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Helytörténet
A "Szeged-Szatymazi Gazdakör" tagjainak 1943-44-es évi névsora

"-befejező rész-"
A majd 70 éves belépési nyi-
latkozatokat ha átolvassuk,
szerencsére találkozunk még
olyan névvel is, akit jó e-
gészséget kívánva, köszönt-
hetünk.
Most azonban a nevek után
meghúzódó házak számozá-
sával foglalkozzunk. Ha átte-
kintjük, hamar rájövünk,
hogy a házak számozásával

van egy kis baj. Aligha se-
gítette a tulajdonosok meg-
találását. Mintha össze-visz-
sza osztották volna ki annak
idején.
A házak számmal való meg-
jelölését még II. József „ka-
lapos” királyunk rendelte el /
francia, német gyakorlatra
támaszkodva,/ 1786-ban.
Mivel 10 éves uralkodása a-
latt, összesen 6000 rendeletet

hozott, átlagosan napi kettőt,
azok megismerése és végre-
hajtása nem lehetett kis gond
és sikeres. Ebben az intézke-
désében is nagy szerep jutott
az ellenállásnak, mert hamar
rájöttek az emberek arra,
hogy a házak számozása nem
a tájékozódást, hanem a jobb
adószedést, a katonai soro-
zást szolgálja. Itt Szeged kül-
területén, Szatymazon, an-

nak idején, a kevés szállás
miatt nem is foglalkoztak
vele. Igaz, hogy a művelt föl-
det hamar megszámozták,
természetesen az adó miatt.
Tudjuk, hogy régen /még az
1800-as évek elején is/ a mű-
veletlen homokot bárki el-
foglalhatta, csak utána ke-
ményen kellett adózni. Nem
is csoda, hogy egy idő után
sokan elhagyták, vagy másra
ruházták a művelt homokju-
kat, mert a magas adót nem
tudták kitermelni.
A házszámok megjelenését
az egyre gyarapodó és hely-
ben lakó népesség tette szük-
ségessé. A lakosság létszá-
mának hullámszerű növeke-
dését itt Felsőtanyán és kü-
lönösen Szatymazon csak fo-
kozta a „Szegedi nagyárvíz”
/1879-es év tavasza/ pusztí-
tása. Sok, ma is Szatymazon
lakó ember felmenői akkor
költöztek ki végleg a város-
ból.
A Felső- és Alsótanyát a jobb
közigazgatás érdekében a vá-
ros kapitányságokra osztotta.
A tanyai kapitányságok szer-
vezési szabályzatát ugyan
csak1886-ban fogadták el, de
annak csírái már évtizedek-
kel előtte is léteztek. Az e-
gyes kapitányságokban a
számozást mindig eggyel
kezdték, mégpedig úgy, hogy
a kiindulás a város felőli
oldalra essen. Az viszont jól
látszik számokból, hogy utca
akkor még nem létezett. A
mai belterületre eső régi há-
zak is csak számmal voltak
jelölve. Szatymaz mai terüle-
tén három kapitányság volt, a
szatymazi teljesen, a fehér-
tói-, illetve az őszeszéki csak
részben.
A házakat megszámozták a
városi oldalról indulva. A baj
csak akkor keletkezett, ami-
kor valaki új tanyát, vagy há-
zat húzott fel, mert az akkor
mindig a még fel nem hasz-
nált következő házszámot
kapta. Különösen amikor
már csak egy hold szőlő is e-
lég volt ahhoz, /később még
kevesebb/ hogy valaki rajta
engedéllyel építkezzen, a
számozás kezdett igazán
„változatos” lenni. A házak
számozása egyre azonban jó
volt, mert némi eligazítást
adott arról, hogy a tanya, a
ház körülbelül mikor épül-
hetett.
Nézzünk példát: A Simsay

Molnár József Szatymaz 54
vitéz Molnár Lajos -”- 45
özv.dr.vitéz Molnár Miklósné
Muth Béla Szatymaz 591
Nagy Jenny -”- 137
Nagy Sándor -”- 371
Náczi János -”- 158
Nógrádi Ármin -”- 603
Nováky Árpád -”-
Nyáry István -”- 128
özv, Oberting Mihályné -”- 432
Ónozó Jenő -”- 584
Ökrös Gyula -”- 330
Ördögh Antal -”- 84
Ördögh Ferenc -”- 249
Ördögh István -”- 122
Ördögh József -”- 127
Palotás Vincze      Fehértó 15
Papp Emil           Szatymaz 57
dr. Papp Zoltán -”- 256
Paragi Illés -”- 243
dr. Pataky Dezső -”- 402
Pernyész András -”- 670
Peták Nándor -”- 81
Pónyay Sándor -”- 675
Pósta Antal -”- 579
özv. Pósta Mihályné -”- 169
Retkes András -”- 667
Rovó Géza -”- 99
Rózsa István -”- 207 
Rácz János -”- 67
Rácz János -”- 391 
Rziha János -”- 613
özv.dr. Sárkány Árpádné -”- 33
Sári György -”- 42
Sári István -”- 554
Sávai László -”- 248
Schütz Lajos -”- 413
Sebők Ferencz -”- 93
Simsay István -”- 440
Sipos Mihály -”- 189
Sipos Mihály   Lápastó 10/1
Szkála Andor    Szatymaz 295
Sőregi György -”- 118
Sőregi György -”- 532
Söregi István -”- 119
Sőregi József -”- 115
dr. Sőreghy Mátyás -”- 523
Stefándel Károly  Fehértó 9
Szabó Árpád       Szatymaz 569
vitéz,dr. Szabó Géza -”- ?
Szabó János -”- 569
Szabó János       Fehértó 409
Szabó Klára        Szatymaz 129
Szabó Márton -”- 241
Szakáll László -”- 301
Szalay Géza -”- 418
Szamosvölgyi József -”- 64
Szanka András -”- 565
Szanka István        Fehértó 13
Szanka János -”- 375
ifj. Szanka József -”- 69
Szanka József -”- 72
Szász György       Szatymaz 170

Szegedy Ottó -”- 60
Szekeres József      Lápastó 8
Szél Antal               Fehértó 161
Széll István           Szatymaz 222
Széll István             Fehértó 325
Szélpál Antal         Szatymaz 500
ifj. Szilágyi Sándor -”- 103
id. Szilágyi Sándor -”- 110
Szunyog István -”- 204
Szűcs Gergely -”- 200
Szűcs György      Lápastó 42
dr. Szűts István    Szatymaz
Szűcs József -”- 197
Szűcs L. István -”- 592
Szűts Sándorné Dobay Anna-”- 155
Tankó Imre          Fehértó 399
Tary Ferenc        Szatymaz 39
Tary István -”- 39
Tápay Dezső -”-
Tápai Ferenc -”- 175
Tápai József -”- 372
Tápai József -”- 22
Tápai István -”- 176
Tápai István -”- 44
Tápai István -”- 508
Tápai Pál -”- 34
Temesváry István -”- 412
Temesvári Mihály  Őszeszék 250
Tobiás Lajosné Lázy Julianna

Szatymaz 466
dr. Tóth Béla -”- 444
Tóth György     Fehértó 101
Tóth György     Szatymaz 303
dr. Tóth Imre -”- ?
Tóth István -”- 383
Tóth János       Fehértó 179
Tóth János -”- 369
Tóth János -”- 341
özv. Tóth Jánosné Szatymaz 142
Tóth Pál           Fehértó 116
Tóth Molnár István Szatymaz 541
Török József            -”- 296
Török Ferenc -”- 285
Ungi Ferenc -”- 304
Urbán Antal      Őszeszék 369
Urbán István       Őszeszék 369
Varga Antalné -”- 86
Varék Imre        Szatymaz ?
Vecsernyés Gézáné -”- 342
Vecsernyés Mihály -”- 580
özv. Vetró Istvánné -”- 327
Vetró József -”- 340
Vetró Pál            Fehértó 287
özv.dr. Végman Ferencné Szatymaz 269
Vékes József    Őszeszék 7
Vér Antal        Szatymaz 309
Vér György -”- 597
Vér György -”- 213
Vér János -”- 463
Virág Pál -”- 586
ifj. Volkovits Ferenc -”- 256
Wagner Adolf -”- -
Wöller Gyula -”- 666
özv. Zsótér Dezsőné -”- 502
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iskola építési éve 1898, a
házszáma 440. A nem mesz-
sze lévő orvosi rendelő épí-
tési éve 1907, a házszáma
647, a gazdasági iskola /ma
óvoda/ építési éve 1928, ház-
száma 654. Olyan is előfor-
dult azonban, hogy a régi a-
lacsony házszámú épület he-
lyén később egy újat építet-
tek, az eredeti szám azonban
maradt.
A község 1950-es megalaku-
lása a korábbi számozást fö-
löslegessé tette. Megjelentek
belterületen az utcák, a páros
és páratlan oldalak, a házszá-
mok betűvel való kiegészíté-

se. A külterületen azonban
még mindig az a helyzet,
hogy a számok után alig le-
het eligazodni.
Most pedig mielőtt sorol-
nánk a még hátralévő ismert
neveket, nézzük meg a nagy
őszibarack termelő Retkes
András / a szatymaziak által
jól ismert Retkes Bandi/
belépési nyilatkozatát 1944.
május 18-ról.

