági ál-
lásfoglalás), és NEM A
HÁZIORVOS ÁLTAL
KIADOTT IGAZOLÁS!

2. jövedelemigazolásokat
/melyek tanúsítják a súlyos
mozgáskorlátozott személy
családjában az előző évi jö-
vedelem összegét/.
3. munkaviszony, tanulói
jogviszony fennállására vo-
natkozó igazolást.

4. eltartott személy szüle-
tési anyakönyvi kivonatát
Nyomtatvány a www.szaty-
maz.hu honlapról, vagy a
Polgármesteri Hivatal 9. sz.
szobájában szerezhető be.

Pénztár nyitva tartása: 10-12 óráig.
A rendszeres segélyek lakossági folyószámlára történő
utalása minden hónapban az első munkanapon kerül
indításra. Továbbra is javasoljuk a segélyezettek részére az
átutalás választását, előnyeit figyelembe véve.

Kérjük, hogy a rendszeres segélyekben részesülők a fenti
időpontokban szíveskedjenek járandóságukat felvenni,
akadályoztatásuk esetén meghatalmazott megbízásával.
Szatymaz, 2012. január 2.

Mákos Istvánné
jegyző

T Á J É K O Z T A T Á S
Tájékoztatjuk a rendszeres ellátásokban részesülő segélyezetteket, hogy a 

rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
családi napközi tér.díj támogatása, ápolási díj

kifizetése  2012. évre vonatkozóan    az alábbi ütemezés szerint történik:

2012. február hóban 01-02-án, 2012. augusztus hóban 01-02-án,
2012. március hóban 01-02-án, 2012. szeptember hóban 03-04-én, 
2012. április hóban 02-03-án, 2012. október hóban 01-02-án,
2012. május hóban 02-03-án, 2012. november hóban 05-06-án,
2012. június hóban 04-05-én, 2012. december hóban 03-04-én,
2012. július hóban 02-03-án, 2013. január hóban 03-04-én.

MIT TEGYEK HA...?

Mi az energiatanúsítvány?
Az épületek energiafelhasz-
nálása különösen fontos he-
lyet foglal el az ország gaz-
dasági mérlegében és a csa-
ládok pénztárcájának ala-
kulásában. 
Ezért 2002-ben az Európai
Unió is direktívában írta elő
új, magasabb követelmé-
nyek bevezetését, új szá-
mítási módszerek kidolgo-
zását, így az energiafo-
gyasztás és környezetszen-
nyezés csökkentését.
Az energiatanúsítvány az
az új közokirat, amely meg-
mutatja az épület energia-
felhasználásának haté-
konyságát.
2009. január 1. napját
követően a 176/2008
(XII.31.) Korm. rendelet
hatálybalépésének köszön-
hetően minden ezt követő-
en indult építésügyi enge-
délyeztetési eljárásban ki-
adott, jogerős és végrehajt-
ható építési engedéllyel
megvalósuló új épület épí-
tésekor – legkésőbb a hasz-
nálatbavételi engedély be-
nyújtásáig - el kell készít-
tetni az épület energetikai
tanúsítványát. Kötelező az

energetikai tanúsítvány
(közismertebb nevén épü-
letzöldkártya) elkészítése
meglévő épület tulajdon-
jogának átruházása, illető-
leg egy évet meghaladó i-
dőtartamú bérbeadása ese-
tén is.
2012. január 1-től az ener-
giatanúsítvány megszer-
zése ugyancsak kötelező
lesz a következő esetek-
ben:
· meglévő épület vagy la-

kás,
· lakás, vagy ház eladása-

kor, az átíráshoz,
· az egy évnél hosszabb

bérbeadáskor,
· és az 1000 m2-nél na-

gyobb alapterületű ható-
sági-, állami tulajdonú
épület esetén.

Nem szükséges energiata-
núsítás a következő épüle-
tek esetében:
1.a kicsi - 50 m2-nél kisebb

alapterületű - épületre;
2.az évente 4 hónapnál rö-

videbb használatra szánt
épületre, (tehát a hőszige-
teléssel, fűtéssel ellátott
nyaralók esetében szük-
séges!)

3.a legfeljebb 2 évi hasz-
nálatra tervezett épületre
(ideiglenes épületek, fel-
vonulási épületek)

4. templomokra, hitéleti
rendeltetésű épületre;

5.műemlékekre - a jogsza-
bállyal védetté nyilvání-
tott épületre, valamint a
jogszabállyal védetté
nyilvánított (műemléki-
leg védett, helyi építé-
szeti értékvédelemben ré-
szesült) területen lévő é-
pületre;

6.a mezőgazdasági rendel-
tetésű épületre;

7.azokra az épületekre, a-
melyek esetében a tech-
nológiából származó bel-
ső hőnyereség a rendel-
tetésszerű használat idő-
tartama alatt nagyobb,
mint 20 W/m3, vagy a fű-
tési idényben több mint
hússzoros légcsere szük-
séges, illetve alakul ki;
(ilyenek például a pék-
ségek)

8.a műhely rendeltetésű é-
pületre;

9.a levegővel felfújt, vagy
feszített - huzamos embe-
ri tartózkodás célját szol-
gáló - sátorszerkezetekre.

(például teniszsátrak)
Az energiatanúsítvány
megszerzése pénzbe kerül.
A tanúsítvány megszerzé-
séből fakadó megtaka-
rítás ugyanakkor több-
szöröse a befektetett ösz-
szegnek.
Ki készíthet tanúsítást?
A tanúsítvány elkészítését
arra jogosultsággal rendel-
kező személy végezheti, a
jogosultsággal rendelkező
szakemberek listája a Ma-
gyar Építész Kamara hon-
lapján (www.mek.hu), va-
lamint a Magyar Mérnök
Kamara honlapján
(www.mmk.hu) található.

Forrás és további informá-
ció: http://energiatanusit-
vany.biz/

Energiatanúsítványra van szükségem lakóingatlan  eladásánál, bérbeadásánál.

Értesítjük a kedves
olvasókat, hogy a
Képviselő-testület

határozata értelmében
2012-től fizetett 

hirdetéseket nem áll
módunkban megjelen-

tetni!
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CSALÁDI NAPKÖZI HÍREK

EGY SZÁZALÉK
SZATYMAZ KÖZSÉGBEN MŰKÖDŐ ALAPÍTVÁNYOK KÖZLEMÉNYE

Tisztelt szatymaziak! Őnök ez évben is dönthetnek személyi jövedelemadójuk egy százalékának közhasznú felaján-
lásáról.

