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Helytörténet
Két történet a szatymazi közelmúltból

Valami megmagyarázha-
tatlan ok folytán vészelte át
Szatymazon az a 370 "Be-
lépési nyilatkozat" a hábo-
rút és a háború utáni zava-
ros időket, amit most kéz-
be vehetünk, tanulmányoz-
hatunk, és közzé tehetünk. 
Hogy mi volt az igazi oka
annak, hogy majd 70 évvel
ezelőtt, a 2. világháború
legsötétebb idején, /1943
áprilisától - 1944 augusztu-
sáig/ a "Szeged-Szatymazi
Gazdakör" új- és régi tag-
jait számbavegyék, már
nem tudjuk. A gazdakör
tagjainak nagy száma azon-
ban meglepő, annak ellené-
re, hogy tulajdonképpen
ekkor már hiányzott a fa-
luból majd 500 behívott.
Hogy örült volna annak i-
dején Polgár László, a sze-
ged-szatymazi gazdakör el-
ső elnöke, ha megalakulás-
kor, 1884-ben, e nagy
számnak csak a töredékét is
köszönthette volna az e-
gyesület soraiban. Igaz, ak-
kor még féltek attól, /ké-
sőbb is/ hogy a gazdák szer-
vezkedése nem "jó" irányba
fejlődhet.
A belépési nyilatkozatokat
forgatva, sok-sok hallomás-
ból ismert és talán már rég
elfelejtett rokon, ismerős és
szomszéd neve és aláírása
köszön vissza a mai szaty-
maziakra, az utókorra. So-
kan a felmenőiket ismerhe-
tik fel a nevek sorában. A
"belépési nyilatkozaton",
kivétel nélkül olvasható a
gazdakör akkori új- és régi
tagjainak háború előtti lak-
címe, a ma már alig ismert
házszáma. A terület akkor
még Szeged fennhatósága
alá tartozott. A házak szá-
mozása Szegedről lett elin-
dítva a kapitányságok kia-
lakulása után. Akkor még
Fehértó és Öszeszék terü-
letét nem osztották szét két
részre, az 50-es évben ön-
állóvá lett Balástya és
Szatymaz között   Hogy hol
vannak ezek a régi szám-
mal jelölt épületek? És
hogy hol vannak már azóta
a benne lakók, akiket itt fel-
sorolunk? A válasz nem
könnyű. A régi tanyák egy-
részét már rég lebontották.
Elhagyták, vagy új tulajdo-
nos lakja. aki már mit sem
sejt a régmúltról. De min-
dezek kialakulásához hoz-
zájárult a megváltozott új

számozás is.   
A belépési nyilatkozatokat
kivétel nélkül Makra Fe-
renc elnök láttamozta. Az

akkor belépő új tagokat két
ajánló aláírása és Bánhidy
Andor jegyző kézjegye is
támogatta. 

Most azután nézzük, az
1943/44. évben újra össze-
írt gazdaköri tagok meg-
mentett névsorát:

- folytatása következik-
P.J.

Adányi István Szatymaz 107
özv. Agocsy Gyuláné Szatymaz 500
Auer Ferenc Szatymaz 211
özv, Ábrahám Gézáné Szatymaz 275
Árvay Kálmán -"- 76

Árvay Sándor                 -"- 300
vitéz Bakonyi Imre          -"- 86
Bakos István Fehértó 161
Balogh Dezső Szatymaz 393
Balogh István                 -"- 431
Balogh József                 -"- 239
Balogh József Öszeszék 208
Balogh József Szatymaz 444
Balogh József                 -"- 521
Balogh Mihály                -"- 240
Balogh Péterné                -"- 625
Barcsay Erzsébet             -"- 66
Barcza János                   -"- 219
Bartók Péter Fehértó 19
Báló Antal Szatymaz 379
Báló Bertalan Szatymaz 339
Báló Ferencz                   -"- 339
Báló György                    -"- 368
özv. Báló Jánosné            -"- 62
Báló József                     -"- 355
Bánhidy Andor                -"- 452
Bárkányi Ferenc              -"- 281
Bárkányi István               -"- 126
Bárkányi István               -"- 487
Bátossy Béla                   -"- 72
Becsei József                  -"- 672
Becsei Mihály                 -"- 350
Becsei Sándor                 -"- 341
Benke Zoltán                   -"- 518
Dr. Bertényi Ivánné /sz:Gróf Alíz/
Dr. Bérczy Béla              -"- 647
Bérczy Kálmán állomásfőnök
Dr. Biacsy Béla               -"- 399
Bitó Antal                        -"- 520
Bitó Antal                       -"- 135
Bittó Ferencz                  -"- 43
Bittó Péter Pál                -"- 503
Bodó László                   -"- 108
Bodó Mihály Gajgonya 6
Dr. Borbola Jenő Szatymaz 32
Bozsák Mihály               -"- 157
Bózsó Tibor                   -"- 448
Böhm Sándor                 -"- 428
Börcsök Ignácz              -"- 417
Börcsök Lajos                 -"- 214
Böröcz János                   -"- 662
Börtsök László                -"- 438
Budai Ferenc Fehértó 68
Budai István Bába dülő 50
Budai János Szatymaz 433
Budai Márton                 -"- 396
Csányi Antal                   -"- 238
Csányi Antal                   -"- 210
Csányi György                -"- 544
Csányi Imre Öszeszék 221
Csányi István Szatymaz 527
Csányi János                  -"- 537
Csányi Lajos                  -"- 373
Csányi Lajos Fehértó 311
özv.Csányi Sándorné Szatymaz 40
Csíkos Ferencné             -"- 71
Csíkos Ferenc Öszeszék 445
Csíkos Ístván                 -"- 194
Csikós Mihály Őszeszék 292
özv. Csikós Mihályné Szatymaz 419
Csipő Mihály                  -"- 618
Csongrádi Mihály            -"- 230

Czauner Béla               Szatymaz 472
Danner László Fehértó 9
Dékány Antal                -"- 4
Dékány Ferencz Szatymaz 633
Dékány István               -"- 652
Dékány József Őszeszék 165
Dékány Pál Szatymaz 217
ifj.Dékány Pál Fehértó 3
Dezső Sándor Szatymaz 277
Drágossy J. Richárdné
Enyingi István                -"- 245
Dr. Falcione Kálmán      -"- 141
Farkas Mihály                -"- 329
Fenyvesi Ferencz           -"- 96
Frank József                   -"- 163
Frank József                   -"- 38
Frank József                   -"- 38
Frank Mihály                 -"- 327
Frányó István                 -"- 273 
Frányó János                  -"- 272
Frányó József                 -"- 273
Frányó József                 -"- 493
Dr. Fráter Zoltán            -"- 62
Fűz János Fehértó 83
özv. Fűz Jánosné -"- 83
Fűz József Szatymaz 366
Gajdacsi Ferenc              -"- 563
Gavallér István Fehértó
Gavallér Ferencz            -"- 60
Gáll János                       -"- 81
Gelcz Sándor                  -"- 359
Gera András Szatymaz 244
Gera Antal                      -"- 244
Gera József                     -"- 36
özv. Gera Györgyné Fehértó 158  
Gera István Szatymaz 36
Gera János                     -"- 310
Gera Jenő Fehértó 392
Gera Márton Szatymaz 598
Gémes József                -"- 434
Gémes István                -"- 191
Gémes József                 -"- 191
özv.Gémes Péterné Fehértó 166
Gémes Sándor Őszeszék 219
Gombos György Szatymaz 221
Gombos István               -"- 178
Gombos Pál                    -"- 228
ifj.Gombos Pál Fehértó 298
Gonda István                 -"- 217
Dr,Gróf György Tisza L.krt. 20
özv. Gróf Kálmánné Szatymaz 262
Guba Antal                   -"- 28
Gulyás János                -"- 424
Gyömbér István           -"- 289 
Gyuris András             -"- 587
Dr, Halasi Antalné       -"- 94
Hegedűs Ferdinánd     -"- 52
Hegedűs Imre             -"- 52
Hegedűs János         Fehértó 303
Heim Antalné          Szatymaz 140
Hercegh István        Fehértó 416
Horváth Antal          Szatymaz 220
Horváth Imre               -"- 361
Horváth István        Fehértó 14
Huthkay Szilárd P.    Szatymaz 589
Illés Péter                     -"- 312
Jenei Mihály                -"- 202
id. Jenei Mihály          -"- 24
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Önkormányzati közlemények

K A L E N D Á R I U M

A 2012-es év első hat hó-
napjában lehullott csapadék
mennyisége nem éri el az
átlagot. Már eddig hiányzik
belőle vagy 70 milliméter,
az átlag 1/4-e. A 2010-es év
szokatlan nagy mennyiségű
csapadéka után egy szára-
zabb időszak következett.
Hogy hol a vége, nem tud-
juk, de hogy nincs itt ta-
pasztaljuk.
Nézzük az adatokat: 

január 26,6 mm,
február 52,6 mm,
március 2,7 mm,
április 43,3 mm,
május 77,2 mm,
június 28,7 mm.