P.J.

A cserkész mozgalom
A cserkészet vagy cser-
készmozgalom (angolul:
Scouting, ill. Scout Move-
ment) egy önkéntes, poli-
tikamentes ifjúságnevelő
mozgalom, amely nyitott
mindenki számára szár-
mazástól, nemtől, társadal-
mi és vagyoni helyzettől,
valamint felekezettől füg-
getlenül. Célját, alapelveit
és nevelési módszereit a-
lapítója, Lord Baden-Po-
well of Gilwell határozta
meg 1907-ben. 
A cserkészet alapvető célja,
hogy támogassa a fiatalokat
testi, lelki, társadalmi és
szellemi képességeik teljes
kifejlesztésében mind e-
gyénként, mind felelős ál-
lampolgárként és helyi,
nemzeti és nemzetközi kö-
zösségeik tagjaiként. 
A cserkészet kezdetei
1907-ig nyúlnak vissza, a-
mikor Robert Baden-Po-
well, a brit hadsereg tábor-
noka, megrendezte az első
cserkésztábort az angliai
Brownsea Islanden. A cser-
készet alapelveit 1908-ban
megjelent Scouting for
Boys (Cserkészet fiúknak)
című könyvében fektette le,
amely saját korábbi, kato-
nai kiképzési szakkönyvei
mellett, más hasonló kez-
deményezésekből is merí-
tett. A 20. század első felé-
ben a mozgalom világszer-
te elterjedt, és mind a fiúk,
mind a lányok számára há-
rom korosztályban (farkas-
kölyök, cserkész, rover) kí-
nált programot.
A mozgalom a cserkész-
módszert alkalmazza: egy
nem-formális nevelési
módszert, amely nagyban
épít a szabadban végzett el-
foglaltságokra, többek kö-
zött a táborozásra, erdei és
vízi életre, túrákra és sport-

ra. A cserkészet széles kör-
ben ismert jellegzetessége a
társadalmi egyenlőtlensé-
geket elfedni hivatott e-
gyenruha, nyakkendővel és
cserkészkalappal vagy más
fejfedővel. Megkülönböz-
tető jelvényei a cserkészli-
liom és a lóhere, valamint
más, az egyenruhán visel-
hető jelvények.
2007-ben világszerte 38
millió cserkész tevékeny-
kedett, 216 országban és te-
rületen; ezzel a cserkészet a
világ legnagyobb ifjúsági
mozgalma. A két legna-
gyobb ernyőszervezet Cser-
kész Világszövetség
(WOSM) és a Cserkészlány
V i l á g s z ö v e t s é g
(WAGGGS). Magyaror-
szágon legjelentősebb kép-
viselője a Magyar Cser-
készszövetség, de a magyar
cserkészet világszerte jelen
van.
2007 volt a cserkészet cen-
tenáriumi éve. Az alapítás
évfordulójának megünnep-
lésére a tagszövetségek vi-
lágszerte rendezvényeket
szerveztek.
Cserkész szobra a Szent
Imre szoborcsoportban Bu-
dapesten, a Móricz Zsig-
mond körtéren
A magyar cserkészet a cser-
készmozgalom magyar ré-
sze, mely az 1910-es évek-
ben indult útjára. Magyar-
országon a cserkészet leg-
főbb szervezete a Magyar
Cserkészszövetség, de ezen
kívül a határon túli ma-
gyaroknak is megvannak a
saját cserkész szervezeteik,
úgy mint Szlovákiai Ma-
gyar Cserkészszövetség,
Kárpátaljai Magyar Cser-
készszövetség, Romániai
Magyar Cserkészszövetség,
Vajdasági Magyar Cser-
készszövetség, Horvátor-

szági Magyarok Zrínyi
Miklós Cserkészcsapata e-
zen kívül a II. világháború

után emigráns magyarok
által alapított Külföldi Ma-
gyar Cserkészszövetség

Magyarországon a cser-
készmozgalom az 1910-es
években kezdte meg hó-
dítását: A Nagybecskere-
ken megjelenő Torontál
című politikai napilap
1910. július 14-én, csütör-
tökön megjelenő számában
felröppent egy hír:
„A nagybecskereki községi
főgimnázium 228 oldalon
megjelent kötetet kitevő
értesítőjét értékessé teszi
Králik László tanárnak a
Boy Scouts, az angolok
legújabb ifjúsági
egyesületéről írt szép
ismertetése, amely az
értesítőből 134 oldalt
foglalt el. Akit nevelési
kérdések általában érdekel-
nek, az igaz érdeklődéssel
fogja figyelemmel olvasni,
hogyan próbálják Angliá-
ban azt a fontos iskolai
kérdést megoldani, hogy a
középiskolákban a szellemi
művelés túltengésének gá-
tat emeljenek, és többet tö-
rődjenek az ifjúság testi és
erkölcsi nevelésével. Az e-
gyesület tagjai 12-18 éves
fiúk, akikkel szemben igen
nagy követelésekkel lépnek
fel. Meg kell nekik ismer-
kedniök az élet minden-
nemű követelményeivel,
kint kell nekik a szabadban
tartózkodniok, meg kell ta-
nulniok kunyhót építeni, fát
vágni, tüzet rakni, sütni,

főzni, csónakázni, kerékpá-
rozni, úszni, gyalogolni.
Embereket, állatokat meg-
figyelni. Meg kell tanulnia
a higienikus életmód sza-
bályait, testét mindenféle
játékokkal és sportokkal
edzenie kell stb. stb.
Mindezt az ifjak a szabad
délutánokon, a vasár- és
ünnepnapokon és a nagy
szünidőben gyakorlatilag
sajátítják el. Hogy mennyit
és mit lehetne a cikkben
mondottakból nálunk meg-
valósítani, arról sokat le-
hetne beszélni. Az igen
szép, tanulságos cikk ol-
vasását ajánljuk mindazok-
nak, akik modern tanügyi
kérdések iránt érdeklőd-
nek."
A feltett kérdésre a törté-
nelem hozta meg a választ.
Králik tanár úr kezdemé-
nyezése futótűzként terjedt
el az egész országban. A
magyarul megjelentetett
Boy Scouts ismertetése a-
lapján, országszerte megin-
dul a cserkészmunka.
1910-ben alakultak az első
cserkészcsapatok, és 1912.
december 28-án alakult
meg a Magyar Cserkész-
szövetség (MCSSZ).
1913-ban tartották 105
cserkész részvételével a
vági tutajutat, melynek
hatására újabb lendületet
vesz a mozgalom.

Magyar cserkészet története,
a kezdetek
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DANKÓ PISTA FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR

K A L E N D Á R I U M
Szeptemberi jeles napok:
Szeptember 1. - Egyed napja:
1-jén kezdték meg a búza,
másutt a rozs vetését. A
néphit szerint, ha e napon
vetik el a búzát bő termésre
számíthatnak. 
Időjárásjósló nap is e nap,
ha esik, akkor esős lesz az
ősz, ha nem esik, akkor
száraz őszre számítottak.
Ha karácsonykor le szeret-
ték volna vágni a disznót,
akkor e napon fogták hí-
zóra.
Szeptember 8. 

