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HELYTÖRTÉNET

ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNYEK

A napokban itt Szatyma-
zon, a 110 évvel ezelőtt Bu-
dapesten elhunyt Dankó
Pistára emlékeztünk, aki
azóta ott nyugossza örök
álmát felesége Joó Ilonka
mellett, a szegedi Belvárosi
temetőben, a régi bejárati út
bal oldalán. Az aránylag
rövid és nehéz, de mégis
szép élete itt Szatymazon
kezdődött,1858-ban.
Újabban a szegediek pró-
bálják mind erőszakosab-
ban, Dankó Pista születését
a városba áthelyezni. Már
utcát, házat jelölnek, ahol
szerintük született, adat
nincs, csak mese. Rájuk is
hagynánk, de újabban már
bennünket is meg akarnak
győzni vélt igazukról, ki-
talált meséjükről.
Az egész "szegedi születés"
úgy kezdődött, hogy a
városi ünnepség előtt, a
szervezők telefonon felhív-
tak, hogy: "Mutassam meg,
hogy Dankó Pista melyik
szatymazi házban született,
mert ellenkező esetben Sze-
geden lesz a születési helye
kijelölve!". Sajnos, akkor
még szatymazi házat meg-
mutatni nem tudtam. Érde-
kes az is, hogy a telefoná-
lást követő héten egy úr
megjelent a lakásunkon és
közölte velem, hogy -"most
jött Amerikából, mert ő ép-
pen abban a házban szüle-
tett, amelyikben korábban
Dankó Pista"-. Szólni sem
tudtam a meglepetéstől.
A városiak házat kerestet-
tek velem és érdekes mó-
don azóta már találtunk.
Nem a Dankó Pista szü-
lőházát, hanem a korabeli
Báló fogadót, amelyben
nem csak Pista élt és zenélt,
hanem az ő színházi zenész
apja is életében, március-
tól-októberig, muzsikus-
ként ott kereste a kenyerét.
Az első létező, ma lakó-
házként használt Báló-féle
fogadót, /Szatymaz, Kos-
suth L. u. 33./ még Zsótér

Andor anyagi hozzájárulá-
sával építették az 1850-es
évek elején, hogy benne
Zsótér Andor borát mérjék.
/Adóívek igazolják/ Báló
István, egy vendéglátót
üzemeltető család azon
tagja volt, aki már iparos-
ként /asztalos/ helyezkedett
el Zsótér Andor szegedi
hajóépítő gyárában. A tulaj-
donos onnan emelte ki és
hozta Szatymazra, hogy a
fogadót, jó "vendéglátós
vénájának" segítségével, si-
keresen irányítsa és ve-
zesse. Báló István jól tudott
hegedülni is. Ide, az új,
erősre megépített fogadóba
hozták ki, a nyarat munka-
és kereset nélkül átvészelni
akaró színházi zenészek
egyrészét, köztük Dankó
Pista apját is muzsikálni..
A ma is látható, és kiválóan
karban tartott, az 1850-es
évek elején megépített fo-
gadó épülete mellett, egy
hosszan elnyúló régebbi ta-
nya volt található, amiben
egy szoba-konyhás lakrész,
némi tárolásra használt ki-
sebb kamrák, kocsiszín és
istálló volt található. Ebben
az épületben kaptak helyet
a zenészek is.
Amikor az idősebb Dankó
István megnősült, fiatal fe-
leségét már tavasszal ide a
fogadóba hozta ki, hogy a
zenélésért és a felesége ál-
tal végzett némi házi mun-
káért járó ellátást itt vegyék
igénybe. Ebben a régebbi,
ma már felszámolt vályog-
ból készített tanyaépületben
jött a világra elsőszülött
gyermekük: a nótaszerző
Dankó Pista.
Dankó Pistát az apja, a le-
ányok megszületése után
nemcsak télen a színházba,
hanem nyáron Szatymazra
is, amíg élt, rendszeresen
magával hozta. Dankó Ist-
ván korán elhalt, de Pista
fia a már korábban megis-
mert muzsikusokkal, vál-
tozatlanul járt a színházba.

Anyja, Mijó Rozál, ilyen-
kor a téli időszakban gyak-
ran hangoztatta, hogy "a
gyerek éjjel csavarog, a
nappalt meg átalussza." 
A Pista gyereket hamar
megpróbálták hegedülésre
tanítani. A híres muzsikus,
prímás, Erdélyi Ignácz, a
keresztapja, némi próbálko-
zás után hamar kiadta az
útját és szent meggyőző-
déssel, más foglalkozást
ajánlott számára.  
A "nótaszerző" Dankó Pista
nem tekintette magát soha 
-nótaszerzőnek-. A nem túl
sikeres leánykéréskor is
úgy mutatkozott be, hogy
rendező. Való igaz, hogy
élete során mindíg valami
társulat, /és nem cigány-
banda/ szervezésével, vagy
működtetésével volt elfog-
lalva. Nagy valószínűség-
gel korai, egész pontosan
gyermekkori életének nagy
színházszeretete és ismere-
te köszön ebben a megszál-
lottságában vissza. Hogy
közben, mint társulati ve-
zető, rendező, tagokat szer-
vez, szerepeket oszt és ír, az
előadásokhoz szükséges
verseket megzenésíti, a hi-
ányzó szövegeket, dalhoz-,
jelenethez ő írja, közben
zenél, énekel ha kell, elő-
adásokon szerepel, szín-
padot díszít, jelmezt szerez. 
Azért Dankó Pista "tudott"
hegedülni, művésze volt a
húrnak! Sokan hallhatták,
mert sokáig emlékeztek rá.
Élete első nyarain már,
amikor a Báló fogadóban
lakott és zenélt, gyakran
előfordult, hogy behúzódva
a vendéglő sarkába, magá-
nak hegedült. /Arra is em-
lékeztek, hogy míg az apja
pénzt kért a megrendelt
muzsikáért, a Pista gyerek
nem fogadott el. Jól ment
sora ott a fogadóban. Az
öreg Báló szerette, még az
első új ruháját és cipőtjét is
tőle kapta. Gyakran együtt
hegedültek./

Dankó Pista, ha hegedűjét
megszólaltatta, hihetetlen
hatással volt a hallgatókra.
Több régi hegedűje volt.
Amikor ezekből az ócska,
repedt /egyik-másik talán
már töredezett/ hegedűje
közül valamelyiket a kezé-
be kapta, azok megrázóan
keservesen síró, zokogó,
nyöszörgő, recsegő, rimán-
kodó hangot hallatva,  meg-
szóltak. Olyankor elnémult
a fogadó és a szemek hamar
csillogni kezdtek. Talán
olyankor a zenész kezét a
fogadótól 15 méterre lévő
Joó Ferenc /későbbi apósa/
féle szőlők közében hall-
gatózva munkálkodó leány
szeretete is mozgatta.
Dankó Pista később is,
amikor társulataival az ak-
kori országot bejárta, az
előadások során maga is
rendszeresen önállóan he-
gedült. /II. Miklós cár meg-
koronázásakor kint Moszk-
vában az új cárnak is mu-
zsikált./ És itt a végén idéz-
zünk egy hallgatója ver-
séből, amit akkor írt,
amikor Párizsból hazatérve
Váradon meghallotta elő-
ször Dankó Pistát hegedül-
ni és a hatása alá kerülve
elgondolkodhatott az addigi
életéről.