Az alábbiakban közöljük az alapítványok  ADÓSZÁMAIT.
Szatymazért Alapítvány : 18456420-1-06
Szatymaz Község Területén Élő Idős Emberek Gondozásáért Alapítvány: 18452213-1-06
A Mi Óvodánkért Alapítvány: 18465789-1-06
Szatymazi Sportegyesület: 19983879-1-06
Szatymazi Nyugdíjasok Egyesülete: 18464812-1-06
Mozgáskorlátozottak Szatymazi Egyesülete: 18463718-1-06
Szatymazi Fiatalok Társasága Egyesület: 18472606-1-06
Szatymazi Polgárőr Egyesület: 18462580-1-06
Közművelődési és Családsegítő Egyesület: 18472754-1-06
Teleházat üzemeltető, Fehértói Gazdaképző és Innovációs Alapítvány: 18454404-1-06
Szatymazi Gyermekekért Közhasznú Egyesület:18479548-1-06

DANKÓ PISTA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Községünknek évek óta
visszatérő hagyományos
rendezvénye Advent idején,
karácsony előtt a közöttünk
élő idősek köszöntése. Idén
sem volt ez másképpen. 
December 17-én szemer-
kélő eső fogadta az idősek
karácsonyára érkező vendé-
geket az általános iskola
ebédlőjébe, a szomorkás i-
dő ellenére jó volt látni,
hogy szépen megtelt az
ebédlő ünnepelni, találkoz-
ni, beszélgetni vágyó idő-
sekkel.
Alpolgármester asszony

ünnepi bevezetője után kö-
szöntöttük a megjelent legi-
dősebb szatymaziakat Ka-
sza Józsefnét, Nyeste Im-
rénét és Kordás Pált. A kö-
szöntők után  szatymazi kó-
rusok fellépése következett.
Elsőként a Gyertyaláng Ka-
tolikus Énekkar ünnepi elő-
adása, utána pedig a Ba-
rackvirág Népdalkör kará-
csonyi összeállítása követ-
kezett – nemcsak népda-
lokkal. Mindkét énekkar i-
gazán szívhez szóló műsor-
ral készült és az utóbbi é-
vek egyik legszebb kará-

csonyi műsorát hallhattuk
általuk. Dr. Kisházi –Ko-
vács László plébánosunk
asztali áldása után a Rác
Laci és kuktái (Nacsa Zol-
tán, Nagy Norbi) által ké-
szített elmaradhatatlan ha-
lászlé elfogyasztása oko-
zott kellemes perceket
mindnyájunknak.
Hálával tartozunk minden
segítőnknek, hiszen egy i-
lyen jó hangulatú rendez-
vény csak közös összefo-
gással valósulhat meg. Kö-
szönet az általános iskola,
és a gondozási központ

munkatársainak (külön kö-
szönet a  finom házi készí-
tésű süteményekért) a Köz-
művelődési és Családsegítő
Egyesületnek, a Szatymazi
Nyugdíjas Egyesületnek, az
Idősek Gondozásáért Ala-
pítványnak, valamint a
szatymazi önkormányzat-
nak is.
Köszönet a három vállalko-
zónak is, akik PB. gázzal
támogatták rendezvényün-
ket: Győrfi László, Ágos-
ton István, és Kovács
Sándor.
Fotók a hátsó borítón

„Mindenkinek boldog kará-
csonyt!” Talán még egy hó-
napja sincs, amikor megje-
lent ezen felhívásunk a
szatymazi boltokban, hiva-
talokban és természetesen a
Mi Lapunkban. Megval-
lom, bizakodva, de két-
ségekkel teli gondolatokkal
ragasztottam ki a plakáto-
kat. Egyben azonban biztos
voltam: a segítségre szük-
ség van, és ha szükség van,
kötelességemnek tartottam
segíteni. Máris jött az első
kétely: ebben az igazán ne-
héz gazdasági helyzetben…
és még mielőtt a kusza gon-
dolatok végleg belém e-
resztették volna karmaikat,
megragadtam a telefonomat
és felhívtam egy pár isme-
rősömet. Szerencsémre
mindenki félretette gond-
jait, bajait és lehetőségéhez
mérten támogatta kezdemé-

nyezésemet. Egy-két nap,
és az összegyűlt pénzösz-
szeg átlépte a bűvös száz-
ezres határt. Ekkor már tud-
tam, hogy ebben az évben
is tudunk segíteni a szaty-
mazi nehéz helyzetben lévő
gyermekeken. Az Önök se-
gítségével az összegyűlt
149.500,- Ft-ból és az
adományokból ötvenöt
gyermeknek játékot, és hu-
szonkettő családnak élelmi-
szercsomagot tudtunk a-
jándékozni. A gyermekek
nevében köszönöm támo-
gatóinknak és segítőinknek;
a Szatymazi Nőegyletnek,
az Antares Kft. dolgozói-
nak. 
Segítőink voltak: Makai-
Szűts Gabriella, Bácsi An-
talné, Igazné Herkó Mária,
Makráné Katika, Bódis
Margit, Marótiné Balogh
Zita, Szilágyiné Jani Eszter,

Csúri Gáborné, a Szatyma-
zi Önkormányzat. 

A nehéz helyzetben lévő
gyermekek karácsonyát
pénzadománnyal segítette:
Antman László, Báló Ist-
ván Becsei József Birgés
László Csúri Csaba Csúri
Gábor Gyuris Zsuzsanna
Hodács Zoltán Kaktusz i-
talüzlet pizzéria Kávai
László Kovács Sándor Ma-
kai-Szűts Gabriella Makra
Sándorné Marótiné Balogh
Zita Márta Ferenc Műszaki
Verdabázis Kft Sárközi Er-
nő Szabó Csaba Szilágyiné
Jani Eszter Vass-Palota Kft
Vreckó Rudolf és Vreckó
Erika Zacsok Csaba

Külön szeretném megkö-
szönni azoknak a támo-
gatóknak, akik évről-évre

segítik kezdeményezésün-
ket, és tehetem ezt azoknak
a szülőknek a szemébe lo-
bogó boldogságnak fényé-
ben, akik az ajándékokkal
kezükben, elcsukló hangon
mondják: Köszönjük! 