- Kisasszony napja:
Szűz Mária születésének
napja. A 11. század óta tart-
ják számon.
Sok helyütt a nap volt a
cselédek szolgálatba lépé-
sének az ideje. Egyes he-
lyeken e napon kezdték
meg a gabona vetését, e
napra virradó éjszaka kitet-
ték a vetőmagot, hogy azt
az Úristen szentelése fogja
meg.
Ez a nap jelezte a dióverés
kezdetét, és a fecskék útra
kelését is.
Időjárásjósló napnak is
tartják, mert ha e napon
bugyborékosan esett az eső,
akkor a néphit szerint csa-
padékos ősz várt rájuk.
Szeptember 12. 

- Mária napja:
Szűz Mária neve napja. Az
újkorban Bécs felszabadu-
lása után vált a török alóli
felszabadulás ünnepévé,

kultusza rohamosan terjedt,
amit a passaui Máriahilf
(Segítő Boldogasszony)
kegykép ihlette, ami előtt a
hagyomány szerint 1683-
ban Lipót császár Bécs ost-
roma alatt imádkozott a
győzelemért.
Szeptember 15. 

- Hétfájdalmú Szűzanya:
Mária anyai fájdalmára va-
ló emlékezés. Az Ómagyar
Mária-siralom ennek a kul-
tusznak állít emléket.
Szeptember 21. 

- Máté napja:
Máté evangélista napja.
Sok helyütt például a Bá-
nátban e héten kezdték meg
az őszi búza vetését, amit
férfiak végeztek szinte
szótlanul, majd a munka
végeztével magasra dobták
a vetőabroszt, hogy akko-
rára nőjön a búza. 
Másutt azonban ekkor nem
szántottak, mert úgy vélték,
akkor a földet fel fogja
verni a gaz. Göcsejben is
pelvahétnek nevezték
Az e napi tiszta időből pl. a
szerémségi szőlősgazdák jó
bortermésre következtettek.
Szeptember 29. 

- Szent Mihály napja:
Szent Mihály arkangyal ün-
nepe, aki a hagyomány sze-
rint a túlvilágra érkező lé-
lek bírája és kísérője. Vele
függ össze a hordozható ra-
vatal Szent Mihály lova el-
nevezés is. 
Ez a nap a gazdasági év for-

dulója (a gazdasági évet le-
záró ünnepek szeptember-
től novemberig tartottak). A
Szent György-napkor lege-
lőre hajtott állatokat ilyen-
kor hajtották vissza. Ez a
nap a pásztorok elszámol-
tatásának és szegődtetésé-
nek időpontja is, ami után
kezdetét vette a kukorica-
törés. E nappal megkezdő-
dik az ún. kisfarsang ideje,
a lakodalmazások őszi idő-
szaka, mely Katalin napjáig
(nov. 25.) tart.
E naphoz is kapcsolódik
női munkatilalom. Aki
ilyenkor mos, kisebesedik a
keze, aki pedig mángorol,
annak egész évben dörögni
fog a háza felett az ég.
Az Alföldön ez a nap volt
általában a szüret kezdő
napja is. A szüret a 18.-19.
század előtt általában csízi-
ós (vagy jeles napokhoz)
kötődött, utána a városi,
vagy községi tanács, vagy a
hegyközségi elöljáróság ha-
tározott időpontot adott
meg rá, ami azért volt fon-
tos, mert a földesúri járan-
dóságot, a bordézsmát így
egyszerre tudták beszedni.
A különböző szőlőtermő vi-
dékek miatt a szüret ideje
változó volt, figyelembe
kellett venni az időjárási vi-
szonyokat, a különböző
szőlőfajták érési idejét. Így
volt az Alföldön általában
szeptember 29-e a szüret
kezdő napja, Erdélyben és a
Dunántúl nagyobb részén
október 15. Terézia napja,

Kőszeg vidékén október
21-én, Orsolya napkor, To-
kaj-Hegyalján pedig októ-
ber 28-ig, Simon-Juda nap-
jáig kezdték meg a szüretet.
A szürethez, mint általában
minden betakarító tevé-
kenységhez, termékenység-
rítus is tartozik (ez olyan
szokás, amely elősegíti a
több termést).
Göcsejben pl. a szüret vé-
geztével lemetszették a sző-
lővesszőket, s mindegyik
tőke tövére egy-egy szőlő-
szemet tettek, hogy követ-
kező évben jó legyen a ter-
més.
Időjárásjósló napnak is tar-
tották, mert ha Mihály itt
találja a fecskéket, akkor
hosszú-szép őszre számít-
hattak. Ha Szent Mihály
éjszakáján a juhok vagy a
disznók összefeküdtek,
hosszú, erős telet vártak,
ellenkező esetben enyhét. A
pereszlényiek kemény telet
jósoltak, ha Mihály napján
dörög.
Néhány időjárásjósló köz-
mondás erre a napra:
Szeptember 29. után már
nem nő a fű, mondják is:
„Szent Mihály nap után ha-
rapófogóval sem lehetne
kihúzni a füvet.”
„Aki Szent Mihály nap után
szalmakalapban jár, attól
nem kérdenek tanácsot.”
Vagyis aki Szent Mihály
nap után is úgy öltözik,
mint nyáron szokott, az
nem lehet okos ember.

…már ha székely:
Reggel korán kel, még látja
az utolsó teheneket, ahogy
elhagyják a falut, szom-
szédnál a pálinka, most ket-
tő is, mert csak ünnep van.
Polgármester úr megmond-
ta, ha akartok valamit gye-
rekek, segítünk: meglesz –
de ahhoz meg kell fogni a
kéznek a dolgot, mindenki-
nek. Meg ám! Így huszon-

egynéhányan hoznak-visz-
nek-cígelnek-gurítanak-e-
melnek egész nap: jókedvű-
en, mert ez nekik termé-
szetes. Közben párocskájuk
is cihelődik: magyariak
jönnek ebédre. Vacsorára. S
örömükre. Így tizenegyné-
hányan a forró konyhában
sürögnek, végtelen hozzák,
csak hozzák a tányért, gő-
zölgő tálat, majd hordják

vissza, közben kedves sza-
vakkal, mosolyogva, mert
nekik ez természetes.
Kibédi falunapon a legény,
már ha székely, jól érzi ma-
gát. Nem látszik rajta hét-
köznapok neheze. Az nem
ide való a Küküllő-partra, a
térre, a kocsmákba. Magya-
riakkal barátkozik. Kérdezi
kedvesen, jó-e a szállás a
szovátai szállóban? Túl

vannak már kétezerötös
dolgokon. Valahogy érzik,
most ők viszik a zászlót. 
Kibédi falunapon a legény,
már ha székely, nem szé-
gyenlős. Még azt a szót is
ki meri mondani, hogy ci-
gány. Nem lakik a faluban
jogvédő. De baj sem, lega-
lábbis e tekintetben. Meg-
kapják azért, messzebbről,
feljebbről. De ott a faluban,

Kibédi falunapon a legény…

Faluház + kondi terem
Szatymaz, 
Dózsa Gy. u. 42.
Tel/fax: 62/583-520
Igazgató: Kálmán János

Hétfő: 7:30-19:00
Kedd: 7:30-19:00
Szerda: 7:30-19:00
Csütörtök: 7:30-19:00
Péntek: 7:30-19:00
Szombat: rendezvénytől függően
Vasárnap: zárva