" Magyar Dankó Pista, 
áldjon meg az Isten,

Akinek a lelke 
elvágyódik innen,

Akit kerget, hajszol, 
sóvár, beteg vágya,

Akinek a lelke 
magyar földön árva,
Megmenti, megtartja 
a te magyar lelked, 
A te nagy bánatod, 

a te nagy szerelmed, 
A te duhajságod, 
a te kacagásod,

Visszaadtál nekem 
egy vesztett világot!"

/Ady Endre: Dankó  -részlet-/
PJ.

Dankó Pistára emlékezve

Szomorúan tapasztalják az
önkormányzat munkatársai,
hogy évek óta a szatymai
temető környékén a szeme-
telés mindennapos jelen-
ség. Különösen igaz ez a
kerítés közvetlen külső kör-

nyezetére. A Föld Napja
előtt a közmunkások rendet
tettek a környéken, több m3

szemetet összegyűjtve. Saj-
nos a napokban történt
helyszínelés után a Kiskun-
sági Nemzeti Park munka-

társa észlelte, hogy a teme-
tő mellett újra kezdődik 
- folytatódik - a szemetelés.
Koszorúk, csokrok, művi-
rágok, flakonok, üvegek,
gyertyatartók, stb. találha-
tók szétdobálva. A lakosság

egy része nem a konténerbe
viszi, hanem a kerítésen ki-
hajítja a sírokról a felesle-
gessé vált dolgokat, a KNP
Igazgatóság vagyonkezelé-
sében levő területre. Mint
korábban, most is felhívták

A temető környezetéről – kicsit keményebben…
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a figyelmünket a kialakult
helyzetre. Ismételten, so-

kadjára. Döbbenetes, érthe-
tetlen számunkra a tre-

hányság és a nemtörődöm-
ség ilyen foka. Jelen eset-
ben nem is az a lényeg,
hogy idegen területre tör-
ténik az eldobálás, hanem,
hogy a hozzátartozók egy
része még a konténerig is
lusta elmenni. Ezzel az
erővel akár a síron is hagy-
hatnák a tiszteletük és sze-
retetük jeléül elhelyezett
tárgyakat. Elég visszatet-
sző, hogy sír környezete,
ápolása fontos számukra,
de annak közvetlen vagy
közvetett környezetének ál-
lapota már mellékes ténnyé
silányul. Kérünk minden
jóérzésű szatymazit, akinek
számít a temetőnek és an-
nak környezetének állapo-
ta, lehetőség szerint segít-

sen a megelőzésben, a
szennyezés megakadályo-
zásában. Amennyiben
ilyesmit tapasztal, emelje
fel szavát ellene a helyszí-
nen. A szemét összetaka-
rítása csak másodlagos,
amíg nem változik meg a
szemlélet és a közösség az
elkövetőket nem szorítja rá
a helyes útra, addig csak
tüneti lehet minden kezelés.
Az óvodában, iskolában va-
lami már jó ideje elindult.
Reméljük azzal, hogy a
gyermekek szemléletét a
környezettudatosság köré
építjük fel, a szülők, nagy-
szülők is hozzáállása is
alakítható.

önkormányzat

Az elmúlt két hét termése…

Tájékoztató a március havi képviselő-testületi ülésről
Szatymaz Község Képviselő-
testülete 2013. április 24-én
megtartott testületi ülésen
egy képviselő nem tudott
megjelenni, tanácskozási jog-
gal nyolc fő vett részt.
Hat fő napirendi pontot tár-
gyaltak meg a képviselő
testületi tagok (az utolsónak
több alpontja volt), amelyek
közül azokat ismertetem az
olvasókkal, amely Szatymaz
lakosságát érintheti.
2013. évi költségvetési ren-
deletmódosítás:
Gulyás Zsuzsanna gazda-
ságvezető ismertette az elő-
terjesztést: Ebben az évben
ez volt az első költségvetési
rendeletmódosítás, amely tar-
talmazza az ez évben érkezett
állami támogatásokat, és azt,
hogy az egyik bizottsági tag a
tiszteletdíjáról lemondott a
Szatymazi Nőegylet javára.
Az önkormányzat 2012. évi
költségvetésének végrehaj-
tásáról szóló rendelet elfo-
gadása:
Gulyás Zsuzsanna ismertette
az előterjesztést, amelyben
kiemelte, hogy dönteni kell
arról, hogy az intézmények-
nél (a művelődési háznál és
az önkormányzatnál) ren-
delkező pénzmaradványról a
képviselő testület elvonja-e,
vagy az intézményeknél
hagyja… Könyvvizsgáló
írásban véleményezte a be-
nyújtott anyagot, valamint
jelen is volt a testületi ülésen.
Külön kiemelte az anyagból,
hogy az adótartozások és
adóhátralékok mintegy 37
millió forintos összeget
tesznek ki. A leadott anyagot
záradékkal látta el és elfo-
gadásra javasolt, melyet a

képviselő-testület egyhan-
gúlag elfogadott. Megszavaz-
ta továbbá, hogy az intéz-
ményeknél maradt pénz-
maradványt elvonja.
2014. évi költségvetési kon-
cepció elfogadása:
Kormányos László felkérte
Mákos Istvánnét, hogy is-
mertesse az előterjesztést. A
jegyzőasszony elmondta,
hogy a Mötv. valamint az
Áht. úgy rendelkezik, hogy
az önkormányzatoknak áp-
rilis 30-ig költségvetési kon-
cepciót kell készíteni a 2014-
es évre. A koncepció el-
készítésénél figyelembe vet-
ték az önkormányzat gaz-
dasági- és ciklus-programját,
illetve a falu működtetésére
és üzemeltetésére vonatkozó
tervezett kiadásokat. Viszont
a kormány gazdaságpolitikai
koncepciója március hó vé-
géig nem jelent meg, így a
koncepciót teljes pontosság-
gal nem lehet megalkotni.
Ennek ellenére a rendel-
kezésre álló információk, ter-
vek alapján előkészítették az
anyagot. A testület az előter-
jesztést elfogadta.
Utca elnevezés:
Mákos Istvánné elmondta,
hogy az év első napjával lé-
pett hatályba egy új önkor-
mányzatokra vonatkozó tör-
vény, amely szerint közte-
rület, illetve közintézmény
nem viselhet XX. századi
önkényuralmi rendszerekhez
köthető elnevezéseket. E tör-
vény alapján a Hámán Kató
utca elnevezését kell köte-
lezően módosítani települé-
sünkön a képviselő-testület-
nek. A polgármester úr azt
javasolta, hogy kérdezzék
meg a lakosságot. Képviselői