csapadék hullott.
Az első félévben lehullott
231,1 milliméter. Valamivel
több mint az előző év első
felében volt /179,5 mm./
A legtöbb csapadékot má-
jus 12-én, Pongrác napján
mértük, 24,3 millimétert.
Medárd, mint az előző év-
ben, most is "cserben" ha-
gyott bennünket. Összesen
csak 7 olyan napunk volt
Szatymazon, amikor a le-
hullott csapadék mennyisé-
ge átlépte a 10 millimétert.
Február 28,-án hullott az
utolsó hó, és április 7.-én
"dörrent" meg először az
ég. A gyümölcsfák virágzá-
sakor megjelent fagy a ter-
mést csaknem egésszen "el-

vitte".
Ma már a szárazság és a
nagy hőség miatt állandóan
öntözni kell, anélkül nincs
termés.
Az öntözés beállítását csak
halogatni lehet, de megúsz-
ni nem. Hiányzik a község-
ből azoknak az olcsó- és
gazdaságos öntözési for-
mák bemutatásának a he-
lye, ami jó példával járna
elöl és amit követni lehet-
ne!
A talajvizet már két éve
nem mérjük. Annyi biztos,
hogy szokatlanul alacsony
lehet, mert a csatornák egy-
része is száraz. Az időnként
lehulló nagyobb mennyisé-
gű csapadékra /az utolsó

2010-ben volt/ jobban kel-
lene vigyáznunk, és olyan-
kor nem azon törni a fejün-
ket, hogy hogyan tudnánk
azt mielőbb levezetni, ha-
nem azon, hogy hogyan
tudnánk azt megtartani,
szűkösebb időkre.
A csatornák, vizesárkok
tisztitása folyik, a víz elve-
zetése biztosított, de azért
jó lenne ha ezekre az ár-
kokra, csatornákra, évente
legalább "néhányra", zsili-
pet, átbukót építenénk,
hogy nagyobb esőzéskor
csak az igazán "fölösleges"
víz távozzon. /Valamikor
ezek a zsilipek és átbukók
fából meg voltak építve!/  

P.J.

Néhány mondat a 2012-es év első felének csapadékához.

Eredetileg a neve quintilis
volt, merthogy a márciussal
kezdődő régi római kalen-
dáriumban ez az ötödik hó-
nap volt, majd i.e. 44-ben
Marcus Antonius hízelgő
javaslatára nevezték el jú-
liusnak, Julius Caesarról, a-
ki e hónap 12. napján szü-
letett. 
A 18. századi nyelvújítók
elnevezése szerint a július:
halászonos. A népi kalen-
dárium Szent Jakab havá-
nak, nyárhónak, áldás havá-
nak is nevezi. 
A július az aratás hónapja.
Az aratás betakarításának
sikerességét számos nép-
szokás jellemzi.
Az aratást kalapemeléssel,
imádsággal, fohászkodással
kezdték. A munkálatokhoz
szükséges eszközöket a
templomkertben összegyűj-
tötték, ahol a pap megszen-
telte, majd az aratók a búza-
tábla szélén letérdeltek, ke-
resztet vetettek, s elkezdő-
dött az aratás.
Az első és az utolsó leara-
tott búzaszálaknak nagy je-
lentőséget tulajdonítottak.
Hagyományosan ha az el-
sőből készített kévéből et-
tek a baromfik, akkor attól
egészségesek és terméke-

nyek lettek, ha pedig az ara-
tó a derekára kötötte, elűzte
a fájdalmát. Az utolsó kévé-
ből aratókoszorút készítet-
tek, amit a gazdának adtak
váltság fejében, amit ő a
mestergerendára akasztott
jelezve a munka végeztét.
(Ebből a koszorúból kimor-
zsolt szemeket a vetendők
közé keverték tavasszal,
hogy jó termés legyen).
Az aratókat elsőként meg-
látogató gazdát a learatott
gabona szalmájával megkö-
tözték, aki borral és pénzzel
kiválthatta magát.
A legtöbb aratási szokás az
aratás végéhez kapcsoló-
dott. Egy talpalatnyi gabo-
nát meghagytak aratatlanul,
hogy jövőre is jó termésük
legyen, és hogy jusson az
ég madarainak is.
Aratási ünnepségeket is
rendeztek, ahol az aratók a-
ratással és búzával kapcso-
latos dalokat énekeltek:
„Arass rózsám, arass, meg-
adom a garast. 
Ha én meg nem adom,
megadja galambom.”

Júliusi jeles napok:
Július 2. - Sarlós Boldog-

asszony napja:
A 14. századtól a római ka-
tolikus egyház e napon em-
lékezik meg Szűz Máriáról,
aki a Keresztelő Szent Já-
nos édesanyjánál tett láto-
gatást.
Boldogasszony a várandós
anyák, a szegények, a szük-
ségben szenvedők és a ha-
lottak oltalmazója.
Magyarországon e nap az
aratás kezdőnapja. A Sarlós
Boldogasszony nap elneve-
zést azért kapta, mert régen
az asszonyok az aratást sar-
lóval végezték.
Július 20. - Illés napja:
Ezen a napon, illetve e nap
táján gyakoriak a viharok,
ezért régen e napon mun-
katilalom volt, mert úgy
hitték, hogy aki kint dolgo-
zik a mezőn, abba belecsap-
hat a villám, a termést pe-
dig jég éri.
Július 22. - Mária Mag-
dolna napja:
A bűnös életből megtért
Mária Magdolna ünnepe,
aki hajával Krisztus lábát
törölgette, ezért régen szo-
kás volt a kislányok hajából
egy keveset levágni, hogy
az még hosszabbra nőjön
meg. Időjárásjósló hiede-

lem is kötődik ehhez a nap-
hoz, úgy hitték, hogy ezen a
napon esnie kell az esőnek,
hisz Mária Magdolna sirat-
ja bűneit.
Július 25. - Jakab napja:
Az első vértanúhalált szen-
vedő apostol. Ő a búcsújá-
rók, utasemberek, hajósok
védőszentje. Jakab napra
kellett learatni a zabot, mert
amit kint hagynak az el-
vész. Az e napi időből jó-
soltak a várható téli időjá-
rásra, volt olyan település
ahol az északi szélből hideg
telet jósoltak.
Július 26. - Anna napja:
Szűz Mária édesanyjának
ünnepe, aki a gazdasszo-
nyok, a bányászok, a sza-
bók, valamint a járványos
betegségben szenvedők,
haldoklók egyik pártfogója.
Különösen a katolikus asz-
szonyok, a meddő-, a terhes
és szülő nők védőszentje,
akik hozzá fohászkodtak
pártfogásért. Eredete a kö-
zépkorhoz kötődik, a keddi
naphoz, több helyütt a med-
dő asszonyok e napon böj-
töltek. Ha Anna napon jó
idő van, megkezdték az an-
nabab szedését, a kender
nyűvését.

A Sándorfalvát és Szaty-
mazt érintő szennyvíz-be-
ruházás elmúlt fél évének
történéseit és a projekt je-
lenlegi állását Kakas Béla,

a Sándorfalva–Szatymaz
Szennyvíz, Csatorna Beru-
házó Társulás elnöke fog-
lalta össze lapunknak. 
„Városunk történetének

leg-nagyobb – közel 4,9
milliárd forintnyi – beru-
házását megelőző hatéves
előkészítő háttérmunka vé-
géhez közeledünk. A kivi-

telezői feladatokra kiírt
közbeszerzési eljárás eseté-
ben még az ajánlattételi i-
dőszakában vagyunk, de a
műszaki ellenőrzést végző

Kora ősszel elindulhat a szennyvíz-beruházás, 
naprakész lakossági tájékoztatással!
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DANKÓ PISTA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

mérnökcsoport kiválasztá-
sánál már a bírálati sza-
kaszban járunk. Amint ezek
lezárulnak, következhetnek
a szerződéskötések és in-
dulhat a beruházás Sándor-
falván és Szatymazon egy-
aránt.” 
Azt is hozzátette, a lakos-
ság naprakész tájékoztatása
érdekében információs köz-
pontot hoztak létre, mely-
nek munkatársai a szenny-
víz-beruházás aktuális
helyzetéről adnak informá-
ciót az érdeklődőknek.

„Ennek a kivitelezési idő-
szakban értékelődik majd
fel az szerepe, amikor az
utcalezárások, hulladék-
szállítás vagy a közlekedés
kérdéseiről tájékoztatják
majd a hozzájuk forduló
lakosokat” – mondta el
Kakas Béla. 
Ha a jelenleg zajló köz-
beszerzési eljárások rend-
ben lezárulnak, akár kora
ősszel elindulhatnak a mun-
kálatok, melyek várhatóan
2013 végéig fejeződnek be.