Könyvtár:
Feketéné Bárkányi Ilona

Hétfő: szünnap
Kedd: 9:00-17:30
Szerda: 13:00-17:30
Csütörtök: 9:00-17:30

Péntek: 13:00-17:30
Szombat: 9:00-13:00
Vasárnap: zárva

Dankó Pista Faluház és Könyvtár nyitva tartása:
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mindenki tudja a helyét.
Rend van. Makkfalván, E-
téden, más a helyzet. Rosz-
szabb… Városokban a ro-
mán gyűlik. Sötét árny ez a
jövőre. De a székely zászló
a hivatalon már –vagy
még? – kinn van. Szólt is az
összes telefon, mikor Ma-
ros megyében itt először,
kikerült oda lobogni. De
állták a sarat, hisz’ „Európa
sokszínű…”
Kibédi falunapon a legény,
már ha székely, politizál is.
Nem gyengébben, mint itt
minálunk. Ő is: megosz-
tódik, veszekszik, mérget
tart, majdnem ölre megy.
De magyar mind, ezt érzi,
ezt mondja. Ez neki a ter-
mészetes.
Kibédi falunapon a le-
gény…
…már ha magyari:
Mit tehet, örül neki, hogy
itt lehet. Legémberedik a
buszról, de mosolyog, mert

mosolyognak rá. Benn a
kocsmában egy pohár sör
mindenkinek, majd még
egy. Szovátáig kitart – a
Fekete Medve Hotelig. Ál-
mélkodik. Örül. Köszöni e-
lőször magában, majd egy-
más közt, majd az érkező
kibédieknek is. Polgármes-
tereink szépen szólnak. Az-
tán vacsora, majd tánc,
majd megint vacsora, majd
megint tánc. Másnap reggel
gyühet-möhet. Negyvenen
nem lehetnek egyformák:
ki fürödni a sósba, ki csak
úgy, ki át Parajdra sóbányá-
ba vagy kirándulni. 
Kibédi falunapon a legény,
már ha magyari, nézelődik,
figyel, ismerkedik. Kérdez.
Dicsér. Ő is jól érzi magát.
Ezzel próbál hozzátenni.
Dósa Sándor és Károly, Le-
vente bácsi, Seprődi uram
és a többiek: reméljük,
megérzik ezt. Gyerekek
bizton megérezték: pala-

csintakirályaik, Ráczlaci-
bácsi, Móramóni, Nacsazo-
li itt is dolgozott…! Asz-
szonykórus szép. És na-
gyon jó: Istentiszteleten és
színpadon is. Hősiesen bír-
ják a hőséget, vasárnap e-
gész nap a faluban. Este –
inkább már éjszaka – per-
sze hogy pihenésre vágy-
nak. A legények és hozzá-
juk csapódó leányok, asz-
szonyok meg persze, hogy
még mulatnak. Ezt nevezik
nemzedéki ellentétnek. De
nem olyan vészes, mint a
nemzetiségi ellentét, így
reggelre már sejehaj. Min-
denki kitett magáért. Finom
és bőséges a reggeli. A do-
romb is elhallgat.
Kibédi falunapon a legény,
akár székely, akár magyari,
hálás Somogyi Gyuri bácsi-
nak, amiért „békeidőben”,
azaz a hétköznapokon is fá-
radhatatlan fonja a testvé-
riség szálait Kibéd és

Szatymaz közt, települése-
ink és népeink javára. Kö-
szönetünk mellett kívánsá-
gunkat is kifejezzük, hogy
bírja még jó sokáig!
Kibédi falunapon az ember,
akár székely, akár magyari,
arra gondol, hogy ezt a cso-
dát, amit Erdélynek nevez-
nek, látnia kell a fiatalok-
nak, gyerekeknek is, hogy
magukba szívják, megérez-
zék, hogy ismeretségeket
kössenek, barátkozzanak,
használják ki a lehetőséget,
hogy bár messze van, de le-
het menni…! Falvaink és
nemzetünk jobbulására!
Mi mindannyian, kik ott
voltunk, köszönetünket fe-
jezzük ki Dósa Sándor ki-
bédi és Kormányos László
szatymazi polgármesterek-
nek, valamint mindenki
másnak, aki hozzájárult eh-
hez a néhány napos együtt-
léthez!
Görgényi Gábor

Nem a körülményeink fele-
lősek az életünkért, mind-
annyian kizárólag saját ma-
gunk állunk az áhított bol-
dog élet elérésének útjában -
állítja Szabó Péter siker-
tréner, a Siker-térkép szemi-
nárium megalkotója, az Állj
félre a saját utadból című
könyv szerzője. Mi is a siker
valójában és hogyan lehet
bárki sikeres és boldog?
Interjú a szerzővel. 
Nemrég jelent meg az Állj
félre a saját utadból című
könyv Szabó Péter siker-
tréner tollából. „A könyv-
ben sok esetben személyes
történeteimen, példáimon
keresztül mutatom be azo-
kat a gyakorlati módszere-
ket, amelyek, - ha alkalma-
zod őket! - a segítségedre
lesznek abban, hogy igazán
boldog lehess a saját bő-
rödben, és valóban élvezd
az életed!” – mondja a
könyvről a szerző. A kötet
kapcsán beszélgettünk Pé-
terrel arról, neki vajon mit
jelent a siker, létezik-e min-
denkire érvényes siker-re-
cept és hogyan válhat bárki
sikeres és boldog emberré.
Harmonet: Manapság na-
gyon közkedvelt hívószó a
siker – szinte mindenki
erre törekszik. Szerinted
mi a siker valójában?
Szabó Péter: Azt gondo-
lom, egyetlen valódi siker
létezik, mégpedig, ha úgy
élheti az ember az életét, a-

hogy azt igazán szeretné.
Vagyis azt teheti, amiben
igazán feloldódhat, azzal
töltheti az idejét, akivel sze-
retné, és nem utolsósorban
nem kell megtennie azt, a-
mit nem akar.
- Vajon a siker és a gaz-
dagság ugyanaz? Sikere-
sek vagyunk-e, ha meg-
van anyagi értelemben vé-
ve mindenünk, ami a köz-
felfogás szerint szükséges
a sikerhez, boldogsághoz?
- Ezért a kérdésért igazán
hálás vagyok, ugyanis az
elmúlt években fanatikusan
kerestem erre a választ. A
következőre jutottam. A
pénz igenis fontos, de nem
minden. Ha az ember iga-
zán boldog, akkor a pénz
ezt óriási mértékben tudja
fokozni, de önmagában a
pénz nem elég ehhez. Azt,
hogy a pénz nem boldogít,
a szegények mondják, a
gazdagok meg tudják. Ab-
ban hiszek - és erre számta-
lan példát láttam már –,
hogy ha az ember tényleg
azzal foglalkozhat, amit i-
gazán szeret, akkor a pénz-
beli gazdagság is beköszönt
az életébe.
- Mi a véleményed, meny-
nyire lehet egyenlőségjelet
tenni a siker és a boldog-
ság közé?
- Attól, hogy valaki sikeres,
nem biztos, hogy boldog is,
viszont aki igazán boldog,
az szerintem sikeres. Min-

denkinek jelenthet mást a
siker, ahogyan a boldogság
is. Számtalan olyan embert
látok körülöttem (sőt, igaz-
ság szerint az én esetemben
is ez történt néhány éve), a-
kik a külső szemlélő szá-
mára irigylésre méltóan si-
keresek, ők azonban nem
érzik boldognak magukat.
Ennek pedig az az oka,
hogy nem abban értek el ki-
magasló eredményeket, a-
miben igazán megtalálnák
önmagukat, vagy mert en-
nek a sikernek az ára az
volt, hogy az életük többi
területét elhanyagolták,
például a párjukkal, vagy a
gyermekeikkel való kap-
csolatot.
- Létezik-e univerzális si-
kerrecept, amit bárki al-
kalmazhat és ha precízen
hajtja végre, az út végén
ott várja a siker?
- Egy sikeres élet receptje
az lehet, ha felismerjük,
hogy ÉLNI jöttünk ide a
Földre, nem pedig lakni! Az
emberek többsége kisajnál-
ja magát az életből, és nem
mer a vágyai, álmai után e-
redni, inkább elnyomja a-
zokat. Ha kicsit jobban be-
legondolunk, nincs mit ve-
szítenünk. Egyszer úgyis
lemegy a függöny, akkor
meg miért ne élveznénk azt,
ami addig lehetséges? Én
még senkit sem láttam, aki
megúszta élve… Egyik leg-
nagyobb felfedezésem,
hogy van élet a halál előtt!
Merjünk úgy élni, hogy a
végén visszatekintve azt

mondhassuk majd: Ez aztán
nagy buli volt!
- Mennyire lehet köny-
vekből megtanulni a sike-
rességet?
- Az olvasás semmivel sem
pótolható, de önmagában
kevés ahhoz, hogy tényle-
gesen sikerre vigyük az é-
letünket. Egy jó könyv
megerősíthet abban, hogy
jó úton haladunk, de a szük-
séges lépéseket meg kell
tennünk ahhoz, hogy ered-
ményekre tudjuk váltani a-
zokat. Ez olyan, mint a bi-
ciklizés, azt sem lehet meg-
tanulni könyvekből, fel kell
ülnünk a nyeregbe.
- Hogyan függ össze a si-
ker az önértékeléssel és az
önbizalommal?
- Az önértékelés azt a belső
érzést biztosítja számunkra,
hogy megérdemlem. Ez pe-
dig elengedhetetlen a kie-
melkedő sikerekhez.
- Trénerként miért pont a
sikerességgel foglalkozol?
- Ahogy korábban is utal-
tam rá, véleményem szerint
az jelentheti számunkra a
legnagyobb sikert, ha úgy
élhetjük az életünket, a-
hogy szeretnénk. Úgy gon-
dolom, ennél lényegesebbet
nehezen találhatnék téma-
ként, minthogy maximálisan
elégedettek legyünk az éle-
tünkkel, és kihozzuk belőle
mindazt, ami benne van.
- Miről szól a Sikertérkép
szemináriumod?
- Ennek a három részes tré-

Könyvajánló



a Mi Lapunk6 2012/09.