javaslatra kiosztásra került és
a testületi ülésen jelenlévők
által kitöltött rögtönzött
kérdőív alapján négy utca-
nevet ajánlottak az érintett
lakosok figyelmébe. Ezek az
utcanevek a következők: Ba-
rackvirág -, Zsótér Andor -,
Simsay István -, és Kibédi ut-
ca. A beérkezett javaslatok
alapján a képviselők a kö-
vetkező ülésükön hozzák
meg a végleges döntést az  új
elnevezésről.
Tanyagondnoki szolgálat
működési engedélyének
módosítása:
A képviselő-testület, az ön-
kormányzat fenntartásában
működő tanyagondnoki szol-
gálat elnevezését 2013. jú-
nius 1-jétől Szatymaz Köz-
ségi Önkormányzat Tanya-
gondnoki szolgálatára változ-
tatja, mivel az előtte a
Polgármesteri Hivatal nevére
szólt. Mivel szervezetileg az
önkormányzathoz tartozik,
így vált szükségessé a mű-
ködési engedély módosítása.
Csongrád Megyei Település
Tisztasági Kft. kérelme:
Mákos Istvánné elmondta,
hogy a Település Tisztasági
Kft. ügyvezető igazgatója
azzal a kérdéssel fordult az
önkormányzathoz, hogy mint
tag, az önkormányzat járul-
jon hozzá egy új kft. létre-
hozásához, mivel az új hul-
ladék törvény alapján ipari
szelektív hulladékot a kö-
zületektől régi formában már
nem szállíthat el. Az újonnan
alapított kft. viszont erre már
alkalmas lehet. A testület el-
fogadta a javaslatot, illetve
hozzájárul ahhoz, hogy: a
Csongrád Megyei Település
Tisztasági Kft. 3 millió Ft

törzstőkével egyszemélyes
kft-t hozzon létre a közületi
hulladékgyűjtés, értékesítés,
másodnyersanyag-kereske-
delem céljából. A társaság
elnevezése Regionális Be-
gyűjtési és Értékesítési Kft.
lesz.
Príma Protetika Kft.
kérelme:
A jegyző asszony elmondta,
hogy személyesen volt nála a
kft. képviselője, azzal hogy
ortopédiai szakrendelést sze-
retnének Szatymazon mű-
ködtetni. Ezt követően Dr.
Lengyel Andreával előzete-
sen tárgyaltak, arra alkalmas
helyiség használatba adásá-
ról. A doktornő nem zárkó-
zott el attól, hogy a rendelő
helyiség mellett lévő ápo-
lónői, vérvételi helyiségben
legyen az ortopédiai szakren-
delés. Kérése az volt, hogy a
rendelési idő hétfő és szerda
délután legyen, mivel azokon
a napokon a fogászati ren-
delés miatt egyébként is késő
délutánig nyitva van az
Egészségház. A testület
egyetértett a doktornő javas-
latával, megállapította a bér-
leti díj összegét és felhatal-
mazta a polgármestert a
megállapodás aláírására.
Közművelődési és Család-
segítő Egyesület póttámo-
gatása:
Az egyesület 2012 őszén Ha-
gyományőrző találkozót szer-
vezett. A kiadások között rep-
rezentációs költségek is sze-
repeltek, melyeknek adóterhe
150 967 Ft  volt. A póttámo-
gatás e költség kifizetésére
fordítható. A testület elfogad-
ta az előterjesztést.



a Mi Lapunk4 2013/5.

Óvoda pályázat beadása:

Lehetőség van ebben az év-
ben is pályázatot benyújtani
helyi oktatási intézmények
fejlesztésére és felújítására
80%-os támogatási intenzi-
tással. A javaslat szerint, az
óvoda kisépületére lenne is-
mételten benyújtva a pályá-
zati anyag. Tavaly a kistérség
által már pályáztunk, ám

akkor nem nyertünk. 

A teljes bekerülési költség 

37 496 333 Ft, amelyből 

7 499 266 Ft az önerő. A

testület ezt a napirendi pontot

is megszavazta.

Következő havi testületi
ülés: 2013. május 15.

A CE GLASS (Szilánk) az alábbi pozícióba
keres megváltozott munkaképességű 

munkatársakat:

SÍKÜVEG MEGMUNKÁLÓ
IRODAI TAKARÍTÓ

ÖNÉLETRAJZOKAT várunk
E-mailben: karrier@ceglass.hu vagy 

személyesen/postán: Szatymaz, II. körzet 65.

Pályázati felhívás
Szatymaz Község Képviselőtestülete pályázatot hirdet az alábbi, tulajdonában levő önkormányzati költségelvű bérlakásra.

Lakás címe Alapterület m2 Szobák száma Komfortfokozat Bérleti díj Ft/hó

Ady E. 34/H. 59,6 m2 2+1 félszoba összkomfort 28 131 Ft

1. A pályázaton részt vehetnek:
a. Önálló lakástulajdonnal, lakásbérleti joggal nem

rendelkező, kereső tevékenységet folytató, 35 év
alatti fiatal házaspárok, élettársi kapcsolatban élő,
egyedülálló személyek, akik vállalják, hogy:

- A lakásbérleti szerződés megkötését követő 6 éven
belül a községben saját tulajdonú lakást szereznek.

- lakás-előtakarékossági szerződést kötnek valamely
pénzintézetnél. 

b. Az önkormányzat, vagy intézményeinél alkalma-
zásban, vagy azokkal szerződéses jogviszonyban
állók, akik önálló lakástulajdonnal nem rendelkez-
nek és vállalják bérleti jogviszonyuk határozott
időre, vagy munkaviszonyuk fennállásáig történő
létrejöttét. 

2. A pályázatok során előnyben részesülnek azok, akik:
a. 6 havi bérleti díj egy összegben történő megfi-

zetését vállalják,
b. lakásbérleti szerződés meghatározott időtartamá-

nak lejárta előtt saját tulajdonú lakást szereznek,
vagy lakásproblémájukat más módon megoldják,

c. minimum egy 4 éves futamidejű, legalább 10.000
Ft/hó lakás-előtakarékossági szerződéssel ren-
delkeznek,

d. állandó lakóhellyel, vagy ideiglenes tartózkodási
hellyel rendelkeznek a községben, vagy életvitel-
szerűen itt tartózkodnak,

e. minimum 6 hónap folyamatos munkaviszonyt iga-
zolnak,

f. építési telektulajdonnal rendelkeznek a községben,
g. pénzintézeti igazolás önerő meglétéről,
h. gyermeket nevelnek.

3. Pályázni csak a Polgármesteri Hivatalban besze-
rezhető pályázati adatlap kitöltésével lehet.

4. A pályázat benyújtásának határideje: május 30.

Számítógépet kapnak rá-
szoruló családok!
A MÁTRIX Közhasznú Ala-
pítvány felzárkoztatást és
esély-egyenlőséget biztosító
támogatói programja révén
2013-ban is ötven rászoruló
családban élő, 10-14 év kö-
zötti gyerek kap komplett
(használt, de még használható)
számítógépet. A támogatásra
jelentkezhet minden olyan 10-
14 év közötti gyermek (tanára
által), akinek 2 vagy több
kiskorú testvére van, tanul-
mányi átlaga a 4-est eléri,
otthonában nincs használható
számítógép.
A pályázatnak a következő-
ket kell tartalmaznia:
- szülői / gondviselői aláírással
nyilatkozni kell a hátrányos
helyzetről (árvaságról, létmini-
mum alatt élésről, arról, hogy a
családban nincs használható
számítógép - néhány mondat-
ban, kézzel írva), 
- meg kell adni a pontos ada-
tokat (olvashatóan a gyerme-