A Szatymazért Alapítvány
2012. június 1. napján bírál-
ta el az általa kiírt pályázatot.
A kiírt határidőre 8 pályázat
érkezett be, melyből a kura-
tórium 2 pályázatot nem
támogatott. 
A kuratórium döntése alap-
ján az alábbi civil szerveze-
tek, egyesületek részesültek
alapítványi támogatásban az
alábbiak szerint:
SZKTT Közoktatási Intéz-
ménye Szatymazi Iskola
2012. évi gyermeknapi prog-
ram szervezéséhez 100.000
Ft-os támogatásban részesült.
Mozgáskorlátozottak Szaty-
mazi Egyesülete az egész-
séges életmódért programok
szervezéséhez 50.000 Ft-os
támogatásban részesült.  
Közművelődési és Család-
segítő Egyesület Szatymazi
Hagyományőrző találkozó
előadói díj, illetve kórusta-
lálkozó Kelebián utazási
költségtérítéshez 60.000 Ft-
os támogatásban részesült.
Szatymazi Gyermekekért
Közhasznú Egyesület rászo-
ruló gyermekek táborozta-
tása céljára 80.000 Ft-os tá-
mogatásban részesült. 
Csipet-csapat Nagycsaládos
Egyesület szabadidő hasznos
kihasználása, illetve játék-
kuckó fenntartásához eszkö-

zök, irodaszerek beszerzésé-
hez 50.000 Ft-os támogatás-
ban részesült. 
SZKTT ESZI Kapcsolat In-
tegrált Alapszolgáltatási
Központ Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat e-
gészséges életmódért pre-
ventív egészségmegőrző fog-
lalkozások megtartásához,
illetve hátrányos helyzetű
gyermekek nyári táborozása
céljára 60.000 Ft-os támo-
gatásban részesült. 
A pályázóknak 2012.
november 30. napjáig kell
elszámolniuk úgy, hogy a
megva-lósult programokról
részle-tes szakmai beszá-
molót kell csatolniuk. 
A SZATYMAZÉRT ALA-
PÍTVÁNY kuratóriuma ne-
vében köszönetet mondok
mindazoknak, akik személyi
jövedelemadójuk egy száza-
lékát felajánlották az ala-
pítvány részére.
Kérem, hogy továbbra is tá-
mogassák az alapítvány
munkáját azzal, hogy szemé-
lyi jövedelemadójuk 1 %-ról
az alapítvány részére ren-
delkeznek.
Alapítvány adószáma:
18456420-1-06

Nagymihály Tünde Éva 
A kuratórium elnöke

A Szatymazért Alapítvány tájékoz-
tatója 

a 2012. évben beérkezett pályázatok
bírálatáról

Tűzgyújtási tilalom több megyében a
rendkívüli meleg és a szárazság miatt

A hirtelen nappali felmelegedés és a csapadékmentes,
száraz időjárás miatt több megyében fokozott tűzveszély
alakult ki, ezért az illetékes Kormányhivatalok az
erdőkre, fásításokra, valamint az erdőterületek és fásítá-
sok határától számított kétszáz méteren belüli területre –
átmeneti időre – az alábbi megyékben tűzgyújtási tilalmat
rendeltek el: 
Bács-Kiskun megye területén 2012. június 20-ától,
Csongrád megye területén 2012. június 22-étől,
Jász-Nagykun-Szolnok megye területén 2012. június 25-
étől.

Szatymaziként szívünk sza-
kad meg, mikor látjuk az
akácoszloppal megtámasz-
tott rogyadozó falakat, az

elporladó szekeret, össze-
dűlt górét, a még a tanyán
élő öregek ráncai mögött a
kilátástalan harcot, ami

maga az életük. Igen, a
képeken a sűrű évszázadok
alatt kialakult élettér, élet,
kultúra utolsó szomorú pil-
lanatait látjuk. „Minden
rossz a városbúl gyün” –
mondta annak idején a vá-
sárhelyi gazda, valamelyi-
kük a hétezer élő tanyáról,
és így is élte életét kinn a
birtokán, az élet egészét, a
születést, a halált, a mun-
kát, az ünnepet, a bánatot, a
családot, a szerelmet, az
örökséget, a hazaszeretetet
egy sajátos kultúrába
összefogva, megahatározó
részeként Parasztpárizsnak.
Szatymaziként el is csodál-
kozhatunk ezen, hisz’ ha
bármely irányba nekiindu-
lunk a szatymazi kiterjedt

tanyavilágnak, nem a pusz-
tulás jut eszünkbe. A szo-
cialista mezőgazdaság szer-
vezésekor a vásárhelyi ta-
nyákat rombolták a táblá-
sítás miatt, a homokhátsá-
gon a lakosság egy részét
meghagyták saját tanyá-
jában, a holdas tanyákon.
Így, ha összezsugorodva is,
de maradt helye a gyökér-
nek, ami megőrzött tudást,
tapasztalatot, akaratot:
Kresz Albert fotói itt, a
Faluházban üzenik nekünk:
becsüljük meg ezt!
A kiállítás a Falugondno-
kok Duna-Tisza Közi E-
gyesülete "Tanyagondno-
kok a tanyákon élőkért"
pályázata keretében való-
sult meg.

FOTÓKIÁLLÍTÁS A FALUHÁZBAN˘
Kresz Albert fotói a vásárhelyi tanyavilágról
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A június 15-én kezdődő hét-
végén tartották a Kárpátme-
dencei kézműves borászok
az első bormustrájukat a
gyergyószárhegyi Lázár kas-
télyban. A rendezvény bevé-
teleit a Böjte Csaba testvér
által alapított Dévai Szent
Ferenc Alapítványnak aján-
lották fel, ami Szárhegyen
negyven árva, illetve nehéz
sorsú erdélyi kisgyermek
sorsát egyengeti. 
A szatymazi kapcsolatot az
esemény szervezője, Somo-
gyi György jelentette, kinek
közvetítésével szatymazi la-
kosok adományát – ruhát, í-
rószert, könyvet – juttatták el
az otthonba. Azonban a gye-
rekek még ettől is kézzel-
foghatóbb dolognak is örül-
hettek, hisz' a Szatymazi Fa-
kanál Klub képviseletében,
itthonról vitt alapanyagokból
Rácz László arany diplomás
királyi amatőr szakács, Móra
Mónika és Nacsa Zoltán
több, mint négyszáz pala-
csintával kényeztette őket a
hétvége alatt. 
A kastély lovagtermében tar-
tott előadások a Kárpát-me-
dencei borászat jelentőségé-
ről és szerepéről szóltak. Az
esemény nyilvános volt, így
az ott lévők megismerhették
a borkóstolás szabályait, me-
netét is, mégpedig a gyakor-

latban! A szegedi paprika ü-
gyének két fáradhatatlan 
zászlóvivője, Komjáti Endre
és Somogyi György jóvoltá-
ból megtudhatták mi a kü-
lönbség e hungarikumunk és
egyéb paprikának nevezett
őrlemények között. Aki bi-
zonyosságot kívánt szerez-
ni, meg is kóstolhatta kibédi
– Szatymaz testvértelepülé-
se – kenyéren és szatymazi
mangalica sonkán. 
A rendezvény, amellett, hogy
erősítette az erdélyi kapcso-
latokat és támogatta az Ala-
pítványt, felhívta a figyelmet
arra, milyen lehetőségek
vannak két kincsünk, a szőlő
és a paprika termesztésében. 
Mivel tisztában vagyok ve-
le, hogy a szatymazi olvasó-
kat nem elégíti ki ez az a-
múgy pedánsan megfogal-
mazott hivatalos közlemény,
néhány rövid életképben elé-
tek tárom a szatymazi kül-
döttség székelyföldi útját:
Jel
-Adok én neked sört! – gon-
dolta a Jóisten és azon nyom-
ban, ott a végeláthatatlan rá-
zós földúton Kőrispatak és
Etéd között, úgy leverte
Ráczlacibácsi fejiről a bész-
bólsapkát, hogy Nacsazoli-
nak száz métert köllött visz-
szatolatni, hogy mögtalál-
juk… Sejtettük, mindezt a-

zért, mert szakácsunk azt ta-
lálta mondani, hogy „óh U-
ram, adj már egy hideg sört!” 
Haladás
A Kolozsvár utáni rém ron-
da román falukon átdöcögve
néhány meglepően szép gá-
borcigánylány látványa oko-
zott egy kis felüdülést. Eccör
épp egy olyan természetes
szépséget bámultunk, aki le-
cövekelve a járdán, rendü-
letlen mobiltelefonált, mikor
is, mint aki nem bírja tovább,
mögszólalt Lacibácsi:
-Ez teccik nektek?! Hát nincs
15 kiló telefonostúl…!
Régen úgy mondták a girnyó
csajokra, hogy 15 kiló vasá-
gyastúl… Laci bácsi fölvette
a ritmust, halad a korral…
Szép
Alighogy megérkeztünk Ki-
bédre, túlesve a polgármes-
teri köszöntőn – pálinka és á-
fonyalikőr – királyi szaká-
csunk két segítségével, Mó-
nival és Zolival már meg is
kezdte az előkészületeket az
esti palacsintasütésre. Mi ad-
dig rokonlátogatóba indul-
tunk a falu főutcáján, s út-
közben toboroztuk a gyere-
keket. Boldog-boldogtalan-
nak szóltunk, így cigánygye-
rekeknek is. S moroghatnak
bár nagyfejű jogvédők, ez
nem volt a legjobb ötlet. A-
zonban nem történt semmi
baj, jutott nekik is, egészsé-
gükre, sőt egy kedves beszó-
lással gazdagabbak is lettünk:
A kapun kívül, türelmesen,
jól nevelten várakoznak a
magyar gyerekek, mikor is
egy kiscsákó bekiált Nacsa-
zolinak:
- Bácsika, ingyé van?