Iskolai hírek
Biztonságban otthon
és az iskolában
A Csongrád Megyei Ren-
dőr-főkapitányság Bűn-
megelőzési Osztálya a
2012/13-as tanévben is szá-
mos programmal szeretné
támogatni a térségben élő
diákok, szülők és pedagó-
gusok biztonságos minden-
napjait óvodás kortól egé-
szen az egyetemig.
- Továbbra is várjuk az ó-

vodák jelentkezését az
országos Ovi-zsaru prog-
ramra, mely a nagycso-
portosok biztonságra ne-
velő programja. A két
kézbáb, Rendőr Robi és
Rosszcsont Ricsi már 31
megyei intézményben te-

vékenykedik eredménye-
sen.

- Az általános iskolások
számára a DADA prog-
ram mellett folytatódik a
TiniKék prevenciós előa-
dássorozat. A középisko-
lásoknak pedig, a Lépés-
ről-lépesre együtt a biz-
tonságért nemzetközi
szinten is ismert és elis-
mert prevenciós kiállítást
ajánljuk. A bemutatót a
hozzá kapcsolódó komp-
lex bűn- és baleset-meg-
előzési projektekkel e-
gyütt eddig már több
mint százezren látták. 

- A Szegedi Tudomány-
egyetemmel együttmű-
ködve az első félévben
két bűnmegelőzési té-

májú kurzust indítunk.
Szeptember 12-től  Drog-
prevenció témában hu-
szonnégy órában tizenkét
alkalommal vehetnek
részt előadásokon a Ju-
hász Gyula Pedagógus-
képző kar hallgatói.
Szeptember 13-tól pedig
a SZTE BTK hallgatói
kapcsolódhatnak be a 20
órás, 10 alkalmas „Fia-
talok biztonsága – jövőnk
záloga” bűnmegelőzési
műhelymunkába.

- Akik szeretnék jobban
megismerni a CSMRFK
Bűnmegelőzési Osztá-
lyának tevékenységét, a-
zoknak figyelmébe ajánl-
juk a www.bulisbizton-
sag.hu prevenciós hon-

lapot, amely kicsiktől a
nagyokig, diáktól a pe-
dagógusig mindenki szá-
mára könnyen hasznosít-
ható szakmai háttéra-
nyagot, letölthető kiad-
ványokat, komplex pre-
venciós ismeretet kínál. 

M. Toronykőy Márta r. őrnagy
CSMRFK BMO vezetője

A témával kapcsolatban
felmerült egyéb kérdésekre
a Csongrád Megyei Ren-
dőr-főkapitányság Bűn-
megelőzési Osztályán kap-
hatnak választ:
barka@csongrad.police.hu
62/562-410

EGÉSZ ÉVBEN AZ
ÖNÖK BIZTONSÁGA

ÉRDEKÉBEN!

Ismét becsöngettek!
Az iskolai „nagyüzem” már
javában dübörög, azonban a
gyerekek lelke még mindig a
nyári szünet élményeiben lu-
bickol. Ilyenkor messzinek
tűnik az évzáró, a Mesevár is-
kolásainak minden bizony-
nyal kellemes emlékek sora e-
levenedik fel a nyáron meg-
rendezett tanévzáróról. Az i-
dőjárásnak megfelelően min-
denki fürdőruhában, törölkö-
zővel jött a nagy eseményre.
A meleg elől a medence hű-
sítő vize óvta a fürdőzőket. A-
ki egy kis csemegére vágyott,
annak a kiülő alatti asztalon,

ízletes dinnyével szolgáltunk.
A 2011-2012-es tanévben is
díjaztuk az éves munkát, így
az első három helyezett érmet

kapott, és gazdára talált a Me-
sevár Vándorkupa, amit a leg-
jobban teljesített tanuló vihe-
tett haza.
A Mesevár iskola, délutánon-
ként, ebben a tanévben is vár-
ja a gyermekeket. Zomboriné
Őze Edit tanítónő vezetésével,
jól működő napközi mellett,
idén is lehetőség van alsó és
felső tagozatosok számára,
matematika, magyar, angol,
stb. tantárgyak korrepetálásra,
fejlesztésére. 7. és 8. osztá-
lyosok számára középiskolai
felvételire való felkészítés
magyar és matematika tantár-
gyakból.
Bővebb információ: 
06-20/533-4965  Csúri Gábor.

Csúri Gábor

Mesevár hírek

Csipet-Csapat hírek

Csipetnyi Hírek! Most va-
lóban csipetnyire lesz szab-
va! Sajnos pillanatok alatt
elröpült a nyár, a levelek
már nem csak a meleg, szá-
raz nap miatt hullanak! El-
indult a következő tanév!
A tagok közül mindenki

családostól kirándult pár
napot, most pedig a beisko-
lázási teendők közös terhét
viseljük! Örömmel osztot-
tuk meg élményeinket, ta-
pasztalatainkat, ötleteinket
az első őszi "gyűlésen" ,
megbeszéltük a repülőnapi
teendőket, és a távolabbi
terveket! Nagy örömünkre
idén is találkozhatunk a
repülőtéren kis kuckónk-
nál! Mindenkit szeretettel
várunk új játékaink közé!
Őszi, téli terveink is van-
nak melyekről legközelebb
olvashatnak!!

ningsorozatnak az első lé-
pése, önmagunk megisme-
rése, megértése, ezen ke-
resztül önértékelésünk nö-
velése. Innen is kapta a ne-
vét (Siker-térkép), hiszen a
világ legjobb térképe sem ér
semmit akkor, ha nem tud-
juk, hogy mi magunk hol va-
gyunk rajta… E nélkül hiába

minden további lépés. A kö-
vetkező, a szenvedély meg-
találása az életünkben, hogy
minden nap azzal foglalkoz-
hassunk, ami a legnagyobb
boldogságot jelentheti szá-
munkra. Ez testesíti meg a
térképen a kívánt cél megha-
tározását, majd a harmadik
alkalommal ahhoz építünk

be egyszerű eszközöket az
életünkbe, hogy el tudjunk
jutni a mostani állapotból ah-
hoz, hogy a kívánatos életet
élhessük.
- Neked mi volt életed leg-
nagyobb sikere?
- Amikor volt bátorságom
kilépni egy kívülről igazán
sikeresnek mondható élet-

ből, és elkezdtem a szenve-
délyemnek élni. Azt kívá-
nom mindannyiunknak,
hogy legyen bátorságunk
megtenni ezt a lépést, hi-
szen nem attól kell félnünk,
hogy az életünk véget ér,
sokkal inkább attól, hogy
sohasem fog elkezdődni.