kek és a szülő nevét, gondvi-
selő címét, telefonját, pontos
elérhetőségét), 
- mellékelni kell a gyermek
2013-ban keltezett félévi vagy
év végi bizonyítványát.
A pályázó gyermek osztályfő-
nökének az a feladata, hogy
egységes szerkezetbe foglaltan
a szülői nyilatkozatot és a gyer-
mek tanulmányi eredményét
bemutató bizonyítvány iskola
által hitelesített másolatát be
kell küldenie az alapítvány cí-
mére (a pedagógus a pályázatot
beküldő személy). Nincs adat-
lap, se formanyomtatvány.
A jelentkezések beküldési

címe:
MÁTRIX Közhasznú Alapítvány
"Számítógép Álom 2013."
6701 Szeged, PF: 929.
A félévi vagy az év végi
bizonyítvány beküldésével
lehet is pályázni 
A 2013-as "Számítógép Álom"
programban idén is a félévi
vagy az év végi bizonyítvány-
nyal lehet pályázni. Egy pályá-
zathoz elég csak az egyik bizo-
nyítvány másolatát elküldeni.
Egy évben, egy diák csak egy
alkalommal vehet részt az ado-
mányozó programban. 
A támogatásban részesített
gyermek gondviselőjének vál-
lalnia kell, hogy a komplett
számítógépet az alapítvány
székhelyén kipróbált állapot-
ban veszi át. Az adományozott
gépeket a támogatottak harma-
dik fél számára tovább nem ad-
hatják. Visszaélés észlelése
esetén az alapítvány a támoga-
tottal szemben eljárást kezde-
ményez.

A támogatói programra a
jelentkezési határidő:
2013. július 4., csütörtök (a je-
lentkezési lap postára adásának
legkésőbbi dátuma)
A számítógépek kapcsán csak a
támogatottak kerülnek kiérte-
sítésre. A gépek kiosztása 2013.
október végéig történik meg.
Fontos: A MÁTRIX Köz-
hasznú Alapítvány támogatói
programjának célja a hátrányos
helyzetű fiatalok számára az
esélyteremtés, a felzárkóztatás.
A támogatói program kapcsán
minden hatályos információt
(beleértve az eredményhirde-
tést, az egyéb keletkezett infor-
mációkat is) a www.angyali.hu
oldalán teszi közzé. A program
(a több tízszeres túljelentkezés
végett) igyekszik a legrá-
szorultabbakat számítógéphez
segíteni.
MÁTRIX Közhasznú
Alapítvány
Weboldal: www.matrix.zug.hu
Telefonszám: 06-20-620-52-10

Számítógép Álom 2013 - számítógépre pályázhatnak családok
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Agrárkamarai tanácsadó közleménye
Tudnivalók a vetésváltásról
A vetésváltással kapcsola-
tos előírásokat érdemes a
gazdálkodóknak alaposab-
ban megismerni, mivel a
nagyobb termés lehetősége
mellett a földalapú támoga-
tás igénylésénél sem árt
tudni, hogy mely kultúrnö-
vények maximum hány
egymást követő évben ter-
meszthetők ugyanazon a
területen. 
Ebből a szempontból a ter-
mesztett növényeink öt cso-
portba sorolhatók:
· Önmaguk után nem ter-

meszthetők ugyanazon
a területen: burgonya,
napraforgó, káposztarep-
ce, szója, bab, cukorrépa,
olajtök és dinnye.

· Önmaguk után két éven
keresztül termeszthető-
ek: a kalászosok (búza,
árpa, rozs, triticale, és a
zab), a cirokfélék, vala-
mint a tökre oltott diny-
nye.

· Három éven keresztül

termeszthetőek önma-
guk után: a kukorica és
a dohány.

· Az egyetlen négy évig
ugyanazon a területen
termeszthető növény a
vetőmag termesztés cél-
jából vetett hibridkukori-
ca.

· Az összes egyéb növény
több éven keresztül is
termeszthető önmaga
után.

Kiindulási alapnak egy
adott területen a 2008. évi
egységes területalapú támo-
gatási kérelemben beadott
növényi kultúra számít. Ez
azt jelenti, hogy ha egy
földhasználó 2008 tavaszán
kukoricát vetett az egyik
parcelláján, akkor ugyana-
zon területre 2009-ben és
2010-ben is vethetett kuko-
ricát, de 2011-ben már nem.
Amennyiben 2011-ben va-
lamilyen más kultúra szere-
pelt a területen, akkor
2012-től természetesen már
ismét három éven keresztül
vethető az adott földterület-

re kukorica. 
A kalászosok váltogatása
(búza után triticale, vagy a
zab illetve az árpa) a támo-
gatási jogosultság szem-
pontjából teljes értékű ve-
tésváltásnak számít.
A vetésváltási szabályok
teljesítése során a másodve-
tést is figyelembe kell ven-
ni, ha az a főnövénnyel
megegyező területen való-
sult meg, és a földhasználó
a másodvetést az egységes
kérelemről szóló rendelet-
ben foglaltak szerint beje-
lentette, tehát az elektroni-
kus rendszerben 2008 óta a
másodvetési tevékenység is
nyomon követhető.
A vetésváltásra vonatkozó
előírásokat egy adott terü-
letre akkor is be kell tartani,
ha évről-évre változik a te-
rület földhasználója, illetve
a támogatás kérelmezője. 
Az egységes területalapú
támogatás az egyéb feltéte-
lek teljesítése esetében fo-
lyósításra kerülhet, de a

Kölcsönös Megfeleltetés
(KM) előírásait természete-
sen minden igénylőnek be
kell tartani, ennek két része
van: az egyik a Helyes Me-
zőgazdasági és Környezeti
Állapot (HMKA), a másik
a Jogszabályban Foglalt
Gazdálkodási Követelmé-
nyek (JFGK). 
A vetésváltásra vonatkozó
előírások a HMKA előírás-
rendszerében találhatók.
A vetésváltás elmulasztása
esetén a következő szankci-
ókra számíthat a gondatlan
gazda:
A Kölcsönös megfelelte-
téshez tartozó mulasztás
esetében a gondatlanságból
elkövetett meg nem felelés
1-5 % közötti szankciót je-
lenthet (ismétlődés esetén
ez már 15 %), de ez vala-
mennyi KM releváns támo-
gatás összegére vonatkozó-
an kerül levonásra, ami már
jelentős veszteség is lehet. 

Novák Pál
agrárkamarai tanácsadó

DANKÓ PISTA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
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:

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

Szombat: 9:00-13:00
Vasárnap: zárva
Könyvtáros:
Feketéné Bárkányi Ilona

Tudod-e azt, hogy születik a
szép magyarnóta? Hát
ahogy a virág nyílik ezer
tavasz óta! Levegőben van
a dallam, szellő, madár
hangja, de felfogni, megér-
teni, nem mindenki tudja!
2013. április 19-20-án
Dankó Pista halálának
110. évfordulója alkalmá-
ból Csengőd és Tapdi köz-
ségekkel közösen szervez-
tünk ünnepségsorozatot.
A rendezvény sorozat kü-
lönlegessége, melynél or-
szágosan is egyedülálló az,
hogy Dankó Pista életútjá-
nak két állomásán zajlott,
számos határon túli (Vajda-
ság, Erdély, Kárpátalja)
énekes meghívásával. A két
napos esemény első napja
Csengődön kezdődött a
Dankó Pista Művelődési
Ház és Könyvtárban (igen
jól látják az ottani műve-
lődési házat is pont ugyan-
úgy hívják mint a szatyma-
zit). Az érkezésünket köve-
tően a helyi Dankó szobor-