Csúnya
Apai nagyanyám, néhai Ge-
dő Irma, Etéden született. Ha
arra járok, csak megiszok egy
sört a helyi Muskátli presz-
szóban, aztán egy kocsmai
idegenvezetővel megnézem a
kert végében, már fenn a
hegyoldalon lévő ősök sírjait.
Nagyon szép úton beérkez-
ve a falu központjába, der-
mesztő látvány tárul a sze-
münk elé: a kocsma cégére
lóg, a vakolat omlik, koszos
függöny a bejáraton, előtte
cigányok hevernek minden-
felé, öreg, fiatal, csupasz
gyerek. Tavaly még nótát
énekelt egy kisöreg itt ne-
künk. Megállunk, nézünk ki-
fele, ők befele. Aztán elindu-
lunk…Kibéd 15 kilométer.
Ott isszuk meg a sört, a Há-
rom gúnárban.
Jaj
A szárhegyi otthonban volt
egy kislány, szívszorító tör-
ténettel: ugatni tudott csak,
beszélni nem. Honnan, mi-
lyen körülmények közül hoz-
hatták ide, hogy kutyák vol-
tak a társai? 
Jó
Szépen javul – tanul. Negy-
ven gyerek él még itt, jó kö-
rülmények közt, együtt a ne-
velőkkel. Tisztelettudók,
kedvesek, bújósak. Munká-
ba is be vannak fogva ház-
ban, ház körül. Köszönnek.
Megköszönik. Szüleiket
szeretik, bármi okból is ke-
rültek ide. Jó helyen van-
nak, s ha már így alakult
sorsuk, mondhatjuk a leg-
jobb helyen. Fogyó ma-
gyarságnak épülésére.
Tanúsítjuk, az adományok jó
helyre kerültek. Köszönet érte!

Görgényi Gábor

A Fehértói Gazdaképző és
Innovációs Alapítvány,
mint a Teleház működtető-
je tájékoztatja a Tisztelt
lakosságot, hogy a Teleház
2012. július 02-től a Fa-
luház új épületrészében
Könyvtár felőli oldalon
működik.
2012. július 16-tól Hétfő-
től- péntekig 08 - 19. óráig,
szombaton 10-1530 óráig
várjuk az érdeklődőket.
Az új épületben új számí-
tógéppel, valamint WIFI
csatlakozási lehetőséggel
várjuk látógatóinkat.
Szolgáltatásaink: Internet
használat, fénymásolás, fe-
kete és színes nyomtatás,
faxolás, névjegykártya ké-
szítés, scannelés, gépelés,
közüzemi mérőóra állás
bejelentése, e-mail kül-
dése, e-közigazgatási szol-
gáltatások (APEH, ügyfél-
kapu létesítése)

Lengyel Istvánné dr. 
e-Tanácsadó

Kedves Olvasóim!

Örömmel tudatom Önök-
kel/ Veletek, hogy a könyv-
tár visszaköltözött régi-új
helyére: a művelődési ház-
ba (Faluház).

Lassan minden polc és
könyv a helyére kerül. 

Falunapok után két hétig
(július 17-től 28-ig) a
megszokott nyitva tartással
várjuk / a könyvek és jó-
magam azokat, akiknek ki-
apadt a készletük…. már
ami az olvasnivalót illeti.

Augusztusban azonban -
leltározás miatt- még nél-
külözniük kell a könyv-
tárat. 

Szívélyes üdvözlettel, kel-
lemes nyarat kívánva ma-
radok tisztelettel:

Feketéné Bárkányi Ilona 

TÁJÉKOZTATÓK

Szatymazi jelenlét a gyergyószárhegyi
bormustrán

Örömünkre szolgál, hogy azt
mondhatjuk HA FALUNAP?
AKKOR JÁTÉKKUCKÓ!
Idén második alkalommal is-
mét birtokba vehetik
"gyerme-keink" szőnyegein-
ket! Na-gyon nagy örömmel
"dicseke-dünk" ama jó hírrel
,hogy a Szatymazért
alapítványtól je-lentős pénz-
beli támogatást kaptunk!
Ennek  köszönhetően színe-

sebbé tudjuk tenni falunapi
jelenlétünket! Bővítjük
játékainkat és kis "vendégein-
ket" ,horgászás után jutalmaz-
ni tudjuk! Egyesületünk büsz-
ke arra ,hogy második éves lé-
vén a községi rendezvények
szerves résztvevője lehet! A
tagok jól ismerik egymást és
igyekszünk összetartásunkkal
példát mutatni. A mostani tá-
mogatás, illetve az önkor-
mányzat által nyújtott segítség
,rendkívül büszkeséggel tölti
el szívünket, hisz eddig min-
dent önerőből valósítottunk
meg. Köszönjük! Aki szeretne
csapatunk tagja lenni családjá-
val egy nagyobb "család" ré-
szévé válni keressen minket!
http://nagycsaladosok-szaty-

Csipet-Csapat hírek
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SZATYMAZI GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET

ISKOLAI HÍREK

VILLÁMRIPORTOK

Az elmúlt évben megrende-
zésre kerülő családi nap si-
kerein felbuzdulva, szeret-
nénk idén is egy fergeteges,

feledhetetlen napra meghív-
ni minden kedves szaty-
mazi családot, 2012.08.11-
én a szatymazi Ligetbe. A
szatymazi önkormányzat
pályázatán elnyert 50.000,-
Ft támogatással - és remé-
lem az idei évben is, sok se-
gítő segítségével – a Szaty-
mazi Gyermekekért Köz-
hasznú Egyesület rendezé-
sében, ismét családi napot

tartunk Szatymazon. A
szervezők szeretettel vár-
nak kicsiket és nagyokat,
egy igazi önfeledt játékra,
pihenésre. A rendezvényen,
most már mondhatom ha-
gyományosan, minden
szatymazi gyermeket, vá-
runk egy tál étellel, és per-
sze az elmaradhatatlan pa-
lacsintával. Ezen a napon
számtalan színes és érdekes

program vár mindenkit. A
nap koronájaként, éjszakai
kincskeresés várja a gye-
rekeket. Bővebb informá-
cióért, kérjük figyeljék a
plakátokat, vagy a
www.szatymaz.hu ill. a
www.mesevar.szatymaz.hu
weboldalakat.