Kérem önöket, amennyiben
egyetértenek működésünk
fontosságával, segítsék
munkánkat az adójuk 1%-
ának felajánlásával. Önnek
egy nemes gesztus, egy
szatymazi gyermeknek
mérhetetlen öröm. A fela-
jánlásokat teljes egészében
csak is a gyerekekre for-
dítjuk. Segítsen, hogy se-
gíthessünk!
Adószámunk:

18479548-1-06

Csúri Gábor elnök

Szatymazi Gyermekekért Közhasznú Egyesület
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SVÉDASZTAL

Csipet-Csapat hírek

Csipetnyi hírek a nagycsa-
ládos egyesületről! A kará-
csony közeledtével mint
minden családnál nálunk is
a karácsony volt a központ-
ban de közben részt vettünk
az adventi vásáron is. A va-
sárnapokat dolgos szombat
előzte meg ahol a tagok a
vezetőnél gyülekezve mé-
zeskalácsot, gyertyát ké-
szítettek. A családok kicsik
és nagyok apukák, anyukák
együtt munkálkodtak. A

gyerekek öröme az volt
hogy együtt a család, a fel-
nőttek pedig örültek, hogy
újra gyerekek lehettek.
Nagy öröm töltötte el szí-
vünket mikor két kezünk
munkája másnap "elkélt" a
vásárban, köszönjük a fela-
jánlásokat! Közösen is
megünnepeltük a kará-
csonyt egy színes műsor
keretében. Fellépet a Ba-
rackvirág népdalkör na-
gyon szép karácsonyi dal-
csokorral, Tóthné Zsófi,
Kovács Szandi énekeltek,
Kiss Laura verset mondott,
volt játékkuckó, eszem-
iszom. A műsor végén az
egyesület vezetője az aláb-
biak szerint értékelte az
elmúlt évet: "Így év vége
felé szokás visszanézni és

az elmúlt esztendőt ele-
mezni. A Csipet-Csapat
Nagycsaládosok Egyesüle-
te 2011. május 30-án ala-
kult meg. Ebben nagy se-
gítségre volt Lengyel Ist-
vánné Dr. Nellike, amit kü-
lön is szeretnék megkö-
szönni. Az egyesület az i-
dén csinált farsangot, részt
vett a Falunapon és a Csa-
ládi napon játékkuckóval,
valamint a repülőnapon is
jöhettek játszani hozzánk a
gyerekek. Remélem jövőre
is sok színes programmal
szórakoztathatjuk önöket!
Végül szeretnék köszönetet
mondani az iskola igaz-
gatónőjének Bódis Margit-
nak amiért rendelkezé-
sünkre szokta bocsátani az
ebédlőt különböző rendez-

vényeinkhez. Valamint Kö-
szönöm egész éves támoga-
tását: a Hodács Pékségnek
Gyuris Zsuzsa virágbol-
tosnak, Kónya István vas-
boltosnak, Kovács Sándor
terményboltosnak, Spiller
Lászlónak, és Thurzó Pati-
kának Kiskundorozsmán.
Decemberben az egyesület
vezetője még egy talál-
kozóra hívta a tagokat, ahol
nagy örömmel, szeretettel
csomagokat ajándékozott a
családok részére! Ezúton
kívánunk Békés Boldog Új
Esztendőt Mindenkinek!
Rólunk még többet meg-
tudhat honlapunkról :nagy-
csaladosok-szatymaz.hu-
pont.hu
Csoportkép rólunk hátul

2012 – hová tartunk?
Görgényi Gábor
Igen nehéz feladatot vállal
az, aki ha nem is ország-
világ, de egy közösség előtt
keres választ arra a kérdés-
re, merre is tart Ma-
gyarország ebben az esz-
tendőben? Nehéz, mert a
válaszadásban nem kerül-
heti meg a politikát, s így
állást kell foglalnia. Nehéz,
mert a hazai helyzet tra-
gikus jellemzője, hogy nem
tudhatjuk bizonyosan, mi
történik velünk. Mélyre-
ható politikai elemzéseket
olvashatunk garmadával,
kezdve onnan, hogy végre
egységes a nemzet és el-
kezdődött felemelkedése,
egészen odaáig, hogy a ci-
onizmus vagy valamilyen
háttérhatalom évszázados
munkája nyomán most mé-
rik rank a végső csapást.
Nem kivánom gyarapítani
ezeket a tanulmányokat, fő-
leg azért nem, mert én sem
tudom a választ. Nem tu-
dom, de szeretném tudni,
hisz’ jó lenne valakiben, va-
lamiben hinni, bízni végre,
mert mi mást akarhatnánk
mindannyian, minthogy
gyerekeink békében, nyu-
galomban éljék le életüket a
jövő Magyarországában.
Ha elöl járva a jó példával,
szeretetben és együttérzés-
ben rendesen csináljuk és
viseljük dolgainkat, elég
lesz-e ehhez? Kinek hihe-
tünk magunkon és Istenen
kívül? Szerte a világon ke-
resik a választ, hogyan le-

gyünk függetlenek a világ-
ban zajló zűrzavaros folya-
matoktól és jutnak oda,
hogy létrehoznak, vagy
megerősítenek kisebb helyi
közösségeket. Ez azt jelen-
ti, hogy élhetnek betartva a
törvényeket, de nem véve
tudomást a media már mint
kész valóságot rájuk zúdító
világától, ami mohóságra,
elidegenedésre, hazugság-
ra, pazarlásra, önzésre buz-
dít.
Ilyen közösségek létreho-
zása felismerés, jószándék
és akarat kérdése – hazánk-
ban is jó néhány működő
példát találunk már belőle.
Erről majd tán a következő
számban, most azonban
lássuk az útkeresés egy ér-
dekes és izgalmas elméletét
és gyakorlatát:
Buddhista közgazdaság-
tan: a szenvedés csökken-
tése is cél 
A fogyasztói társadalmak
válságának mélyülésével
egyre nagyobb érdeklődés
mutatkozik az alternatív
gazdaságfilozófiák iránt,
mind több fórumon keres-
nek a szakemberek a súlyos
gazdasági, környezeti és
társadalmi hatásokkal járó
eddigi szemlélet helyett egy
olyat, amelyben nagyobb
szerepet kap többek között
a szolidaritás és a takaré-
koskodás a természeti erő-
forrásokkal. A lehetséges új
szemléletmódok sorában
gyakran hallhatunk egy el-
sőre különösnek tűnő fogal-
mat, a buddhista közgazda-