nál tartott megemlékezé-
sen, Szatymaz község is
elhelyezhette koszorúját
így tisztelegve a nagyhírű
dalköltő emléke előtt. 
A koszorúzás és vendégek
köszöntése után ünnepi nó-
tacsokor, majd vacsora kö-
vetkezett. Közben Dankó
egykori lakhelyéül szolgáló
kúriát is meglátogattuk
Tabdi községben. A kúria
pincéjében pedig helyi bo-
rok bemutatójával és kós-
tolásával várták az ünnep-
ségre érkezőket.
Másnap reggel Szatymazon
fél 9-kor a nagyterem már
szinte teljesen megtelt, a
himnusz és köszöntők után
pedig felcsendültek az is-
mert nótadallamok, Szeged
Város Cigányzenekara
több, mint három órán át
húzta, a 22 fellépő énekes
mellett esélyük sem volt a
pihenésre. 
Ez a rendezvény Dankóról
és elsősorban az Ő nótáiról

szólt, így dalszerzői mun-
kásságának jó részét meg-
hallgathattuk. 
A fellépők között voltak
„amatőrök” és profik, néhol
a különbség csak a rutinban
mutatkozott meg az ének-
tudásban alig. A rendez-
vény végén Szirmai László
a Magyar Rendezvényiro-
dák Szövetségének elnöke
ezt is kiemelte, majd ér-
tékelte és méltatta a bemu-
tatkozókat. 
A Móra Ferenc Múzeum
jóvoltából rendezvényün-
kön megszólalt Dankó Pista
eredeti hegedűje, mellyel

Kecskés Sándor vezető prí-
más szórakoztatta a közön-
séget. Terveink szerint ün-
nepségünk egy nemzetközi
rendezvénysorozat első ál-
lomása volt. Az ígéretek
szerint a magyar nóta talál-
kozó következő helyszíne a
vajdasági Újvidék lesz. 
A három község összefogá-
sa, a települések kulturális
múltján alapult. A közös
múlt összekötő szerepe, az-
az Dankó Pista munkássá-
gának hatása napjainkban
ezzel a rendezvénysorozat-
tal vált számunkra is kéz-
zelfoghatóvá.

Úgy néz ki, idén elmarad a
Falunap anyagi okokból.
Mi jut eszünkbe erről?
Egyrészt igaz, hogy két-
háromezer ember csak
ilyenkor, egy neves előadó
miatt jelenik meg egyszerre
Szatymazon, de az a véle-
mény is elfogadható, hogy

elszürkült már ez a dolog
az évek során – független
attól, hogy a kísérőprogra-
mok színvonalasak – és
sokakban csak a zaj, a tö-
meg, a drága ebéd és sör
marad meg. 
A Falunapot pótolni kell
valamivel, így itt a kény-

Majális
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BÖLCSŐDEI HÍREK

Kedves Szatymaziak!
Nagy szeretettel

várunk minden kedves
„folyós pitét kedvelőt”

és 
minden kedves

„folyós pitét még nem
ismerőt”

Szombathelyi Árpád
Gencsháti fogócskafa 

című könyvének
bemutatójára 

május 24-én 18.00
órakor a könyvtárban!

Részlet Rozsnyai János
helytörténész, szépíró elő-
szavából:
„A visszaemlékezés valós,
megtörtént eseményeken
alapul. Néha-néha előku-
kucskál valami a kökény-
bokrok sűrűjéből, a kápolna
hűvös mélyéről vagy a
nagy, öreg fogócskafa fé-
nyesre koptatott ágai közül,
és ez a valami a történelem,
amely időnként szédítő
szépséggel, időnként kínzó
kegyetlenséggel kacsint
ránk...”

Június 5-én 17.30-kor
pedig

Schaffer Erzsébettel 
találkozhatnak a

könyvtárban!
„Gazdálkodni kell az idő-
vel (…) az embernek utol
kell érnie nemcsak magát,
hanem hagyni, hogy a
lelke utolérje. 
Egy tibeti karavánúton
mondták a sherpák, hogy
addig nem mennek to-
vább, míg utol nem éri a

lelkük a testüket. Az az él-
ményem, hogy ezt ma
nem engedjük meg ma-
gunknak és ezzel rengeteg
dologtól elesünk.” 
(Schaffer Erzsébet)

Kedves Leendő Bölcsisek,
Kedves Szülők, 

Kedves Érdeklődők!
Szeretettel várjuk mindazokat, akiket
érdekel a bölcsődei élet, és azzal kap-
csolatban bármilyen jellegű kérdésük

van, 

2013. május 21-én 
délután 15-17 óráig

a Szatymazi Bölcsődében 

(az óvoda mögött, József Attila u. 1-3.)

egy csoportos játszó délutánra.

A bölcsőde dolgozóiDélelőtti játék  a teraszon

KÖNYVTÁR

szer is szülte lehetőség,
hogy más gondolatra épül-
jön.
Ez a gondolat az, hogy ha
nem egy híresség miatt jön-
nek el, akkor jöjjenek egy-
más miatt, akár több héten
tartó kisebb rendezvények-
re. Erre jó példa lehet a
most lezajlott ligeti Majális.
A szervezők kigondolták,
útjára engedték az ese-
ményt, amit aztán maguk a
résztvevők alakítottak. 
Kevesebben voltak ugyan,
mint tavaly, de láttunk új ar-
cokat, akik élvezték a
„szatymaziságot”, főzőver-
seny is szűkebb volt, na de
a minőség és a hozzáállás
ezúttal is csúcson. Pieterék
a tavalyi dicső első helyet
jelentő pazar fatál után 
könnyed paprikás krumpli-
val akartak lazítani és jól-
lakatni elszaporodott gyere-
keiket, Szabósanyiék után-
futóval telepítették ki kony-
hájukat – azt hittem oda
akarnak költözni – egy ko-

pasz vidám fiatalember vaj-
dasági minőségű csevapot
nyomott a kezébe, ki csak
arra járt, Vadászok nélkül
nincs élet, Ráczlacibácsi
pedig, mint mindig…
Szigorodik a minket körül-
vevő világ, pénz sem vet fel
minket, de ne hagyjuk ma-
gunkat. Ha van ötlet, tessék
elmondani, de főleg, tessék
résztvenni! Lösz rá lehe-
tőség a nyáron.

Görgényi Gábor

A szervezők nevében kö-
szönjük a majálison való
segítséget és részvételt: az
általános iskolának; Bérczy
Bélának; a Csipet Csapat
Nagycsaládos Egyesület-
nek; Csúri Gábornak; Jég-
virág Fagylaltozónak; Gör-
gényi Gábornak; Gyömbér
Lászlónak; a Hayat Hastánc
Egyesületnek; Hegedűs
Csabának ; Kónya Gézának
és a művelődési ház Népi
zene- és ének csoportjának;

Lengyel Istvánné dr-nak;
Marosvölgyi Lászlónak;
Nógrádi Nándinak; Nokta
Gábornak és a szatymazi
Barackmag - és a zsombói
Boróka Táncegyüttesnek;
Petrának és Gyurinak; Pol-
gár Attilának; a Polgárőr
Egyesületnek; Szabó Ödön-
nek; a Szatymazi Fiatalok
Társaságának; a Szatymazi
Kerámiakörnek; a Szaty-
mazi Vadász Társaságnak;
Szorcsik Petinek; a Törpi
Diszkontnak.