Internetes forrás nyomán
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1 perc és nyersz!
A televízióból ismert nép-
szerű vetélkedő aratott ha-
talmas sikert, 2012 augusz-
tus 11-én a a szatymazi li-
getbe látogató gyerekek
közt. A Szatymazi Gyerme-
kekért Közhasznú Egyesü-
let rendezésében került
megrendezésre a II. Szaty-
mazi Családi Nap, ahol a
kilátogató gyerekeket szám-
talan meglepetés várta.
Délre már három bogrács-
ban főtt a pörkölt, ami felett

Móra Mónika, Rácz László,
Nacsa Zoltán és Tanács Fe-
renc őrködött. A főző sátor-
ban négy tűzhelyen Csányi
Sándorné, Kovács Lajosné,
Tápai Antalné, Márta Mi-
hályné, Tóth Istvánné, Papp
Sándorné, Lak Antalné,
Kuspiné Rácz Mónika, Kis-
né Tót Tünde, Szentgyörgyi
Éva, Szankáné Bürgés Tün-
de, Csúri Gáborné és Ola-
jos László forgatták a pa-
lacsinta sütőket. A 40 kg
húsból készült pörköltből
és az 1-2 ezer palacsintából,
több mint 200 gyermek lak-
hatott jól. Idén is, a fő
szempont az ingyenesség
volt, sem az ételekért sem a
programokért nem kellett
fizetniük a gyermekeknek.
Teli hassal minden köny-
nyebb, így a gyermekek
magabiztosan vették az a-
kadályokat az 1 perc és
nyersz játékban, melynek
végén mindenki kedvére
való ajándékkal távozott. A
versengés igen kiélezett

volt. Számos értékes aján-
dék mellett, egy hordozható
DVD lejátszó is gazdára ta-
lált. A nap folyamán, Gás-
pár Zoltánné Vera és Szűcs-
né Zsuzsanna vezetésével
mindenki kipróbálhatta
kézügyességét az agyagozó
asztalnál. A bátrabbak fel-
fedező utat tehettek a szal-
malabirintusban, majd fel-
frissülhettek a hűsítő habok
közt, a habparty-n. A leg-
több gyermeket megmoz-
gató látványosság az óriás

csocsó volt, melyet a rög-
tönzött 5 fős csapatok ha-
mar birtokba is vettek. A
hirtelen jött eső egy pilla-
natra megszakította a ren-
dezvényt, ez azonban egy
edzett hétpróbás vándor-
muzsikust nem tudott eltán-
torítani, így Gulyás László
műsora megnevettetett
mindenkit. Az időjárás kár-
pótlásként, kettős szivár-
ványt rajzolt az égre. A nap
vége felé a Hayat Hastánc
Egyesület Bellyfit bemu-
tatója szórakoztatta az ér-
deklődőket, a műsor mottó-
ja „a pillanatban élni”. Az
éj leszálltával a nap legiz-
galmasabb pontjához ér-
kezhettünk, amikor min-
denki világító karkötőt ka-
pott, majd elkezdődött az
éjszakai kincskeresés, a sö-
tét ligetben.  
A rendezvény nem jöhetett
volna létre a sok önzetlen
önkéntes segítő és támo-
gató nélkül, ezért a szerve-
zők ezúton is szeretnének

mindannyiójuknak köszö-
netet mondani. A vendéglá-
tásról a Báló István gondos-
kodott, a biztonságos szóra-
kozást, felajánlásként a
Szatymazi Polgárőr Egye-
sület biztosította. A ren-
dezvény teljes költségve-
tése meghaladta a 300 ezer
forintot, amelyhez az egye-
sület a Szatymazi Önkor-
mányzathoz benyújtott pá-
lyázaton 50 ezer forintot
kapott, amit ez úton is
köszönünk.
A rendezvényt pénzado-
mánnyal támogatták:
Ágoston István, Antman
László www.antman.hu,
Becsei József Avto Lada
Kft. Szatymaz, Rózsa u. 14.,
Birgés László Birgés és
Társa Kft. Szatymaz, Ne-
szürjhegyi u. 18., Csúri Gá-
bor, Dr. Kormányos László,
Hegykői Péter és családja,
Hodács Zoltán Hodács Pék
Kft. Szatymaz, Petőfi u. 17.,
Káló Sándor Kaktusz Piz-
zéria Szatymaz, Jókai u. 60.,
Kávai László Kávai Autó
Kft. Szatymaz, IV. ker 2520
HRSZ, Márta Ferenc Törpi
diszkont Szatymaz, Kos-
suth L. u. 68., Molnár Antal
és családja, Műszaki Ver-
dabázis Kft.   www.musza-
kiverdabazis.hu, Netchan-
nel Plusz   www.netchan-
nel.hu, Palágyi Norbert és
családja, Palotás János
www.vasspalota.hu, Posta-
kocsi csárda   www.posta-
kocsicsarda.hu, Sárközi Er-
nőné Mezőgazdasági bolt
Szatymaz, II. körzet 104.,
Szabó Csaba, SZEMP Air
Légiszolgáltató KFT
www.szempair.hu, Szilágyi
Tamás és családja, Vreckó
Rudolf   www.vrecco.com,
Zacsok Csaba  Autó-és Gu-
miszervíz  Szatymaz, II. ker
57., Zacsok István és neje
Támogatóink és segítőink
voltak:
Antares Hungary Kft.
www.antares.hu, Bakos Jó-
zsef, Báló István Koccintó
ivó Ady E. u., Baranyi Péter

és családja, Barna Károly
és családja, Bihari Tibor és
családja, Bódis Margit,
Csányi István és családja
(virágkertészet), Csányi
Sándorné, Csúri Beáta,
Csúri László www.delibab-
fuszerpaprika.hu, Csúri
Csaba, Csúri Gáborné, Csú-
ri István, Csúri Istvánné,
Domján János, Fekete Pál
Sátor és felszerelés bérlés
Sándorfalva, Arady u. 73.,
Gáspár Zoltánné Vera, Gé-
mes Antal, Gerlach Gábor,
Godó Vilmos, Goods mar-
ket Szatymaz, Kossuth L. u.
33., Gyuris Zsuzsanna Vi-
rágbolt Szatymaz, Kossuth
L. u. 32., Jégvirág Fagyizó
Szatymaz, Dózsa Gy. u. 49.,
Kálmán János, Karácsonyi
Gergő, Kelsch Anna, Kisné
Tót Tünde, Hürkecz Klára
Klári óvónéni, Kondász Á-
dám, Kondász Andrea, Kó-
sa Kitti, Kovács István, Ko-
vács Lajosné, Kovács Sán-
dor Terménybolt Szatymaz,
II. körzet 113., Kovács Zsó-
fia, Kőhegyi Árpád, Kus-
piné Rácz Mónika, Lajkó
Ferenc és családja, Lak An-
talné, Lengyel Istvánné Dr.,
Madlovits Ádám, Maros-
völgyi László Hangosítás
technika Szatymaz, Hámán
K. u. 55.,  Márta Bernadett,
Márta Mihályné, Miklós Il-
lés Erzsébet, Móra Mónika,
Nacsa Zoltán, Nagy István,
Nagy Istvánné, Nyugdíjas
egyesület, Olajos László,
Önkormányzat dolgozói és
a közmunkások, Papp Sán-
dorné, Rácz László Amatőr
Királyi Szakács, Szanka
László, Szankáné Bürgés
Tünde, Szentgyörgyi Éva,
Szűcsné Zsuzsanna, Takács
Tibor, Tanács Ferenc, Tápai
Antalné, Toldi Sándor
www.djserviceszeged.5mp.eu,
Tóth Istvánné, Tóth Judit,
Tóth Szilvia, Zsemberi Ale-
xandra, Zsemberi Dóra

Csúri Gábor
elnök

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK KÖZLEMÉNYI
Mozgáskorlátozottak Szatymazi Egyesületének felhívása

Az egészséghét keretében (2012. október 08-13-ig) a Művelődési Házban Nagy Vilma Magyarkanizsai születésű amatőr-
fotós, mint egyesületi tag „Észak Vajdasági Életképek” című fotókiállítása lesz megtekinthető. 

Szilasi Tiborné
Elnök - szervező



a Mi Lapunk8 2012/09.