ságtant. 
De milyen lenne egy olyan
gazdaság, amelyet - lega-
lább részben - buddhista el-
vek szerint működtetné-
nek? A téma egyik magyar
szakértője Zsolnai László
professzor, a Budapesti
Corvinus Egyetem Gazda-
ságetikai központja igaz-
gatója, az ő tanulmányából
idézek.
A tanulmány a buddhista
közgazdaságtant mint a
nyugati közgazdaságtan al-
ternatíváját mutatja be. A
buddhista közgazdaságtan
bírálja a nyugati közgazda-
ságtan alapelveit, amelyek
a profit-maximalizálás, a
vágyak gerjesztése, a pia-
cok kiterjesztése, a létezők
instrumentális használata
és az önérdek. Ezekkel
szemben a buddhista köz-
gazdaságtan alternatív alap-
elveket javasol, úgy mint a
szenvedés csökkentése, a
vágyak leegyszerűsítése, az
erőszakmentesség, a valódi
törődés és a nagylelkűség.
A buddhista közgazdaság-
tan egyfajta probléma-meg-
oldó stratégiaként fogható
fel, amely a boldogsághoz,
a békességhez és az ökoló-
giai fenntarhatósághoz jelöl
ki utakat a gazdaságban.
A nyugati közgazdaságtan a
profit-maximalizáló gaz-
dasági viselkedést támogat-
ja. Ezzel szemben a budd-
hista közgazdaságtan a
szenvedés csökkentését ja-
vasolja alternatív alapelv-
ként. A buddhista gazdasági

cselekvés akkor igazolható,
ha az nem növeli, hanem
csökkenti az összes érintett
érző lény szenvedését. 
Technikai értelemben a
szenvedés-csökkentés elvét
úgy is meg lehet fogalmaz-
ni, hogy a gazdálkodásnak
nem a nyereségek növelé-
sére, hanem a veszteségek
csökkentésére kellene irá-
nyulnia. Mivel az emberek
– és más érző lények –
alapvetően veszteség-érzé-
kenyek, ezért nagyon is ér-
telmes törekvés a ténylege-
sen létező negatív hatások
csökkentésével foglalkozni,
a feltételezett pozitív hatá-
sok hajszolása helyett.
A nyugati közgazdaságtan

a vágyak megsokszorozá-
sában, folyamatos bővülé-
sében érdekelt. Az emberek
új meg új vágyak kifej-
lesztésére vannak késztetve
a cégek reklám és market-
ing akciói nyomán, ame-
lyek sokszor nem rettennek
vissza az addikciót okozó
technikák használatától
sem. A vállalatok csilla-
píthatatlan profit-éhsége
miatt van szükség a kereslet
mesterséges generálására.
Az anyagias fogyasztói é-
letformának azonban nagy
ára van. Pszichológiai kuta-
tások egyértelműen bizo-
nyítják, hogy a materialisz-
tikus értékorientáció aláás-
sa az emberek jól-létét.
Azok az emberek, akik
nagy jelentőséget tulajdoní-
tanak a materiális értékek-
nek, alacsonyabb szemé-
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lyes jól-léttel és pszicholó-
giai egészséggel rendel-
keznek, mint azok, akik
kevésbé anyagias életfor-
mát képviselnek. Az ered-
mények azt mutatják, hogy
az anyagiasság nem tesz jót
az emberek jól-létének.
Épp ellenkezőleg, az élettel
való alacsony szintű mege-
légedettséghez, kisebb bol-
dogsághoz, depresszióhoz,
bizonytalansághoz, testi
problémákhoz és személyi-
ségzavarokhoz, például ön-
imádáshoz és antiszociális
viselkedéshez vezet .
Ha az emberek nem tudják
beteljesíteni a vágyaikat,
akkor kielégületlenséget é-
reznek és a körülményeket
vagy az alkalmazott eszkö-
zöket hibáztatják. Ha vi-
szont beteljesülnek a vá-
gyaik, akkor az rendre nem
hozza meg a várt kielégü-
lést és csalódás lesz úrrá
rajtuk. A vágyak kergetése
sohasem hozza meg azt a
kielégülést, amit az embe-
rek keresnek.
A buddhista közgazdaság-
tan nem a vágyak megsok-
szorozását, hanem a vágyak
leegyszerűsítést célozza. A
nélkülözhetetlenül szüksé-
ges anyagi komfort (élelmi-
szer, ivóvíz, ruházkodás,
lakhatás és orvosság) eléré-
sén túl bölcs dolog az em-
beri vágyak megfékezése.
A vágyak csökkentése u-
gyanis jelentősen hozzá-
járulhat az emberek jól-
létéhez és a természet te-
hermentesítéséhez.
A buddhista közgazdaság-

tan azt állítja, hogy – medi-
táció, önreflexió, önszug-
geszció és hasonló techni-
kák segítségével – az em-
berek megváltoztathatják
saját preferencia-rendsze-
rüket. A közösségi gaz-
daság lényege, hogy a ter-
melők és a fogyasztók szö-
vetkeznek arra, hogy mind-
kettőjük szükségleteit a le-
hető legalacsonyabb költ-
séggel és minimális kocká-
zattal lehessen kielégíteni.
A közösség által támogatott
mezőgazdaság az egyik
legismertebb ilyen modell.
Fogyasztók egy csoportja
megállapodik egy ökológiai
gazdálkodást folytató ter-
melővel a terményei folya-
matos megvásárlására. A
termelési döntésekbe a fo-
gyasztók is beleszólhatnak.
Közös, hosszú távú, fenn-
tartható stratégiában gon-
dolkoznak, amely piactala-
nítja az élelmiszertermelést
és a földhasználatot, és elu-
tasítja a monokultúrát és a
vegyszerek használatát.
Oscar Wilde híres mondása
szerint a közgazdászok
mindennek tudják az árát,
de semminek sem tudják az
értékét. A nyugati közgaz-
daságtanban minden létező
értékét – legyen az emberi
lény, természeti létező vagy
műtárgy – csak és kizárólag
az általa létrehozott (vagy
létrehozható) pénzáram
(“cash flow”) nagysága ha-
tározza meg. S most lássuk,
hogyan van ez  a gyakorlat-
ban, a buddhista Bhutan-
ban?