Eredmények
SZAFT kupa:
I. Reál Margit
II. Falkadémia
III. Antman

Főzőverseny:
I. Gyüttmöntek - Bográcsgulyás
II. Gyerekecske – Kecske-grill
III. Szépasszonyok – Pljeskavica

Felvonulási verseny:
I. Csipet Csapat Nagycsa-
ládosok Egyesülete
II. Kelemen Zsófia
III. Ficánkák

Sörivó verseny:
I. Csányi András

Zsákban futás:
Lányok: I. Újvári Katinka

II. Kiss Dorina
Fiúk: I. Tóth Patrik

II. Kónya Kristóf

Kötélhúzás:
Gyerekek:
I. „Lányok”: Csikós Dóra,
Hódi Krisztina, Sáringer
Gabriella, Újvári Fanni,
Újvári Katinka
Felnőttek:
„Szépasszony szeme fénye”
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ÓVODAI HÍREK
Falugondnokok Duna-
Tisza Közi Egyesülete

„Tanyagondnokokkal a
tanyákon élőkért”

Majoros tanya, 
Ásotthalom

2013. április 19.
A kora reggeli órákban izga-
tottan készülődtek a gyerekek
és az óvó nénik a várva várt ki-
rándulásra. Előzetes beszélge-
téseink során szó volt a kirán-
dulásról, így felkészülten in-
dulhattak az ásotthalmi Majo-
ros tanyára. Az indulás előtti
napokban az óvó nénik mesél-
tek arról, hogy hova megyünk
kirándulni, mit fogunk látni,
milyen élményekben lesz ré-
szünk. Szó volt arról is, hogy
milyen veszélyeket rejthet
esetlegesen egy ilyen kirándu-
lás. Egy kis baleset-megelő-
zési felkészítésben is volt ré-
szük a gyerekeknek. 
Kora reggel hátizsákkal felpa-
kolva indultunk a buszhoz.
Nagy izgalommal választották
ki a gyerekek a legmegfele-
lőbb helyet a buszon. A sofőr
bácsi nagyon segítőkész és tü-
relmes volt a sok izgatott
gyerekkel. 

9 óra körül szerencsésen meg-
érkeztünk a Majoros tanyára.
A háziasszony és az ott dolgo-
zó emberek nagy örömmel fo-
gadtak bennünket. Az első ten-
nivalónk az volt, hogy bejár-
juk a tanya környékét és meg-
ismertessük a gyerekekkel a
helyet. Az akadálypályát azon-
nal ki is próbáltuk a játszóhe-
lyen felállított játékokkal
együtt. Közben megéheztek a
gyerekek és a hátizsákban ta-
lálható ennivalóval csillapítot-
ták éhségüket. Ezután megér-
kezett a lovas kocsi és indulha-
tott az „erdei túra”. Minden
apró részletre kíváncsiak vol-
tak a gyerekek. Az erdőben
madárcsicsergés fogadott ben-
nünket. Megcsodáltuk a feny-
ves erdőt és a lombhullató fá-
kat, ahogy már az új kis leve-
lek zöldülnek rajtuk. Láttunk
virágzó bokrokat és különle-
ges kis virágokat is. Lovas ko-
csikázás után következett a lo-
vaglás. Minden kisgyerek ki-
próbálhatta a lovaglást a tanya
udvarán a pónilovacskán. Kis
segítséggel, örömmel ültek fel
a nyeregbe. Pihenésképpen
birtokukba vették a játszó he-
lyeket – homokozó, favár,

trambulin, labdajátékok, stb.
A közösen elfogyasztott ebéd
után indulhattunk megnézni a
ház körül élő állatokat és kicsi-
nyeiket, hogy ne menjünk üres
kézzel, előtte füvet szedtünk
az állatoknak. Megnéztük és
megetettük a nyuszikat. A kö-
vetkező a kecskék és a bárá-
nyok udvara volt. Láttunk két-
hetes kicsi kecskét és előző
nap született pici bárányt.
Megcsodálhattuk a szabadon
legelésző lovakat. Hosszú sé-
tánk után pihenés és játék kö-
vetkezett. Lehetőség nyílt a
gyerekek őszinte rajongását,

élményeit meghallgatni az ál-
latokról és a kirándulásról. Ne-
künk, felnőtteknek szívmelen-
gető érzés volt látni a sok bol-
dog, élményekkel gazdagodott
gyereket.
Köszönjük a Falugondnokok
Duna-Tisza Közi Egyesületé-
nek és Karácsonyi Gergelynek
a lehetőséget, hogy részt ve-
hettünk ezen a kiránduláson! 
Külön szeretnénk köszönetet
mondani Karácsonyi Gergely-
nek és Tóth Zsuzsinak, hogy a
kirándulás útiköltségét szpon-
zorálták.  

Marika néni és Klári néni

ISKOLAI HÍREK

Kormányos Viktor Kie-
melt Arany Minősítést
Szerzett 2013.04.27-én
Gátéren a Gyermek Nép-
táncgálán szóló ének kate-
goriában.
Szívből gratulálunk!
Versmondó verseny
A Sólyom Utcai Általános
Iskola rendezte meg ebben
a tanévben is az alsó tago-
zatosok területi versmondó
versenyét. Az "itthoni" se-
lejtezők után iskolánkat há-
rom tanuló képviselte: Kiss
Laura (4.osztály; Nikolé-
nyi Miklósné), Lecsuk 

Ildikó (2.a osztály; Csillag-
vári Gusztávné) és Tetlák
Abigél (2.b osztály; Kasza
Ágnes). Színvonalas sze-
replésüket siker koronázta,
mert a szentesi megyei ver-
senyen Tetlák Abigél kép-
viselhette térségünket.
Köszönjük a szülők segít-
ségét a felkészülésben.
Nagyon büszkék vagyunk
versenyzőinkre!

Matematika verseny
2013. április 17-én délután
a szegedi Weöres Sándor
Általános Iskola szervezte
meg a 2-3. évfolyamos ta-
nulók számára a térségi

matematika versenyt, me-
lyen Szatymazt két 2. osztá-
lyos képviselte. A tanulók-
nak 60 perc alatt kellett a
mesébe ágyazott feladato-
kat megoldani. Az idő lejár-
tával mindenki bizakodva
adta be a feladatlapját, hogy
talán ő lesz az egyik díja-
zott. Amíg a tanító nénik ja-
vították a feladatlapokat, a
versenyző gyerekek kéz-
műves foglalkozás kereté-
ben egy kedves darázs fi-
gurát készítettek. Ezután
egy kis uzsonna követke-
zett, majd a várva várt ered-
ményhirdetés. Az első két
helyezett vehet részt a me-
gyei versenyen.

Tetlák Abigél
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2. évfolyam
1. helyezett: Polgár Szi-
monetta (SZTEJKI -
Szatymazi Iskola), felké-
szítője: Kasza Ágnes
2. helyezett: Patyi Olivér
(Weöres Sándor Általános
Iskola), felkészítője: Papp-
né Varga Rita
3. helyezett: Halász And-
rás Richárd (Pallavicini
Sándor Általános Iskola),
felkészítője: Gémes Erzsé-
bet
4. helyezett: Gyöngyi
László (SZTEJKI - Szaty-
mazi Iskola), felkészítője:
Kasza Ágnes
Gratulálunk!