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Agrárkamarai hírek

Szeptembertől őszi/téli ru-
hákat vár a rászorulók ré-
szére a Centerke ruhaosztó
központ. Aki behoz egy a-
dag ruhát (cipőt, könyvet,
játékot), az legalább ugyan-
annyi csere árut válogathat
ingyenesen. Azon rászoru-
lók, akik ruha nélkül térnek
be a Mátrix Közhasznú A-
lapítvány adományosztó
központjába, ők fejenként
egy ruhaadományt választ-
hatnak maguknak ingyen.
Az adományokért naponta
30-50 rászoruló egyén és
család keresi fel az ado-
mányosztó helyet.
Sokan keresnek babakocsit,

kiságyat, babakelengyét,
tartós élelmiszert, könyve-
ket - játékokat. A segíteni
szándékozó embertársakat
is sok szeretettel várja a
Centerke adományozói
központ. A Mátrix Köz-
hasznú Alapítvány által
működtetett Centerkéről
bővebben személyesen tu-
dakozódhatnak vagy a
www.centerke.hu internet
oldalon szerezhetnek infor-
mációkat.
A Szeged belvárosában
működő Centerke a MÁT-
RIX Közhasznú Alapítvány
olyan helyisége, ahol a
betérők anyagi helyzettől

függetlenül ingyenesen vá-
laszthatnak maguknak a
használt ruhákból – cipők-
ből, könyvekből egyet. Aki
kinőtt vagy már felesleges-
sé vált (de tiszta, jó állapo-
tú) dolgait leadja az ala-
pítványnál, az gyarapítja a
Centerke kiosztható áru-
készletét. Az adományt le-
adók cserebere alapon válo-
gathatnak az üzlet kínála-
tából. Pénzforgalom a mű-
ködési elvből adódóan nin-
csen. A Mátrix kilencedik
éve segíti kisebb – nagyobb
támogatói programokkal a
rászoruló lakosságot. Az
elszegényedő családoknak

olykor aranyat ér egy pár
cipő, nadrág vagy gyerek-
ruha, hiszen támogatás nél-
kül a rezsi, az élelem, a ru-
ha finanszírozása között
kellene választaniuk.
A Centerke alapítványi a-
dományozó központ Sze-
geden, a Roosevelt tér 5. a-
latt (a Móra Ferenc Múze-
ummal srégen, az Eper
Házban) található. Keddtől
péntekig 10-17 óra között
kereshetik fel a rászorulók,
az adományozók, illetve az
önkéntes segítők a térítés-
mentes adományosztó he-
lyet.

Gyermekruhákat gyűjt rászoruló családok részére a Centerke

NYUGDIJASOK KÖZLEMÉNYEI
Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a Faluházba 2012. október 6-án délután 5 órakor kezdődő 

Idősek Világnapi „bulijára”.

A vacsorát és a büfét  a Lesz Vigasz Étterem szolgáltatja.
Menü: töltötthús, rántottszelet, zöldségesburgonya, savanyúság, kalács, sütemény, pálinka és bor.

A zenét Varga Ferenc és zenekara szolgáltatja.
Belépőjegy:1600 Ft.-

Fizetni a Lesz Vigasz Étteremben, vagy Rácz István (06-30-516-8716), vagy Horváth Istvánnénál
(06-20-213-9534), szeptember 26.-áig lehet.

Meghívunk minden klubtagunkat a szeptember 26. ai „ havi utolsó szerdai” összejövetelünkre, délután 6 órára
a Faluházba. Kérjük, minél többen gyertek el.

Tisztelettel: a vezetőség

Az Országgyűlés 2012.
július 12-én elfogadta a
Magyar Agrár-, Élelmisz-
ergazdasági és Vidékfej-
lesztési Kamaráról szóló
2012. évi CXXVI. tör-
vényt. A 2012. augusztus 1-
től hatályos törvény köte-
lező tagságot ír elő az ag-
rárszektor és az élelmiszeri-
par valamennyi piaci sze-
replője számára az országos
kamarai választások nyo-
mán létrejövő új Agrárka-
marában. Ezáltal minden

olyan természetes személy
és gazdálkodó szervezet,
aki agrárgazdasági tevé-
kenységet folytat, kötele-
zetté válik az agrárkamarai
tagságra.
A tagnyilvántartás összeál-
lítása és az agrárkamarai
választások sikeres meg-
szervezése érdekében a tör-
vény előírja, hogy az
agrárkamarai tagságra
kötelezettek 60 napon
belül kötelesek:
bejelentkezni az agrárka-

marai nyilvántartásba, és   
5.000,- Ft összegű kamarai
hozzájárulást fizetni. 
A leendő kamarai tagok te-
hát legkésőbb 2012. szep-
tember 30-ig kötelesek a
Magyar Agrárkamara hon-
lapján (www.agrarkama-
ra.hu) található online re-
gisztrációs felületen beje-
lentkezni az agrárkamarai
nyilvántartásba, valamint
befizetni a kamarai hoz-
zájárulást az ott közzétett
számlaszámra.

A kitöltésben szükség ese-
tén segítséget nyújtanak az
agrárkamara Gazdálkodói
Információs Szolgálatának
tanácsadói az ország 200
területi irodájában. Szaty-
mazon, szerdán és pénte-
ken a megújult Faluházban
Novák Pál agrárkamarai
tanácsadó lesz a segítsé-
gükre (előzetes tájékozódás
a tanácsadó mobil-telefon-
számán lehetséges: 30/64
29-206).

GAZDÁLKODÓK FIGYELEM! KÖTELEZŐ  AZ
AGRÁRKAMARAI  REGISZTRÁCIÓ!

EGÉSZSÉGHÉT Október 8-12.
Az idei évben október 8-
12. között kerül megren-
dezésre az Egészséghét
Szatymazon. Az egészség-
hét pontos programjairól és
a további vizsgálatokra
való bejelentkezés mód-

járól a következő hetekben
részletes szórólapon tájé-
koztatjuk Önöket.
Szeretettel várjuk Önöket a
megszokott vizsgálatokkal.

Felhívjuk a kedves Olva-
sók figyelmét, hogy az i-
dei évben tüdőszűrésre
sajnos nem lesz lehetőség
Szatymazon!

Október 13-án
FUTAFALU.

Nevezés 8.30-9.30
9.30 –tól Zumba bemu-
tató és bemelegítés!
10.00 START
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A Közművelődési és Csa-
ládsegítő Egyesület és a
Faluház
Köszönetet mond minda-
zoknak, akik a
”II Szatymazi Hagyo-
mányőrző Találkozó”
megrendezésének sikeré-
hez munkájukkal, támoga-
tásukkal, adományaikkal

hozzájárultak
Déli-Napfény LEADER E-
gyesület, Szatymaz Község
Önkormányzata, Fehértói
Alapítvány, Szatymazi Ál-
talános Iskola, Gondozási
Központ, Szatymaz, Köz-
művelődési és Családsegítő
Egyesület, Szatymazi Nyug-
díjasok Egyesülete, Szaty-

mazi Polgárőr Egyesület,
Algyői Nőegylet, ANTA-
RES Hungary Kft., Posta-
kocsi Csárda, Bakos Jó-
zsefné, Barna András, Bar-
na Károly, Bérczi Tamásné,
Bózsó Sándor, Csamangó
Jenőné, Hodács Zoltán,
Horváth István, Horváth
László, Jójárt Imréné, Ka-
rácsonyi Gergő, Kócsó Já-

nos, Kónya Ádám, Dr. Kó-
nya Ferenc, Lengyel Ist-
vánné dr., Márta Ferenc,
Mészáros Antalné, Paragi-
né  Mészáros Zsuzsanna,
Pölösné Róvó Zsanett, Sza-
bó Ödön, Szatymazi nép-
táncos gyerekeknek, T-
HUS, Barackvirág Nép-
dalkör

Magyar hagyományainkat
és értékeinket méltón őrző,
nagyszabású rendezvény
házigazdája volt Szatymaz
az elmúlt hétvégén. A II.
Szatymazi Hagyományőrző
Találkozón mintegy három-
százhatvan fellépő vett

részt. A szervezők tömér-
dek munkájának – függet-
lenül attól, hogy milyen fe-
ladatban vett részt - meglett
a gyümölcse. A résztvevő
nagy létszámú csoportok
fogadása, elhelyezése, ellá-
tása, az összeállított műsor,

zökkenőmentesen zajlott
végig a nap folyamán.  
Öröm volt nézni, hogy ha-
gyományaink művelői, a
néptánc, a népdal, a népi já-
tékok, a vásári komédia, a
kézművesség területén
mennyire komolyan veszik
e hivatásukat. Nem min-
dennapi esemény volt,
hogy falunkban sikerült
összefogni a határon innen
és túlról érkező, hagyomá-

nyainkat megőrizni és a
következő nemzedékeknek
átadni szándékozó egyesü-
leteket, csoportokat. 
Minket, akik fontosnak
tartják e küldetést, öröm-

mel töltött el az is, hogy a
résztvevők közt a fiataltól
az idős-korúig minden kor-
osztály megtalálható volt.
Kiemelni így senkit sem
lehet – bár a Barackvirág
asszonykórus nyitása, a ki-
bédiek fergeteges sóvidéki
táncai, Gulyás Laci vándor-
muzsikus megunhatatlan
mókái, na és az algyői asz-
szonyok által kínált  sült hal
-  feledhetetlenek voltak.