Csúri Gábor
elnök

II. Szatymazi Családi Nap 2012.augusztus 11.

A múltkori lapszámunkban
sajnálatos hiba folytán hi-
ányosan közöltük a bal-
lagók névsorát. Az érintet-
tektől elnézést kérek, és
most közöljük a teljes név-
sort, és egy fotót is, hogy
legyen majd mit megmutat-
ni az unokájuknak.  
8.A
Nagymihály Tünde 
osztályfőnök

Árpási Péter
Bárkányi Dániel
Gábor Ádám
Kiss Rebeka
Kondász Tünde
Kopasz Albert
Kósa Kitti
Kőhegyi Ágnes
Kövics Máté
Mendebaba Szásá
Micziz Petra
Molnár Violetta
Pölös Petra
Szána Szabina

Szili Nóra
Takács Flóra
Zsemberi Dóra

8.B
Csányiné Üveges Mária
osztályfőnök

Bárkányi Flóra
Bihari Norbert
Csápenszky György
Halász Klementina
Kalmár Fanni 
Kiss Renátó
Kopasz Bence
Kovács Menyhért
Náczi Richárd
Nagy Richárd
Nagy Tamás
Polareczky Anna
Süli Ramóna
Szabó Vivien
Szurmai Bettina Lujza
Varga Dorottya

Fotó hátul

„ A szó elszáll, az írás
megmarad”

címmel rendeztek könyv-
és könyvtárhasználati ver-
senyt 12. alkalommal Sze-
geden a Juhász Gyula Gya-
korló Általános Iskolában.
Ez volt a tanév utolsó
könyvtáros versenye, a-
melyre nagy izgalommal,
és természetesen Icivel ké-
szültünk. A téma magával
ragadott mindnyájunkat, hi-
szen Szent-Györgyi Albert
munkásságát kellett feltér-
képezni. Az első forduló
feladata a nagyszerű tudós
emlékszobájának a megte-
kintése volt, és a megfigye-
lési szempontok alapján va-

ló munkálkodás. A téma
adta magát, hiszen 75 éve
vehette át a Nobel-díjat
Szent-Györgyi, az egyetlen
olyan magyar tudós, aki
itthoni munkájával érde-
melte ki ezt a magas kitün-
tetést. A második fordulóra
május 31-én került sor.
Szeged város iskolái va-
lamint a sándorfalvi iskola
és mi alkottuk a versenyző
csapatokat. A feladatok szí-
nes kavalkádjában, szoros
versenyben a második he-
lyezést érte a kis csapat. A
csapat tagjai: Balogh Sára,
Dahmane Sarra, Kőhegyi
Réka, Pataki Fanni.
Gratulálunk a csapatnak.

MISA BÁCSI 100 ÉVES!
- Na asztán mög mi lösz itt,
tán lakodalom? Mönnyön
haza mindönki, oszt’ csi-
nálják otthon!
Így berzenkedett Temesvári
Mihály bátyánk, Isten éltes-
se, egész héten, ahogyan ő
látta, a felfordulás miatt.
Aztán mire eljött a nagy
nap, Szent László napján,
27-én, megbarátkozott a
gondolattal, s nyugalom-
mal, mosolyogva fogadta
az érkezőket. Bizony ott
voltam én is, a Diósgyőr-
vasgyári, és láttam, éltem,
megéltem s meg is köny-
nyeztem azt a száz esz-
tendőt, amely összefonta a
poros, örök dűlőket és a
tanyákat és az embereket és
az emberek örömét, gond-
ját, akaratát, vágyait, mor-
gását, nevetését – lelkét.

Régiek: rokonok és szom-
szédok jöttek folyamato-
san, s hozták magukkal a
megbecsülésüket, a tiszte-
letüket, az emlékeiket s itt,
az öreg tanyán a meleg
nyári napon, lüktetett az
elmúlt száz év. De itt volt a
jövő is, unokák, déduno-
kák. Még ha nem is itt
élnek, de nyílt tekintetükön
látszott, jó helyre kerül a
száz év öröksége: család-
nak, nemzetnek fog javára
válni.
Igazi parasztember Misa
bácsi – mondta polgármes-
terünk, Kormányos László
– nem hagyja ott a tanyát.
Ne is hagyja még sokáig,
adjon az Isten neki erőt, e-
gészséget!
Délmagyarország című új-
ság szerint van elég száz-
éves, nem hír ez nekik. Mi

viszont tudjuk, hogy ez
tényleg nem hír – hanem
érték!

Görgényi Gábor

A 100 éves Temesvári
Mihály köszöntése.
Temesvári Mihály 1912.
június 27-én született
Szatymazon, akkor Szeged
Külterületi tanya- világban,
paraszti gazdálkodó család-
ban, öt gyermek közül har-
madik gyermekként, a je-
lenlegi lakhelyként szolgá-
ló Szatymaz, III. körzet
244. szám alatt. Édesanyja
is ezen a helyen született,
Édesapja a szomszédos ta-
nyán élt. 
A család életét az I. világ-
háború kettétörte, mivel az
édesapa a háborúban eltöl-
tött évek után további 7 év

szibériai fogságba került.
Idehaza nem tudtak róla,
hogy életben maradt-e, így
az édesanya 4 kisgyerme-
kével új kapcsolatba lépett,
és a második házasságából
megszületett ötödik gyer-
meke. A fogságból hazake-
rülő édesapa és édesanya
házassága felbontásra ke-
rült, így Mihály bácsi to-
vábbi élete édesanyja és ne-
velő apja családjában foly-
tatódott. 
A gazdálkodó család gyer-
mekeként csak elemi isko-
lát végzett a Makraszék dű-
lőben lévő – akkor még Pa-
pok Iskolájaként nevezett –
később Makraszéki Iskolá-
ban. Az iskolát befejezve az
otthoni gazdaságban csa-
ládtagként, mint annyian
mások is, hagyományos
gazdálkodással foglalko-
zott. A szántóföldi termelés
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ÉLETMÓD,  EGÉSZSÉG,  TIPPEK,  RECEPTEK

mellett állatokat is tartot-
tak. 
Házasságkötése után foly-
tatta önálló gazdálkodóként
életét a TSZ szervezéséig.
1961-ben be kellett lépnie a
kollektív kényszerítés miatt
a szatymazi Homokgyön-

gye TSZ-be, ahol nyugdí-
jazásáig TSz.- tagként dol-
gozott.
1945. január 1-jén kötött
házasságot Lippai Máriá-
val, akivel 65 évig élt
házasságban, 2010. január
17. napjáig – felesége

haláláig – születési helyén,
a jelenleg is lakóhelyeként
szolgáló Szatymaz, III.
körzet 244. szám alatt. 
Kettő leánygyermekük szü-
letett, akik a mai napig is
támaszai, kettő unoka és
kettő dédunoka társaságá-

ban a hozzájuk tartozó csa-
ládtagokkal és rokonsággal
együtt.
Köszöntjük Mihály bácsit,
és Szatymaz lakói nevében,
további jó erőt és egészsé-
get kívánunk!

A biztonságos napozással
kapcsolatban számtalan in-
formációt hallhatunk. Mie-
lőtt minden tanácsot követ-
nénk, érdemes körüljárni a
kérdést. Nem feltétlenül ele-
gendő, ha bekészíti az em-
ber a naptejet és a szalma-
kalapot a strandtáskába.
Ismerjük meg a napfény va-
lódi arcát, de túlzott óva-
tosságból ne hagyjuk ma-
gunkat végleg lebeszélni a
napozásról!
Szoláriumba a nyaralás
előtt?
Hófehér bőrszínnel nem
szívesen indulnál nyaralni,
ráadásul úgy hiszed, a szo-
lárium felkészíti bőrödet a
napozásra. Az ultraviola su-
garak legveszélyesebbnek
tartott fajtája, az UV-B su-
gár így valóban nem jelent
ugyan kockázatot, de ko-
rántsem érezheted magad
biztonságban. A bőrrák kia-
lakulására vonatkozó kuta-
tások szerint a szolárium
által közvetített UV-A sug-
arak is megsokszorozzák
ennek a ráktípusnak az esé-
lyét. Óvakodj a leggyor-
sabb barnulást ígérő készü-
lékektől, mert fokozatosság
nélkül teszik ki bőrödet a
káros sugaraknak. Csak ak-
kor válaszd a szoláriumot,
ha valóban nincs lehetősé-
ged természetes fényben a
mértékletes napozásra. Ek-
kor se feledkezz meg a
megfelelő faktorszámú
fényvédő krémről!
A szoláriumban csak akkor
nem fogsz csalódni, ha ta-
pasztaltad, hogy napfény
hatására is egyenletesen
barnul a bőröd. Ha hajlam-
os vagy a leégésre, a szo-
lárium is éppolyan veszé-
lyes számodra – ez esetben
mesterséges fény helyett
válaszd a félárnyékot.
Árnyékban felesleges a
fényvédő krém?
Kellemetlen meglepetés ér-
het, ha a napernyő vagy egy

lombos fa árnyékában elha-
nyagolod a naptej haszná-
latát.
Egy ausztrál kutatás meg-
vizsgálta, hogy a különbö-
ző típusú árnyékok milyen
védelmet jelentenek a fény-
védő krémekkel összeha-
sonlítva. A napernyő gyak-
ran csupán annyira véd,
mint a 3-as faktorszámú
termék – ami korántsem
elegendő, különösen a déli
órákban. Főként akkor
vagy veszélyben, ha körü-
lötted a homok és a víztü-
kör visszaveri a sugarakat.
A hatás a napernyő alatt is
eléri a bőrödet!
A szalmakalap vagy a vá-
szonsapka is csak 5-ös fak-
torral megegyező védelmet
jelent. Nagyobb biztonsá-
got nyújt a fák árnyéka, de
olyan helyre telepedj, ahol
több nagy lombú fa áll egy-
más mellett – így kiküszö-
bölheted a földfelszínről
visszaverődő fény bőrkáro-
sító hatását. 
Ne feledd, az UV sugarak
elől a felhők sem jelentenek
tökéletes menedéket, ezért
akkor is használd a fényvé-
dő krémet, ha borús időben
tervezel szabadtéri prog-
ramot.
Biztonságos-e az önbarní-
tó?
Ha a napfény káros hatásai
nélkül szeretnél vonzó bőr-
színt varázsolni, első gon-
dolatod az önbarnító krém
vagy spray lehet. Ezek a
termékek a naptól eltérő ha-
tással segítik elő a barnu-
lást. Többségük a dihyd-
roxy acetone (DHA) nevű
összetevőt tartalmazza,
mely a bőrfelszín felső réte-
gével lép kémiai reakcióba,
és megszínezi a bőrsejteket.
Egyes készítményekben a
tartósabb hatás céljából
pigmentációt fokozó ható-
anyagok is megtalálhatók.
Az önbarnítók alkalmazása