Megyei könyvtárhaszná-
lati verseny
Az idén április 18-án ren-
dezték meg a versenyt. A
téma adta magát, hiszen az
idén ünnepeljük a „láng-
lelkű költő”, Petőfi Sándor
születésének 190. évfordu-
lóját, valamint Juhász Gyu-
la, a tragikus sorsú, ”leg-
szegedibb” költő pedig 130
évvel ezelőtt látta meg a
napvilágot. Iskolánk két ka-
tegóriában nevezett: 5-6
osztály - a csapat tagjai:
Dékány Dorka, Pataki Fan-
ni, Sáringer Gabriella, 7-8.
osztály - csapattagok: Ba-
kos Brigitta, Kiss Nóra,
Kovács Kitti, Pataki Ale-
xandra. Az előzetes feladat

mindkét korosztálynak egy-
egy térkép elkészítése volt
a költők életútjáról. A ver-
seny két helyszínen zajlott.
A „kicsik” A Somogyi
könyvtárban, a nagyok a
Kőrösyben mérték össze
tudásukat irodalomból és
természetesen könyvtár-
használatból. A késő délu-
tánig tartó megmérettetésen
az 5-6. osztályosok a 4. he-
lyen, míg a 7-8. osztályo-
sok az 5. helyen végeztek.
A gyerekek kiválóan telje-
sítettek, amely könyvtáro-
sunknak, Icinek is köszön-
hető, akivel évek óta együtt
működünk, hogy a könyvet
továbbra is szívesen for-
gassák a fiatalok.

Simonyi Zsigmond he-
lyesírási verseny
Még egy jelentős versenyen
képviselték iskolánkat a 8.
osztályosok. Április 20-án
volt a megyei helyesírási
verseny Szegeden a Béke
utcai iskolában. Két tanuló,
Bozsics Bettina és Pataki
Alexandra indult a magyar
helyesírás útvesztőiben. Ők
már negyedik éve ott van-
nak a megye legjobbjai
között. A korosztályukban
21 diák írta meg a tollba-
mondást és a hozzá kap-
csolódó feladatlapot. Az
eredmény: a 10. és 11.
helyen végeztek a lányok. 
Gratulálunk! 

Nagyon friss az élmény, ép-
pen hazaérkeztünk a liget-
ből! Reggel lelkes csapa-
tunk zászlókkal, lufikkal,
illetve TÁBLÁVAL felsze-
relkezve gyülekezett a falu-
ház előtt. Mikor elindul-
tunk jelentős részét alkot-
tuk a sétáló csapatnak.
Nagy örömünkre a "táb-
lánk" elhozta az első helye-
zést, így a jelenlévő tagok
fagyis kuponnal gazdagod-
tak. A délelőtt folyamán
gyerekek jöttek-mentek és
játszottak játékainkkal. A
"vezetőség" sörivóverse-
nyen is helyezéssel gazda-
godott, így a kuckónk mel-
letti nagy fát a táblánk mel-
lett már kettő oklevél is dí-
szítette. Árnyas fák között
sokan leültek megpihenni a
rohanó hétköznapok után,
illetve előtt. Jó volt megáll-
ni, és miközben a gyerekek
örömmel játszottak a szü-
lők jót beszélgettek. Köz-
ben bográcsban készült
ebédünk "szokásos, saját"

szakácsunk jóvoltából,
amely ismét finomra sik-
erült ez a repetából is ki-
derült. Az ebédet asztalnál
ülő közös beszélgetés kö-
vette, gyereknevelés téma-
körben. Az ebéd utáni nas-
solás sem maradt el. A
gyerekek tikkadtan, a fel-
nőttek egy kicsit kipihen-
tebben tértek haza.
Szeretnénk megköszönni a
meghívást a szervezőknek,
illetve a segítséget a Falu-
ház Dolgozóinak! Jó volt
együtt lenni és büszkék va-
gyunk arra is, hogy a szaty-
mazi majális feléledését kö-
vető mindhárom évében ott
voltunk közösen, összefog-
va, esőben, napsütésben,
családostul jelen voltunk!!
Volt időnk kicsit beszélget-
ni a Falunap elmaradásáról.
Azon tanakodunk, mi len-
ne, ha összefogásra hív-
nánk mindenkit, szerveze-
teket, egyesületeket és min-
den szatymazi lakost, hogy
fogjunk össze és mutassuk
meg a környező települé-
seknek, hogyan kell nem
pénzzel, hanem összefogás-
sal falunapot rendezni. Kin-
cseink vannak, itt vannak
gyerekeink, akik táncolnak,
énekelnek, szerepelnek,

van a községünknek
népdalköre, tánc
együttese és még sok-
sok értéke, amivel ki
lehetne tölteni egy,
illetve két napot. Ne
hagyjunk "holmi"
pénzhiány miatt vesz-
ni sok-sok éves ha-
gyományt! Mutas-
sunk példát a gyere-
keinknek összefogás-

ból, hisz a faluna-
pon találkozhatnak
rég nem látott isme-
rősök. Lehet este ut-
cabálon részt venni,
palacsintázni be-
szélgetni, büszké-
nek lenni egymásra
és FALUNKRA!!!
Reméljük kezdemé-
nyezésünk támoga-
tókra, követőkre ta-
lál!! Terveink to-
vábbra is vannak,
ami biztos: közös
programok szervezés alatt
állnak, és gyűlésünk is lesz
még ebben a hónapban!
Részletek, mint mindig
most is a honlapunkon
megtalálhatóak. A majáli-

son készült képek, melyek
mindent elárulnak, szintén
a honlapon megtekinthe-
tőek!
ht tp: / /nagycsaladosok-
szatymaz.hupont.hu/

CSIPET CSAPAT közleménye

"A természet mindíg imád-
kozik" - mondja egy arab
bölcs. De amikor kinyílnak
május virágai, és megkon-
dul a májusi harangszó, s
az egész természet együtt
mondja Ave Maria! - imád-
sága akkor a legszínesebb.
"Ég mosolyog, angyal ör-
vend, pokol remeg, ördög
retteg, amikor mondom:
Ave Maria! - írja egy he-
lyen Szent Bernát. Ezt a
legvirágosabb legszebb hó-
napot szenteli a katolikus
egyház Mária, az Istenanya
tiszteletére.
Honnan indult el, és ho-
gyan fejlődött a Mária kul-
tusz? Hogyan alakultak ki a
májusi ájtatosság és annak
alapja a loretói litánia?
A Mária-tisztelet alaphang-
ját maga Mária adja meg

fennséges "Magnificat"
énekében, amikor szíve
alatt hordozva az Üdvözítőt
meglátogatja rokonát Er-
zsébetet, aki ujjongva fo-
gadja: "Boldog vagy, mert
hitted, hogy beteljesedik
minden, amit az Úr mon-
dott neked." Erre Mária így
szólt: "Magasztalja lelkem
az Urat...lám ezentúl bol-
dognak hirdet engem min-
den nemzedék!" (Lk.1,45-
49) Tehát minden nemze-
déknek evangéliumi fela-
data boldognak hirdetni,
vagyis tisztelni Jézus éde-
sanyját! Mind a keleti,
mind a nyugati egyház ezt
meg is tette, végig a törté-
nelem folyamán. A Szűz-
anya már életében megkü-
lönböztetett tiszteletben ré-
szesült. Szent Lukács evan-
géliuma azt bizonyítja,

KATOLIKUS EGYHÁZ hírei
A MÁJUS SZŰZ MÁRIA HÓNAPJA
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NYUGDÍJASOK közleményei
Az április 26., 27., 28-i
AGGTELEKi kirándulás na-
gyon kellemesen telt el. Úton
odafele megnéztük a Matyó
Múzeumot.
Természetesen leereszked-
tünk kb. 100 méter mélyre a
Vörös-tó barlangba, ami fe-
lejthetetlen élményt nyújtott.
Fürödtünk a Miskolctapolcai

Barlang-fürdőben is.
Megnéztük a Világ legna-
gyobb könyvét, a szilvás-
váradi Fátyolvízesésben is
gyönyörködtünk. Megkós-
toltuk a füstölt pisztrángot és
a finom egri borokat. Kelle-
mesen elfáradva tértünk
„HAZA”.