"A boldogság fejben dől
el”
A bruttó nemzeti boldogság
fogalmáról, amelyet a mos-
tani király édesapja talált
ki, Karma Phuntsho el-
mondta, az egykori ural-
kodó az ország moderni-
zálása alatt nagyon hamar
rájött, hogy a tiszta anyagi
gyarapodás nem elegendő:
hogy a boldogság nem a
pénz, a termelés és a fo-
gyasztás függvénye. Ah-
hoz, hogy az emberek bol-
dogok legyenek, más dol-
goknak is működnie kell
egy országban, például a
lelki, szellemi életnek, vagy
a környezetvédelemnek és
a kultúrának is. Így lehet
tartósan és alternatív mó-
don fejlődni.
A boldogsághoz vezető út a
buddhista tudós, volt szer-
zetes szerint nem „oda-
kint”, az anyagi fejlődésben
van vagy más külső té-
nyezőkben, az ember saját
lelkében. „Nem arról szól a
boldogság, hogy teljesít-
sünk és megszerezzünk
mindent, hanem hogy rend-
szerezzük, szabályozzuk a
javakat. Képesnek lenni ar-
ra, hogy elégedettek le-
gyünk, meg kell tanulni re-
alistának lenni, nem szabad
elérhetetlen álmokat haj-
szolni. Szükség van egy
belső kontrollra, mert lehet
az embernek a város leg-
szebb részén kacsalábon
forgó palotája, ha belül nem
elégedett, mit sem ér az e-
gész. Ha viszont megvan a
belső béke, akkor akármi is

vesz körül, boldog vagy, és
az is leszel. Szóval, a bol-
dogság fejben dől el” –
mondta Karma Phuntsho.
A szerzetes szerint ugyan-
akkor azt nehéz megmon-
dani, hogy a nyugati orszá-
gok hogyan és mikor alkal-
mazhatják a bhutáni elve-
ket, mert a bruttó nemzeti
boldogság növelését célzó
gazdasági modell megvaló-
sítása még Bhutánban is
gyermekcipőben jár, egy-
két évtizede kísérleteznek.
„Persze, hogy Bhutánban
sokkal boldogabbak az em-
berek, hiszen sokan élnek
falvakban, és ott az egysze-
rűség a siker kulcsa. De a
boldogsághoz vezető gaz-
dasági rendszer kidolgo-
zása még javában tart” –
mondta a tudós. Karma
Phuntsho szerint akár a
nyugati országok közelebb
is lehetnek ahhoz, hogy a
bruttó nemzeti boldogság-
ban jobb eredményeket ér-
jenek el, mint Bhután, hi-
szen már megvan minde-
nük.
„Azt remélem, hogy a nyu-
gati országokat inspirálja
majd Bhután példája. Az én
országom előnye, hogy mi
ezt elkezdtük, és modell-
ként szolgálhat az egész vi-
lágnak. Táptalaj lehet a vál-
tozáshoz, mert az tény,
hogy egy nagy nyugati or-
szág tapasztalatok, példák
nélkül nem vehet nagy for-
dulatot hirtelen” – mondta
Karma Phuntsho kultúrant-
ropológus, buddhista tudós.

Az okos kis szabó
Volt egyszer egy hercegkisasz-
szony, aki messze földön híres volt
a szépségéről meg a kevélysé-
géről. Nagy szépsége miatt csak
úgy tódultak hozzá a kérők, de
nagy kevélysége miatt valameny-
nyien pórul jártak.
A hercegkisasszony ugyanis mind-
egyiknek feladott egy rejtvényt, és
aki nem tudta megfejteni, azt szé-
gyenszemre, nagy vesszőfutás
közt elkergette.
Így aztán nem csoda, ha rövide-
sen nem akadt többé királyfi, aki
leánykérőbe merészkedett volna
hozzá. Mikor a hercegkisasszony
látta, hogy a kérők elmaradnak,
közhírré tétette, hogy most már pá-
lyázhatik a kezére akárki, aki a
rejtvényt megfejti, ahhoz hozzá-

megy, még ha nem királyfi is az
illető.
A dolognak híre kelt az országban,
tudomást szerzett róla egy messzi-
messzi faluban három szabó is.
Nosza, összedugták a fejüket, ta-
nakodni kezdtek, latolgatták a
kilátásaikat.
- Nyitva áll előttünk a szerencse
útja! - mondta a legidősebbik.
- Igaz - tette hozzá a középső -,
annyiszor beletaláltunk már a
gomblyukba, miért éppen most ne
találnánk?
A harmadik, a legfiatalabb, ugri-
bugri, mihaszna emberke volt,
még a mesterséghez sem igen ér-
tett. Most azonban ő is izegni-
mozogni kezdett.
- Hátha nyakon csípem a szeren-
csét - mondta. - Mert ha most sem

próbálom meg, ki tudja, kínálko-
zik-e még egyszer ilyen kitűnő al-
kalom az életben!
A másik kettő leintette:
- Maradj csak itthon, úgyse men-
nél semmire azzal a kurta eszed-
del!
A szabócska azonban nem hagyta
magát.
- Én erre föltettem az életemet -
mondta. - Majd csak boldogulok
valahogyan, sose féltsetek ti en-
gem!
És úgy fenn hordta az orrát, mint-
ha az egész világ az övé volna.
A három szabó tehát útra kelt, meg
sem álltak a hercegkisasszony pa-
lotájáig. Nagy hetvenkedve beko-
pogtattak.
- Hát ti mit akartok? - kérdezte az

udvarmester. - Megvan nekünk a
magunk udvari szabója!
Erre azok hárman elkezdtek ka-
cagni.
- Hahaha! Ez a szerencsétlen azt
hiszi, az ő ócska ruháját jöttünk
megfoltozni! Tudd meg, barátom:
lánykérőben vagyunk, a herceg-
kisasszony kezére pályázunk.
Bennünk aztán emberére akadt, az
egyszer biztos, olyan csavaros, fi-
nom eszünk van, hogy száz róká-
nak együttvéve sincs annyi sütni-
valója!
Mit tehetett egyebet az udvarmes-
ter? Bevezette őket az úrnője elé.
A hercegkisasszony kevélyen vé-
gignézett rajtuk, aztán föladta ne-
kik a rejtvényt.
- Van a hajamnak két különleges
szála. Milyen színű az egyik, mi-