mellett nem kell bőrráktól
tartanod. Nem árt azonban
az óvatosság, mert az alko-
tóelemek túlérzékenység e-
setén allergiás tüneteket o-
kozhatnak. Először csak kis
bőrfelületen tegyél próbát! 
Az így elért bőrszín meg-
tévesztő biztonságot nyújt-
hat. Esetleg elhanyagolod a
fényvédő krémet, vagy ala-
csonyabb faktorszámot vá-
lasztasz abban a tudatban,
hogy már nem hófehér és
kiszolgáltatott a bőröd. Ha
önbarnítás után a napon tar-
tózkodsz, ugyanolyan vé-
delemre szorulsz, mint ere-
deti bőrszíneddel! Ráadásul
az eljárást követő 24 órában
a bőröd fokozottan hajla-
mos az UV sugarak okozta
szabadgyökképződésre,
mely növeli a bőrrák koc-
kázatát. Ilyenkor kerüld a
közvetlen napfényt, később
pedig alkalmazd rendszere-
sen a fényvédő terméket.
Legjobb, ha teljesen elk-
erülöm a napot?
A daganatos betegségek e-
gyik legveszélyesebb fajtá-
ja a melanoma, melynek ki-
alakulásában az ártalmas
UV sugarak is szerepet ját-
szanak. Nem ennek tökéle-
tes elkerülésével csökkent-
heted azonban legeredmé-
nyesebben a kockázatot. A
D-vitaminnak, melyhez ter-
mészetes forrásból a nap-
fény által juthatsz, jelentős
rákmegelőző hatása van.
Gátolja a kóros sejtszapo-
rodást, így az óvatos és
mértékletes napozás egy-
ben önvédelem is a bőrrák
ellen. Ezt bizonyítja a kali-
forniai Orvostudományi E-
gyetem kutatása, mely fog-
lalkozási körök szerint
vizsgálta a résztvevőket.
Kiderült, hogy a melanoma
legnagyobb arányban azok
között fordult elő, akik ki-
zárólag zárt helyiségben
töltötték munkaidejüket, és
szabadidős tevékenységei-

ket sem természetes fény-
ben űzték. 
Ne foszd meg magad a nap-
sugarakból felvehető D-vit-
amintól, mely a cson-
tritkulás megelőzésében is
élen jár. A megfelelő óvin-
tézkedések mellett ellenség
helyett egészségvédő szö-
vetségesként tekinthetsz a
napfényre.
A naptej az egyetlen meg-
oldás?
A fényvédő készítményeket
nem pótolhatod más mód-
szerrel, de védő hatásukat
megsokszorozhatod néhány
természetes megoldással. 
Az A-vitamin előanyaga, a
béta-karotin fogyasztása je-
lentősen csökkenti a leégés
veszélyét. A hatás lassab-
ban alakul ki, mint a napte-
jeknél. Táplálékkiegészítő
formájában is megvásárol-
hatod, a kúrát érdemes né-
hány héttel a nyaralás előtt
megkezdened. Étrendedben
is emeld a béta-karotinban
gazdag táplálékokat, mint a
sárgarépa, a sárgadinnye, a
zöld leveles zöldségek.
A C- és E-vitamin tovább
fokozza az UV-védelmet, a-
kadályozva a szabad gyö-
kök képződését. Napi 1000
mg C-vitamin és 400 mg E-
vitamin hatásos fényvédő
étrend-kiegészítést jelent.
Ha mégis leégtél, bőröd re-
generálódását is segítik. I-
lyenkor a külsőleg alkalma-
zott Aloe Vera gél is meg-
oldást jelent.
A halolajból származó O-
mega-3 zsírsav a rendelle-
nes sejtszaporulatot gátolja.
Barátkozz a tengeri halak
fogyasztásával, de folyadék
vagy kapszula formájában
is hozzájuthatsz az értékes
olajhoz. Akár ehető naper-
nyőnek is tekintheted eze-
ket a hatóanyagokat, me-
lyek a naptejjel szövetkez-
ve kínálnak biztonságos
nyaralást.

Ezúttal: GYIK a napozásról...
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TABI LÁSZLÓ: 
A SZAKEMBER

Történik egy cipészmű-
helyben a világtörténelem
folyamán bármikor
a szakember: ül a kis szé-
kén és kalapál 
az egyszerű ember: kezé-
ben egy félcipővel beállít:
Jó napot kívánok.
a szakember: kalapál to-
vább
az egyszerű ember: kissé
hangosabban: Szabadság!
a szakember: kalapál to-
vább.
az egyszerű ember: Kezit-
csókolom.
a szakember: felnéz: Szol-
gája. (Kalapál tovább.)
az egyszerű ember: Ké-
remszépen...:
a szakember: felnéz.
az egyszerű ember:  elhall-
gat.
a szakember: Mit kíván
uraságod?

az egyszerű ember: Ezen a
cipőn volna egy kis igazí-
tanivaló...
a szakember: kalapál to-
vább.
az egyszerű ember: zavar-
tan köhécsel.
a szakember: leteszi a ka-
lapácsot, nyúl a cipő után.
az egyszerű ember: mutat-
ja a cipőt: Kéremszépen, itt
ez a...
a szakember: Tessék csak
ideadni.
az egyszerű ember: Ez itt
ez a...
a szakember: Ne tessék
mutogatni kérem. Látom én
aztat jól.
az egyszerű ember: Ott, ott
a szakember: Hát ez a szög
jól kiáll bizony, ezt alapo-
san be kell verni.
az egyszerű ember: Erről
volna szó, kérem.
A szakember: kalapál to-
vább.
az egyszerű ember: Nem
tetszik most megcsinálni?
a szakember: Postamunkát
nem vállalok. Jövő hét

végén meglesz.
az egyszerű ember: De hát
csak be kell verni...
a szakember: Ne tessék
nekem magyarázni. Tudom
én aztat nagyon jól, hogy
mit kell csinálni. Nézegeti a
cipőt. Ritka szög az, ame-
lyik így kiáll. Gondterhel-
ten csóválja a fejét.
az egyszerű ember: Nem
tudná megcsinálni most
mindjárt?
a szakember: Na jó. Brájz-
lival csináljam, vagy for-
vájzzal?
az egyszerű ember: Mi a
különbség?
a szakember: Hat negyven.
A brájzli olcsóbb, de hát az
csak brájzli. Azzal én akár-
hogy megeccölöm, csak ki-
bújik megint.
az egyszerű ember: És a
forvájz?
a szakember: Az drágább,
de az aztán tart is, uraságod
úgy meg lesz elégedve,
hogy mindig nálam fogja
beveretni a szöget. Van még
egy kis forvájzom, de nem
sok...
az egyszerű ember: Nem

lehetne olcsóbban?
a szakember: Olcsóbban?
Hozzon nekem forvájzt ol-
csóbban! Egy kicsit drága,
nem mondom, de ha én ezt
forvájzzal megcsinálom,
akkor megtudom vinklizni
rendesen, aláteszek egy kis
huberspiccet s akkor urasá-
godnak lesz egy cipője. De
milyen cipője!
az egyszerű ember: Na és
ha azzal a brájzlival?
a szakember: Akkor nem
garantálom. Ha megvan a
blicnije, akkor tarthat. De
megvan-e?
az egyszerű ember: Meg
kell hogy legyen. Ugyan
tessék már megcsinálni
brájzlival...
a szakember: Nekem min-
degy. Kezébe veszi a cipőt,
ráüt a kalapáccsal, és visz-
szaadja. Tessék.
az egyszerű ember: Felpró-
bálhatom?
a szakember: Csak tessék!
az egyszerű ember: felhúz-
za a cipőt, lép benne egyet,
felordít: Jaj!
a szakember: Na teccik lát-
ni! Hát ez a brájzli.