Jól vizsgázott a helyszín is
– a Faluház és a körülötte
lévő tér – mely először a-
dott otthont ilyen méretű
összejövetelnek.
További fotók a hátoldalon.

„Becsülni a kincset, amellyel rendelkezünk – Hagyományokat őrizni, 
közösségeket teremteni és megtartani”

II. SZATYMAZI HAGYOMÁNYÖRZŐ TALÁLKOZÓ

S  V  É  D  A  S  Z  T  A  L
IDÉZETEK,   GONDOLATOK,   KLASSZIKUSOKTÓL

Még jószagú nyár ringatózik 
vidám szelek lágy ölén 
hol csiklandozó víg kacajjal 
kergetőzve száll a fény. 

Még nyíló virág színe csókol 
mezők zöldjén lobbanást, 
ha illatozva nyár-ütemre 
lüktet száz szívdobbanást. 

De este már, ha fülledt csöndet 
sóhajt ég felé a táj 
a tikkadt fákon néma sejtést 
borzongat a félhomály. 

A nádas hosszan eltűnődve 
nézi sápadt vadvizek 
remegő tükrén önnön árnyát 
s nem suttog már senkinek. 

A felénk lopódzó némaság 
egyszer végleg itt marad, 
ha hideg harmat könnyét sírja 
mezőkre a virradat. 

De ma még nyár van, vérben
fürdő 
alkonyokba ring velünk 
fogyó időnk, a változás, hisz 
erről szól az életünk...

Kormányos Sándor: Szeptember
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Az emberek között ne az
isteneik, hanem cselekede-
teik szerint tegyél különb-
séget. Keresd a tisztaszívű,
igazságot kereső és békes-
ségre törekvő emberek tár-
saságát, akinek szívében
nem irigység és gonoszság
miatt van nyugtalanság, ha-
nem a dolgok igazi rendjé-
nek kutatása miatt. Ezek az
emberek a világ világító
fáklyái, az ő fényeik felé i-
gazítsd te is életed útját.

Dáné Tibor
Vannak gyógyíthatatlanul
sérült emberek, kiket a
kapzsiság, a hiúság és az i-
rigység oly mélyen megfer-
tőzött, hogy nincs semmi-
féle mód reá, megközelíteni
és megengesztelni beteg
lelküket. Ezeket szánjad, de
kerüljed. Nincs az a nagy-
lelkű cselekedet, önzetlen
magatartás, bátor és nemes
közeledés, ami segíthet ez
embereken. Különöskép-
pen az irigység kínozza ez
embereket. Epét hánynak,
álmukban felordítanak,
hánykolódnak vackukon,
mint a nyavalyatörősök, ha-
bot köpnek, ha azt látják,
hogy valaki munkával vagy
a kegyes sors jóindulatával
szerzett, elért valamit az é-
letben. Betegek ezek, fertő-
ző betegek. Kerüld a társa-
ságukat, ne hidd, hogy ér-
velés, bizonyítás valaha is
meggyőzheti őket. Mintha
a leprásnak akarnád bizo-
nyítani, hogy az egészsége-
sek bűntelenek és ártatla-
nok! Nem hiszi el. Ha fel-
tárod előttük betegségük
igazi okát, meggyűlölnek.
Ha érzéseikre akarsz hatni,
fütyköst ragadnak. Oly mé-
lyen élnek indulataikban,
mint a száműzött sorsában:
nem ismernek más megol-
dást, csak a bosszút. Ne al-
kudozz velük, kerüld el ő-
ket, s viseld el létezésüket a
földön, mint egy sorscsa-
pást.

Márai Sándor
Az irigység a középszerűek
vallása. Megnyugtatja őket,
csillapítja mardosó nyugta-
lanságukat, és végső soron
szétrohasztja a lelküket,
mert addig igazolják vele a
kapzsiságukat és fukarsá-
gukat, amíg már maguk is
elhiszik, hogy az jó, és
hogy a mennyország kapui
csak a magukfajta korcsok
előtt nyílnak meg; akik úgy
élik le az életüket, hogy
semmi nyomot nem hagy-

nak a szánalmas igyekeze-
ten kívül, hogy másokat le-
húzzanak, hogy kizárják,
sőt ha lehet, tönkretegyék
őket. Akik puszta létükkel,
önmagukkal bizonyítják,
milyen szegények lélekben,
szellemben és testben. Bol-
dog az, akit a hülyék megu-
gatnak, mert a lelke nem
lesz a martalékuk.

Carlos Ruiz Zafón
Nem az az igazi barát, aki
szenvedéseink közepette
szánalommal fordul felénk,
hanem aki irigység nélkül
tudja szemlélni boldogsá-
gunkat.

Gustave Thibon
A féltékenység, ha úgy
vesszük, igaz és érthető in-
dulat, hiszen nem kíván
mást, mint megőrizni, ami a
miénk, vagy amiről azt

hisszük, hogy a miénk; az
irigység viszont puszta düh,
mely nem képes elviselni,
hogy másnak is legyen va-
lamije.

Francois de La
Rochefoucauld

Az ember szempontjából
így hangzik a döntő kérdés:
vállalod-e a végtelent vagy
sem? Ez életének kritériu-
ma. Csak akkor nem vesz-
tegetem érdeklődésemet
semmiségekre és csekély
jelentőségű dolgokra,
hogyha tudom, hogy a ha-
tártalan a lényeg. Ha ezt
nem tudom, akkor ilyen
vagy olyan tulajdonság
kedvéért, amelyet szemé-
lyes javamnak tekintek, ra-
gaszkodom hozzá, hogy a
világban számítsak valaki-
nek. Tehát, mondjuk, a te-
hetségem vagy a szépsé-

gem miatt. Minél erőseb-
ben ragaszkodik vélt tulaj-
donához az ember, és minél
kevésbé érzi meg a lénye-
get, annál kevésbé elégíti ki
az élete. Korlátozva érzi
magát, mivel korlátozottak
a szándékai, ez pedig irigy-
séget és féltékenységet
szül. Megváltoznak a vá-
gyak és a beállítódás is, ha
megértjük és érezzük, hogy
már ebben az életben hoz-
zákapcsolódtunk a határta-
lanhoz. Végső soron csak a
lényeg révén számít vala-
minek az ember, és ha az
nincs a birtokában, akkor
elrontotta az életét. A másik
emberrel való kapcsolatban
is az a döntő, vajon kife-
jeződik-e benne a határta-
lan vagy sem.  

Carl Gustav Jung

Híres emberek mondatai az irígységről...
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Tel.: 06-62/283-169
Radeczkiné Draskovics Márta 
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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

Dohány Kálmán Jánosné 
IV. körzet 13.

Kálmán Dezső Illés
Dózsa György u. 31.
Csizik István András

Hámán K. u. 45.
Barta Ferenc

Rákóczi u. 23.

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 ada-

tokat küldjék el e-mailben a 
milapunk@szatymaz.hu címre,

vagy jelezzék 
Mezeiné Bérczy Saroltának a

20/242-2823 mobilszámon, vagy
személyesen hozzák el a

szerkesztõségbe.

Kívánunk az újonnan érkezett, cseppnyi szatymazi polgárainknak hosszú, boldog életet!!!
Gólyahírek

Kertész Márk Sándor 2012.07.24.
Scheffer Piroska, Kertész Sándor

Vetró Botond 2012.04.05.
Takács Kitti, Vetró Mihály

Barackvirág Népdalkör Kibédi néptáncosok