EGYSZERVOLT
MESE EZÚTTAL GYERMEKEKNEK
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Négy csapat részvételével megtartott sándorfalvi " Mikulás" teremlabdarúgó kupán

az  5.-6. osztályos fiúk második helyezést értek el. 
Csapat tagjai:

Csúri Milán (csk ), Micziz Zoltán, Szanka Ákos, Gyuris Norbi, Forizs Elek , Paragi László, Hegedűs Csaba.

lyen a másik?
- Ennyi az egész? - kérdezte fölé-
nyesen a legidősebb szabó. - Az e-
gyik nyilván fehér, mint a gyolcs, a
másik meg fekete, mint a posztó.
- Nem találtad el - mondta neki a
hercegkisasszony -, feleljen a má-
sik.
- Hát ha nem fehér meg fekete - tu-
dálékoskodott a második szabó -,
akkor nyilván az egyik vörös, mint
a rózsa szirma, a másik meg barna,
mint otthon az apámuram házika-
bátja.
- Te sem találtad el - szólt a herceg-
kisasszony -, feleljen a harmadik.
Látom az orrán, hogy tudja.
De ezt csak gúnyból mondta, mert
már elóre azon mulatott magában,
milyen csúfosan kergeti majd el
mind a hármukat.
A legfiatalabb szabó azonban egy
csöppet sem ijedt meg, bátran
elõlépett, s így szólt:
- Tessék itt a megfejtés: a herceg-
kisasszonynak van egy arany meg
egy ezüst hajszála.
A hercegkisasszony elsápadt, majd
elájult ijedtében, mikor ezt meg-
hallotta. Mert hát a kis szabó meg-
fejtette a rejtvényt, amit - azt hitte -
senki a világon ki nem talál.
- Jól van - mondta, mikor kissé ma-
gához tért -, de ezzel még nem
nyerted el a kezemet: még hátra
van egy próba. Lakik lent az istál-
lóban egy medve, azzal kell tölte-
ned a mai éjszakát. Ha reggel még
életben talállak, nem bánom, hoz-
zád megyek feleségül.
Azt gondolta, ezzel aztán meg is
szabadult a szabócskától, mert akit
a medve a mancsába kerített, annak
bizony befellegzett!
A szabócska azonban nem ijedt
meg, egyet se búsult, hanem azt
mondta magában:
"Aki mer, az nyer!"
És amikor alkonyatkor levezették
az istállóba, olyan könnyedén lép-
kedett az őrök közt, mintha nem is
egy dühös vadállat elé menne, ha-
nem valami mulatságba.
Rázárták az istálló ajtaját, s abban
a pillanatban morogva megmoz-
dult a sarokban a medve. Feltá-
pászkodott fektéből, és dühös
brummogással egyenesen feléje
tartott, egykettőre el akart bánni az
incifinci kis fickóval. Már emelte
is a mancsát, hogy agyoncsapja.
- Csak csínján - mondta a szabócs-
ka. - Ne siessük el a dolgot, mackó

koma!
Azzal, mintha a világon semmi
gondja sem volna, benyúlt a zse-
bébe, előhalászott pár szem mo-
gyorót, feltörte őket a fogával, és
jóízűen eszegetni kezdte a belüket.
A medve csak nézte, nézte, leen-
gedte a mancsát, összefutott a szá-
jában a nyál, õ is szeretett volna
mogyorót.
- Adj nekem is! - dörmögte.
A szabócska egy szót sem szólt,
csak elővett a zsebéből egy marék
kavicsot, és odanyújtotta a medvé-
nek. Mert a ravasz fickó az egyik
zsebébe mogyorót dugott, a mási-
kat azonban kaviccsal rakta meg,
hogy legyen mivel jól tartani a
mackót!
A medve mohón a szájába tömte a
kavicsokat, de akárhogyan erőlkö-
dött, egyetlenegyet sem bírt fel-
törni.
"Ej, de ostoba golyhó vagyok -
méltatlankodott magában. - Még
egy hitvány mogyorót sem tudok
kettéroppantani!"
A szabócskához fordult.
- Légy szíves, harapd szét.
- Milyen legény vagy te? - mondta
a szabó. - Ekkora nagy szád van, és
egy mogyorót nem bírsz kettétörni
vele!
Elvette a medvétől a kavicsokat, de
közben ügyes mozdulattal átcse-
rélte őket mogyoróra; szájába vett
egy szemet, és reccs! - máris szét-
harapta.
A medve nagyon elrestellte magát.
- Még egyszer megpróbálom - do-
hogta -, most már biztosan sikerül-
ni fog nekem is.
Igen ám, csakhogy a szabócska
megint a kavicsokat nyomta a mar-
kába mogyoró helyett! A medve
harapta, ahogyan csak bírta, de hát
a kővel még az õ hatalmas agyarai
sem bírtak. Mérgesen kiköpte a ka-
vicsot, és bosszúsan leült a jászol
szélére. Gondolta, megvárja, míg
kiáll a sajgás a fogából, aztán majd
végez ezzel a híres mogyorótörő
legénnyel.
A szabócska meg, mintha csak
otthon a szobájában volna, előhúz-
ta a kabátja alól a hegedűjét, rántott
egyet-kettőt a vonón, és belekez-
dett egy nótába. A medve, amint
meghallotta a muzsikát, előbb csak
nagy busa fejét ingatta jobbra-
balra, aztán nem állhatta meg,
hogy föl ne keljen ültéből és táncra
ne perdüljön. Egy ideig brummog-

va járta a táncot, a szabócska meg
csak húzta, húzta vígan a talpalá-
valót. Egyszer csak abbahagyta a
mackó a mórikálást, odaállt a
szabó elé, és azt kérdezte:
- Mondd csak, nehéz hegedülni?
- Gyerekjáték! - felelte a szabó. -
Ide süss: a bal kezem ujjait rá-
teszem ide a húrokra, a jobb ke-
zemmel meg rángatom a vonót.
Ennyi az egész, megy az, mint a
karikacsapás!