IDÉZETEK,   GONDOLATOK,   KLASSZIKUSOKTÓL

E  GY  SZ  E  R  V  O  L  T
Bérczi Tamás: A fény
Elgyötört, megkínzott, felseb-
zett testét szinte gyógyírként
simogatta körbe az éjszaki hű-
vös levegő. Szerette az éjsza-
kákat. Szerette a csendet, sze-
rette a völgy felől fújó, széna
illatú, harmatot hozó lágy
szellőt. Szerette érezni azt a
békességet, amit a naplemente
hoz el a földre.
Szerette bámulni a hunyorgó
csillagokat, és a hold arcának
rejtélyes változásait. Ilyenkor
az ő megkínzott, elgyötört tes-
tét szinte gyógybalzsammal
vonta be az éjszakai nyuga-
lom. Az éjszaka volt a megál-
lapodás, a lassú gondolatok,
és a béke ideje. Az éjszaka
volt a végtelen mélységű, csil-
lagporral behintett égbolt lát-
ványának ideje...a száguldó
álmok, a suhanó vágyak, az
elhaló sóhajok árnyékoszlopú
csarnoka...
Az éjszaka megengedő ba-
rát... A sötétség megengedi,
hogy az emberi képzelet bár-
hova elszáguldjon. El más vi-
dékekre, más emberekhez,
más, - talán szelídebb- törvé-

nyek birodalmába...El egy
másik életbe, ahol a jó dolgok
természetesek, és nem jár
büntetés azért ha valaki jót
tesz...és nem tűnik bűnnek a
boldogság keresése.
Éjszaka csak néhány csende-
sen vadászó apró állat járt er-
refelé, a többiek a vackukon
aludtak. Itt, ahol ő „élt”, ma-
gasan a hegycsúcson, min-
denkitől távol, bőven volt
ideje gondolkodni...bőven és
mindenről.. .Éjszakánként
amíg el nem aludt, a régi éle-
téből tolultak elő emlékké-
pek... szépek, csúnyák, min-
denfélék. Egy-egy szerelem,
barátok, ritkán csaták, még
ritkábban veszteségek...de így
együtt, így együtt jelentették
az ő életét...A mások szerint
bűnös, elkárhozott, de mégis
gyönyörű és megismételhetet-
len életét. Hajnalban, ha ko-
rábban ébredt, tiszta fejjel né-
ha még tervezgetni kezdte a
jövőjét...
- Na hiszen! Tiszta fejjel nem
érdemes, nem is lehet tervez-
getni...A tervekhez, az álmok-
hoz itt kell hagyni ezt a poros
világot...elfelejteni a tegna-

pot, átlépni a mán, és úgy in-
dulni a holnap felé, hogy ab-
ban még minden benne le-
het...És az-után persze jön az
ébredés, és úgy is az lesz
majd, amit a rosszkedvű iste-
nek adnak.
Mert amit a sors akar, úgy tű-
nik, az ember nem léphet el-
lene...
-...de hiszen ez sem igaz!
Egyszer, valamikor régen,
volt egy ember, aki szembe-
szállt az istenekkel és min-
dennel, és mindenkivel... 
Most az oldalán feltépett se-
bére, az enyhén még vérző
sebre nézett...Óvatosan meg-
tapogatta a környékét... nem
fájt...már nem...De ha fájna,
most már az sem számítana...
Megtette, Olymposz ellen, a-
mit eltervezett, megtette azt,
amit megálmodott... megtette
azt, amit meg kellett tennie,
megtette az elképzelhetetlent.. 
Felállva az óriási szikla ár-
nyékából... ahová büntetésből
láncolták, most kilépett a
fénybe. Testét,- lassan körbe-
fordulva - megfürdette a fel-
kelő nap fényében. Lassan, a-

mennyire a láncok engedték
körbefordult hogy a fény, az
áldott fény testének minden
porcikáját érje. És ahogyan a
fény a bordái alatt tátongó
szörnyű véres sebre esett, a
seb szélei lassan elindultak
egymás felé...a fájdalmas té-
pés a húsán egyre kisebb lett,
és amikor a szélek összeértek,
a seb eltünt....és megszünt a
fájdalom. Már csak egy hal-
vány fehér folt jelezte az i-
szonyat helyét.
Prométheusz csak mosoly-
gott, ahogy a Nap felé tárt
karjaival magához ölelte a
fényt. Nem gondolt most sem-
mire, és nem fájt semmilye. A
világ újra értelmet kapott, a
világ új értelmet kapott. Tisz-
ta, fényben fürdetett testtel és
lélekkel, mosolyogva, lehunyt
szemmel állt a teremtő fény-
zuhatagban.
És mosolygott akkor is, ami-
kor vijjogva megjelentek a
keselyűk... és esténként, mi-
kor minden  szörnyű nap után,
a véres szikla tövében elalvás
előtt gondolatban újra és újra
felidézte gyönyörű  szerelmét,
a Napot....
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Június 05.-én Cegléd adott
otthont a diák korcsoportok
országos diákolimpiai dön-
tőjének. Diák A korosztály-
ban a lányok versenyében
Kopasz Fanni nagyszerű
versenyzéssel az összes el-
lenfelét mag mögé utasítva

győzött!
Május 26.-án Baján a
Bácska Kupa keretein belül
léptek tatamira serdülő
versenyzőink és az alábbi
helyezéseket érték el: 
36 kg.: 2. Kopasz Fanni

52 kg.: 3. Balogh Sára

Másnap ugyancsak Baján a
nemzetközi Pajtás Kupán
szerepeltek fiataljaink, nem
is rosszul! Kopasz Fanni,
Micziz Nóra és Kovács
Balázs sem talált legyő-
zőre, mindannyian meg-
nyerték súlycsoportjuk
küzdelmeit!
Edző: Kovács Szabolcs

Idén június 9-10-én, Bala-
tonbogláron rendezték meg
a Ritmikus Gimnasztika
Diákolimpia Országos
Döntőjét, ahová 14 tele-
pülés 35 iskolájának csap-
atai jutottak be. 
Az SZKTT Közoktatási
Intézménye Szatymazi Is-
kola idén is mind a négy
korosztályban indított csa-
patot, és a Deák Ferenc
Gimnázium színeiben, Kre-
iniker Bernadett és Tóth
Judit révén B/V korcsoport-
ban is volt szatymazi ver-
senyző. B/I-ben Farkas
Fanni, Farkas Laura, Farkas
Vivien, Szanka Boglárka
(tartalék: Kálmán Kinga és
Ökrös Laura) mindössze 5
századdal maradt le az első
helyről, ami azért is dícsé-
retes teljesítmény, mert ö-
ten most indultak először e-
zen a versenyen. B/II-ben
13 csapat mérte össze tu-
dását, a Csányi Orsolya,
Csúri Liliána, Nyeste Bor-
bála, és Toldi Brigitta ösz-
szeállítású csapatot csak a
zsombói lányok tudták
megelőzni. B/III-ban Kiss
Dea, Kiss Nóra, Kőhegyi
Réka, Prágai Bíborka (tar-
talék: Csúri Liliána) 12
csapatot maguk mögé uta-
sítva szintén az előkelő má-
sodik helyen zárták a ver-
senyt. A B/IV korosztály-
ban, sajnos nem sikerült a
bravúr, a negyedik évben
elveszítettük veretlensé-
günket. Hiába mutattak be
lányaink nagyon szép és
pontos gyakorlatot, idén a
bírók a paksi II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola
csapatát látták a legjobb-
nak. Így Bárkányi Flóra,
Kósa Kitti, Kőhegyi Ágnes,
Pataki Alexandra, Szána
Szabina és Tóth-Molnár
Réka a 11 csapatot felvo-
nultató mezőnyben „csak”
ezüstérmet nyert.
Csongrád megyét 6 kor-
osztályban 6 iskolából 13
csapat képviselte, akik a

megszerezhető 18 érem fe-
lét, 1 arany-, 5 ezüst- és 3
bronzérmet nyertek meg. A
csapatok edzője Gáborné
Madácsi Ildikó.

Csongrád megyei csapatok
eredményei:
B/I korcsoport:
2. SZKTT Közoktatási In-
tézménye Szatymazi Iskola 
B/II korcsoport:
1. Szent Imre Katolikus
Általános Iskola, Zsombó
2. SZKTT Közoktatási In-
tézménye Szatymazi Iskola
3. SZTE Juhász Gyula
Gyakorló Általános Iskola,
Szeged
B/III korcsoport:
2. SZKTT Közoktatási In-
tézménye Szatymazi Iskola
3. Szent Imre Katolikus
Általános Iskola, Zsombó
4. SZTE Ságvári Endre
Gyakorló Általános Iskola,
Szeged
8. SZTE Juhász Gyula
Gyakorló Általános Iskola,
Szeged
B/IV korcsoport:
2. SZKTT Közoktatási In-
tézménye Szatymazi Iskola
5. Szent Imre Katolikus
Általános Iskola, Zsombó
FOTÓK HÁTUL

11. SZTE Juhász Gyula
Gyakorló Általános Iskola,
Szeged
B/V korcsoport:
2. Deák Ferenc Gimnázium
B/VI korcsoport:
3. Tömörkény István Gim-
názium és Művészeti Szak-
középiskola

Gáborné Madácsi Ildikó

Újabb szatymazi sikerek!!!
DIÁKOLIMPIAI BAJNOKI CÍM!

Kopasz Fanni

Kovács Balázs

Micziz Nóra

RITMIKUS GIMNASZTIKA

Felhívás!
A Szatymazi SE. Labdarúgó szakosztálya toborzót tart azoknak a fiúknak akik 

1994 és 2000 között születtek, és szeretnének futballozni.

Jelentkezni 2012 július 17-étől (kedd) lehet Baranyi Péter edzőnél.

Edzés napok: kedd és csütörtök 18.00-tól
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Durkó Gábor (1993.12.28.)
igéretes tehetségű és már
eddig is szép eredmények-
kel büszkélkedő szatymazi
születésű kajakos fiatalem-
berről már többször közöl-
tünk rövid híreket, fotókat.
Most, hogy itthon összefu-
tottunk, megragadtuk az al-
kalmat és egy kicsit hossz-
abban elbeszélgettünk.
Mikor és hol kezdtél el
kajakozni?
2003-ban kezdtem el a ka-
jakos edzésekre járni Sze-
geden a Szőke Tisza Ifjú-
sági Hajóegyletben, Jároli
Jenőné, Tercsi néni edző-
nél, akire ma is nagy szere-
tettel gondolok vissza.
Előtte sportoltál-e valamit,
és ha igen mikor kezdted el?
4 éves koromban vitt el a-
nyukám először úszni,
majd 6 éves koromban a
rendszeres úszó edzéseket
felváltotta a búvárúszás,
Szegeden a Muréna úszó
klubban, mert nagyon tet-
szett nekem. 4 év után már
nagyon unalmasnak tűnt az
50 méteren oda-vissza ú-
szás, valami újat szerettem
volna kipróbálni, bár a bú-
várúszásban is értem el si-
kereket. 
Miért a kajakozást válasz-

tottad ezután?
Egy barátom úszás után át-
váltott a kajakozásra, és az
ő anyukája tanácsolta ne-
kem és az édesanyámnak,
hogy ez talán jó lenne ne-
kem is. Rövid gondolkodás
után meg is próbáltuk, és
rögtön megtetszett.
Milyen eredménnyel tel-
jesítettél a SZTIHE-nél?
Nagyon hamar kezdtem el
eredményeket elérni, sok
arany és ezüst érmet, kupá-
kat nyertem, nagyon szeret-
tem mind az edzésekre,
mind a versenyekre járni. 
Miért hagytad ott akkor a
SZTIHE-t?
Kovács László (Kokszi) ed-
ző a EDF DÉMÁSZ-tól fel-
figyelt az eredményeimre,
és áthívott, mert úgy gon-
dolta sikeres lehetnék pá-
rosban is. 
Mikor kerültél át a DÉ-
MÁSZ-hoz és milyen ered-
ményeket értél el ott?
2005-ben kerültem át a
DÉMÁSZ-hoz, egyéniben
és párosban is el kezdtem
versenyezni, itt is jó ered-
ményeket értem el. Idővel a
hosszabb távokra koncent-
ráltunk. K1 4000 méteren
lettem egyéniben magyar
bajnok. 

Jelenleg hol edzel?
Jelenleg a DOMINÓ HON-
VÉD-nél vagyok leigazol-
va, válogatott versenyző-
ként, Budapesten.
Mikor és hogyan kerültél
oda?
2009-ben Szolnokon verse-
nyeztem, ott 1000 méteren
egyéniben, 4000 méteren
egyéniben és 1000 méteren
párosban is magyar bajnok
lettem. Ekkor figyelt fel
rám a HONVÉD edzője,
Pruzsina István, és hívott
Budapestre.
Akkor még csak 16 éves
voltál, mégis felköltöztél
Budapestre?
Nagyon sokat gondolkodott
a család, de végül mégis ar-
ra jutottunk, hogy ezt a le-
hetőséget nem szabad ki-
hagyni, és ugyan a szüleim
nagyon féltettek engem, de
mégis elengedtek, mert én
nagyon szerettem volna a
HONVÉD-ben folytatni a
kajakozást. 
Milyen eredményeket értél
el, érdemes volt-e a váltás?
A HONVÉD színeiben
nyertem EB-t Franciaor-
szágban, és VB-t Szinga-
púrban, és emellett termé-
szetesen több versenyt is
nyertem, tehát mindenkép-

pen érdemes volt előrébb
lépni, a szüleim is idővel
megnyugodtak, minden na-
gyon jól alakult.
Ezek szerint kijutottál
külföldre is a kajakozással.
Voltál más országokban is?
Voltam Németországban,
Szlovákiában, de a legkü-
lönlegesebb élményem az
volt, amikor az idén kijut-
hattam Ausztráliába. 
Ez hogyan történt?
Az ausztráliai magyar edző
Tecko Péter hívott meg
Ausztráliába másfél hónap-
ra, hogy magyar színekben
versenyezzek. Ezek a ver-
senyek is nagyon jól sike-
rültek, sőt a maratoni ver-
senyen az első helyezést 15
perc előnnyel nyertem meg. 
Milyen terveid vannak, mi-
lyen versenyekre készülsz
mostanában?
Junior EB és VB lesz ha-
marosan, jelenleg erre ké-
szülünk az edzéseken, majd
két hétre rá a Maraton ver-
seny lesz, tehát ezen a nyá-
ron sem unatkozom, felké-
szüléssel telik az idő. 
Sok sikert kívánok neked a
jövőben, köszönöm a be-
szélgetést.

Beszélgetés DURKÓ GÁBORRAL

Július

Július van, dől a fény
s a vén akácfa hűvösén
együtt delel a pillanat

velem, a tikkadt lomb alatt.
Túl a rezgő ághegyen
a kéken nyíló végtelen

ring fölém, és most az ég
csak lombsusogásnyi messzeség.

Az ágak közé tűz a fény
s azon töprengek újra én,

hogy a világ milyen hangtalan,
ha bennem nagy-nagy béke van.

Kormányos Sándor
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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.
Mezeiné Bérczy Sarolta:
Várandóstanácsadás
hétfő 1200-1400-ig
Csecsemőtanácsadás
Hétfő 1400- 1600-ig.

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:
Július
07.-08. Dr. Szigeti Gábor
06/30/297-4435
14.-15. Dr. Martinek Vilmos
06/30/9451-386
21-22. Dr. Huszár Péter
06/30/487-4030
28-29. Dr. Kunstár Pál
06/30/488-0267
Augusztus
04.-05. Dr. Sikter András
06/20/936-4208
11.-12. Dr. Sipos Attila
06/30/487-8382
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:
Andódi Tamás: 

06-20/209-5307
Csóti József:

06-20-209-5302
Polgárõrség:
Telefonszáma: 

06-30-6234-262

Kábel-TV hibabejelentés:
Szélmalom Kábeltévé Rt.
Tel.: 463-444/101
Falugazdász fogadóideje:
Halászné Ács Éva 
tel.: 06/30-338-0162 
mûvelõdési ház, Dózsa u. 42.
Szerda: 730-1600, 
péntek: 730-1200

Sertésfelvásárlás
fogadóideje:
Kiss István (tel.: 583-520)
mûvelõdési ház, Dózsa u. 42.
Csütörtökönként: 1330-tól.
Mozgáskorlátozottak
Egyesülete.
Elnök:  Szilasi Tiborné,
Tel.: 06/30/433-61-19
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
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

Felelõs kiadó: Dankó Pista Mûvelõdés Ház és Könyvtár. Fõszerkesztõ: Bérczi Tamás. Szerkesztõbizottság tagjai: Barna Károlyné,
Kasza Ágnes, Pálmai József. A szerkesztõség címe: Dankó Pista Mûvelõdési Ház és Könyvtár Szatymaz, Dózsa György utca 42. 
E-mail:milapunk@szatymaz.hu ISSN 1789-7165 (Nyomtatott) ISSN 1789-7173 (Online); Következõ lapzárta: augusztus 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
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

Faragó Antal Sándor,
Hámán Kató u.6
Tanács Mihály, 

Rákóczi u. 1

Értesítjük a kedves

olvasókat, hogy a

Képviselő-testület

határozata értelmében

2012-től fizetett 

hirdetéseket nem áll

módunkban megjelen-

tetni!
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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.

Ballagó diákok Durkó Gábor

Langó Dániel,  2012.04.03.
Langó László, Rapcsányi Adrienn
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