- Én is szeretnék megtanulni he-
gedülni, hogy ha kedvem szottyan,
táncolhassak egyet. Megtanítasz?
- Ha van tehetséged hozzá, nagyon
szívesen! - felelte készségesen s
szabó. - Mutasd csak a mancsodat!
A medve odanyújtotta a lábát. A
szabó elnevette magát:
- Hogyan, ilyen manccsal akarsz te
hegedülni?
- Miért? - kérdezte ijedten a med-
ve. - Talán nem lehet?
- Lehetni lehet, de nagyon nagy a
körmöd, előbb le kellene vágni
belőle valamicskét.
- Ha megkérlek rá, megtennéd?
- Nem szeretem a más körmét vag-
dalni - kényeskedett a szabó -, de
nem bánom, neked kivételesen
megteszem. Csak hozd ide a hozzá
való szerszámot.
Egy satu állt a sarokban; a medve
készségesen elloholt érte, és letette
a szabó elé.
- Tedd föl ide a mancsod! - ren-
delkezett a szabó.
A mafla medve boldogan engedel-
meskedett. A szabó meg jól rászo-
rította a satut, s azt mondta:
- Most aztán várd meg szépen, a-
míg visszajövök az ollóval.
Azzal otthagyta a mackót, lefeküdt
az istálló sarkában a szalmára, és
elaludt. A medve egy ideig várt tü-
relemmel, aztán brummogni kez-
dett, mert már igen fájt a lába; rán-
gatta, húzogatta a mancsát, de se-
hogyan sem tudta kiszabadítani.
Dühében bömbölt egypárat, hanem
mivel az sem segített, végül is el-
hallgatott, s várta, mi lesz.
A hercegkisasszony, mielőtt lefe-
küdt, hallotta az istálló felől a med-
ve haragos ordítását.
"Most végez azzal a szemtelen sza-
bóval" - gondolta.
Másnap vidáman, gondtalanul éb-
redt, örült neki, hogy ilyen köny-
nyűszerrel megszabadult a ké-

rőjétől. Bezzeg elcsodálkozott, a-
mikor benézett az istállóba! Ott sé-
tálgatott föl-alá a szabócska épen,
egészségben s olyan virgoncan, a-
hogyan a hal fickándozik a vízben.
Mikor meglátta a hercegkisasz-
szonyt, illendő bókot csapott e-
lőtte, és szép jó reggelt kívánt neki.
Most már a kevély leány sem szól-
hatott semmit, hiszen ország-világ
kötötte az ígérete, odanyújtotta a
kezét a kis szabónak.
A király rögtön befogatott a nagy
hintóba, és elindultak az esküvőre.
A két másik szabó az udvar zugá-
ból leste, hogyan gördül ki a fényes
hintó az udvarból. Ette őket az í-
rigység, hogy lám, ők ketten csú-
fosan felsültek, ennek a mitugrász-
nak meg minden sikerül! Össze-
dugták a fejüket, tanakodtak, ho-
gyan állhatnának bosszút rajta.
Csakhamar ki is agyalták gonosz
tervüket: beosontak az istállóba,
kitekerték a satut, és szabadon en-
gedték a medvét.
A dühös állat nekiiramodott, fel-
döntötte a két szabót, kirohant az
ajtón, és a hintó után vetette magát.
Száguldott, ahogy csak a lába bírta,
és közben egyre azt brummogta:
- Megállj csak! Megállj csak!
A hintó vígan gördült az úton; ha-
nem a hercegkisasszony egyszerre
csak figyelmes lett a furcsa dör-
mögésre.
- Csak nem az ég dörög? - mondta
és hátranézett, de abban a pillanat-
ban halotthalványan föl is sikoltott:
- Jaj nekünk! Végünk van, nyo-
munkban a medve!
A szabócska azonban talpraesett
legény volt, nem afféle ijedõs em-
ber, aki a saját árnyékától is fél.
Hirtelen tótágast állt a hintóban, a
két lábát meg kidugta az ablakon,
és elkezdett kiabálni:
- Vigyázz, mackó, itt a satu! Ha
tüstént el nem hordod magad, me-
gint beszorítalak!
Az ostoba medve valóban elhitte,
hogy az a két láb a satu; megré-
mült, sarkon fordult, és úgy elsza-
ladt, mintha soha ott sem lett
volna.
Az okos kis szabó pedig annak
rendje és módja szerint feleségül
vette a hercegkisasszonyt, és vidá-
man élt vele élete fogytáig.

Jakob és Wilhelm Grimm
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Orvosok rendelése:
Dr. Lengyel Dezsõ
(telefon: 283-130) 
Hétköznap: 800- 1100.
Szatymaz, Kossuth u. 6.
Egészségház: 
Szatymaz, Ady E. u. 32
Dr. Lengyel Andrea
(telefon: 283-101/13) 
Hétköznap: 800-1100. 
Csak rendelési idõben
hívható mobil telefon: 
06-20-214-15-45
Gyermekorvos rendelése:
Dr. Szilágyi Katalin
(tel. rendelési idõ alatt: 
283-101/14) 
H, K, Cs, P: 800-1100,
Szerda:800-1000. 
Mobil: 06-20/941-07-24. 

Védõnõk fogadóideje:
Igazné Herkó Mária
tel: 283-101/15 
hétköznap 830-930

Csecsemõ- és gyermek
tanácsadás:
Szerdánként: 1200-1400.
Terhes tanácsadás:
Csütörtökönként: 1200-1400.
Fogorvosi rendelés:
Dr. Bandl Erzsébet (tel.:
283-101/12) 
Hétfõ, szerda: 1400-1900,
kedd (Iskola fogászat)
csütörtök: 830-1400, 
péntek: 830-1230

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

Általános iskola
Szatmaz, Petõfi S. u. 6.
tel:283-149

Állatorvosi rendelés:
Dr. Martinek Vilmos 
(tel.: 06-30-9451-386)
Szatymaz, Rákóczi u. 50. 
Hétköznap: 800- 900, 
Állatorvosi ügyelet:
Január
7.-8. Dr. Gombos László
60/278-502
14.-15. Dr. Sikter András
06/20-936-4208
21.-22. Dr. Huszár Péter
06/30-487-4030
28.-29. Dr. Szigeti Gábor
06/30-2974-435
Február
4.-5. Dr. Kunstár Pál
06/30-488-0267
11.-12. Dr. Sikter András
06/20-936-4208
Polgármesteri Hivatal
Szatymaz, Kossuth u. 30.
(tel: 583-560) 
Ügyfélfogadás: 
Hétfõ, péntek: 800-1200, 
szerda: 800-1600. 
Polgármester:
Dr. Kormányos László 
tel.: 06/20-9571-128
Jegyzõ: Mákos Istvánné
telefonszám: 06-30-9670-850
Elsõfokú építési hatóság:
szerda: 800-1600, 
péntek: 800-1200

Rendõrség:
Szatymaz, Kossuth u. 30.
Andódi Tamás: 

06-20/209-5307
Csóti József:

06-20-209-5302
Polgárõrség:
Telefonszáma: 

06-30-6234-262

Falugazdász fogadóideje:
Halászné Ács Éva 
tel.: 583-520, 30-6189-788
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)
mûvelõdési ház, Dózsa u. 42.
Csütörtökönként: 1330-tól.
Mozgáskorlátozottak
Egyesülete.
Fogadóóra: kedd, csütörtök,
péntek: 800-1200

Tel.: 06-20-235-70-26
Tanya gondnokok:
Rózsa Zoltán 

tel.: 06-20-260-0750
Karácsonyi Gergely 

tel.: 06-30-5000-532
Csányi András:

tel.: 06-20/497-0040
Vidácsné Lukucza Éva

tel.: 06-30/229-7123
Csányi Imre 

tel.: 06-20-404-2024
Bérczi Tamás 

tel.: 06-20-539-4370
Kapcsolat Integrált Szociális
Alapszolgáltatási Központ
Tel.: 283-169
Makra Sándorné
Tel.: 06-30- 3034-487
Családsegítõ Szolgálat
Tel.: 06-62/283-169
Radeczkiné Draskovics Márta 
Ügyfélfogadási idõ
Hétfõ: 900-1300

Kedd: 1300-1600

Szerda: 1300-1600

Csütörtök: 900-1300

Péntek: szünnap
Ügyeleti idõ  kedd: 1600-1800

Gyermekjóléti Szolgáltatás
Tel. 06-62/283-169
Makai-Szüts Gabriella
Ügyfélfogadási idõ
Hétfõ: 1200-1600

Kedd: 900-1300

Szerda: 900-1300

Csütörtök: 1200-1600

Péntek: szünnap
Vízmû hibabejelentés
Csúri István: 
Tel.: 06-70-270-0552

Temetéssel kapcsolatos 
teljes körû ügyintézés:
Patak János
Tel.: 06-30-278-0017
Teleház
Nyitva tartás
Hétfõtõl péntekig  900-1900

Szombat 1000-1530

Vasárnap zárva
Tel.: 283-115
Közvilágítási hiba bejelentés a:
mozesr@demasz.hu
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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
felnõtt 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 alat-
ti felnõtt ügyeleti rendelõben /bejárat a Szilágyi utca felõl/.

Közérdekû információk

Búcsúzunk tõlük

Szabó Antalné 
(Kossuth u. 41.)
Márta Sándor 

(I. körzet 1437.)
Styefkó Ernő
(I. körzet 19.)

Kakuszi Péter Ferenc
(Árpád u. 39.)

Januárban lehet mezőgaz-
dasági utak fejlesztéséhez

támogatást igényelni
Megjelent a 111/2011. (XI.24.) VM rendelet az Európai
Vidékfejlesztési Alapból mezőgazdasági utak fejlesztéséhez a
2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről. 
A rendelet alapján a támogatási kérelem benyújtási időszak
2012.01.01-01.31. között lesz, melyet az MVH által rendsze-
resített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon
kell benyújtani postai úton. 
A rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás vehető i-
génybe lehetőleg természetbe illő, környezetbarát, helyi alap-
anyagok felhasználásával készült külterületi mezőgazdasági
út építéséhez, felújításához, szélesítéséhez, valamint a beru-
házással érintett mezőgazdasági úthoz közvetlenül kapcsoló-
dó, és azzal együtt megvalósuló árkok, padkák, rézsűk, támfa-
lak, hidak, átereszek, a csapadékvíz elvezetését biztosító e-
gyéb létesítmények létesítéséhez, felújításához, az építési nor-
magyűjteményben megtalálható forgalomtechnikai eszközök
beszerzéséhez.
Támogatás igénybevételére jogosult a helyi önkormányzat,
továbbá a mezőgazdasági termelő, ha a mezőgazdasági ü-
zemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet.
A rendelet alapján nyújtható támogatás keretösszege 10 793
308 eurónak megfelelő forintösszeg, de legfeljebb 3,0 milli-
árd forint. A jóváhagyható támogatás összege támogatási ké-
relmenként legfeljebb 215 866 eurónak megfelelő forintö-
sszeg, a támogatás mértéke az elszámolható kiadások 75%-a.
Nem támogatható az a támogatási kérelem, amelyben a
jóváhagyható támogatás összege nem éri el a 4000 eurónak
megfelelő forintösszeget.

Novák Pál
agrárkamarai tanácsadó
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A szerkesztõség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött írásokat rövidítve, illetve szerkesztve közölje. 
Az újság az olvasók fóruma, a közölt levelek, cikkek tartalmával a szerkesztõség nem feltétlenül ért egyet.

Kedves szülõk!
Amennyiben szeretnék, hogy újszülöttjük fotója megjelenjen a "Mi Lapunkban", kérjük, az adatokat küldjék

el e-mailben a milapunk@szatymaz.hu címre, vagy személyesen hozzák el a szerkesztõségbe.

Közös ima Kasza Józsefné köszöntése

Nyeste Imréné köszöntése

Tűzzsonglőrök és babakiállítás advent negyedik vasárnapján

Kordás Pál köszöntése

Csipet-Csapat csoportkép Ajándék osztás a nagycsaládosoknál