Május 29-én (utolsó szer-
dán) du. 6 órakor közgyű-
lést tartunk, kérjük tagjaink
megjelenését!

A legközelebbi kirándulás
Gyopáros Fürdőre lesz a
HUMORFESZTIVÁLRA,
ahol szórakozni és fürdeni is
lehet.

Időpontja: 2013. július 6.

Kérem, minél többen jelent-
kezzenek!

---

Május 31-én gyermeknapi
palacsintaparti az iskolá-
ban. 

hogy a Kr.u. első században
már létezik Mária-tisztelet.
A természetes fejlődés útja
az volt, hogy a kultusz ke-
letről nyugat felé haladt, és
lassanként elterjedt minde-
nütt. Ahová ugyanis eljutott
az evengélium, oda eljutott
a Mária tisztelet is. A tisz-
telet jelét mutatja, hogy
Máriának állandó jelzői tá-
madnak: "szent", "tisztasá-
gos", "szeplőtelen", "ál-
dott", "választott" stb. és
alakja egyre inkább kiválik
a századok szürke hátteré-
ből, egyre jobban felmaga-
sodik a hívek tiszteletében,
s a próféták, pátriárkák,
apostolok, szentek, vérta-
núk és szüzek királynőjévé
magasztosul, és elnyeri azt
a kiváltságos helyet a szen-
tek hierarchiájában, ame-
lyet maga az Üdvözítő
szánt neki.
Az egyházi írók mindjárt az
első századokban ugyan-
csak felkarolták a Mária
tisztelet ügyét. Az egyház-
atyák írásaiban nyomon kö-
vethetjük Mária tisztelet
fejlődését. Origenész (184-
254) nagy egyházatya ösz-
szehasonlítja Máriát Erzsé-
bettel és bebizonyítja a Bol-
dogságos Szűz felsőbbren-
dűségét. Szent Atanáz
(298-373) szentnek ma-
gasztalja Máriát, aki az Ige
anyjává lett, és akinek szű-
zessége öröktől fogva való.
Szír Szent Efrém (306-373)
az edesszai diákonus egyik
beszédében összehasonlítja

Máriát az ószövetségi asz-
szonyokkal és felteszi a
költői kérdést: "Volt-e vala-
ha anya, aki Máriához vol-
na hasonló?" Írásaikban
olyan bőven árad Mária
tisztelete, hogy szinte lehe-
tetlen vállalkozás lenne, ha
minden egyházatyának az
idevágó nyilatkozatát össze
akarnánk gyűjteni.
Tovább terjedt és erősödött
a Mária tisztelet az egyház-
ban a zsinatok hatására is.
Az első egyetemes zsinat
Níceában 325-ben az egyik
legsürgősebb feladatának
tartotta, Mária dogmatikai
helyzetének tisztázását, és
kimondta, hogy Mária az
Isten-Krisztust hozta világ-
ra, tehát méltán nevezzük őt
Isten-szülőnek (görögül
Theotokosz), és ezzel le-
fektette Mária tiszteletének
és méltóságának teológiai
alapját. Amikor Nestorius a
szíriai szerzetesből lett 
konstantinápolyi püspök
megtámadta ezt a hittételt,
és azt kezdte hangoztatni,
hogy Mária csak ember-
szülő olyan vihart kavart az
egyházban, hogy II. Theo-
dosius császár (401-450)
kénytelen volt Efezusban
431-ben egy újabb egyete-
mes zsinatot összehívni
amelyik megerősítette a ní-
ceai hittételt. Később a tri-
enti zsinat (1545-1563)
Mária másik egyedülálló
erényére mutatott rá, Mária
mentes volt az erdeti bűntől
és minden súlyos és bocsá-

natos bűntől, s így fogalma-
zódott meg a szeplőtelen
fogantatás (ünnepe decem-
ber 8.) hittétele.
Ám, amikor az egyház így
Mária tiszteletét hivatalo-
san is felkarolta, arról is
gondoskodnia kellett, hogy
a hívek az egyházi életben
hivatalos formák között ad-
hassák meg Máriának az Is-
tenanyának a tiszteletet.
Egymás után jelentek meg
Máriáról a szebbnél szebb
himnuszok, szekvenciák,
antifónák. Külön gondot
fordított az egyház arra,
hogy a Mária ünnepek
szentmiséiben kifejezésre
juttassa Mária egy-egy eré-
nyének jelentőségét az üd-
vösség történetében. Ter-
mészetes azonban, hogy a
hivatalos liturgikus imák
mellett az egyház mindig
támogatta az egyszerű nép
lelkéből fakadt imádságo-
kat és ájtatosságokat, ame-
lyekből nem egyet felvett
liturgiájába is. Ilyen a ró-
zsafüzér, vagy ilyen a lore-
tói litánia amely szárnyaló
himnusza a Mária tisztelet
legszebb kivirágzásának, és
alapja a májusi ájtatossá-
goknak. A loretói litánia a
mai formájában a XVI. sz-
ban tűnik fel először, és Lo-
retó városának baziliká-
jában lévő szent család há-
zából származik, ahol
1575-től minden szomba-
ton elénekelték a Boldogsá-
gos Szűz dicséretérét. A
májusi ájtatosságok terje-

désének ütemét meggyorsí-
totta a francia fogságból
május hónapban szabadult
VII. Pius pápa, aki 1822.
június 18-án a Mária-hónap
megünneplését búcsúkkal
látta el.
Magyarországon Kalocsán
a Miasszonyunkról Neve-
zett Iskolásnővérek lettek
első apostolai a májusi ájta-
tosságoknak. A mi jó ma-
gyar népünk mindig Mária
tisztelő volt. Szívének mé-
lyén kimondatlanul is ott él
a tudat, hogy Magyarország
Mária országa, hiszen
Szent István első királyunk
utód nélkül, neki ajánlotta
fel az országot és a koronát.
Amikor május este megszó-
lalt a litániára hívó harang-
szó, falvainkban egymás
után nyíltak ki a kiskapuk,
és mentek az emberek a
falu templomába litániára
Mária köszöntésére..
Bárha bűneink száma végtelen nagy,
Hőn könyörgünk drága Szűz Anyánk,
Tartsd fölöttünk anyai palástod,
Fordítsd el az Isten ostorát.
Még te élsz a csillagok felett,
E hazának veszni nem lehet!

Dr.Kisházi-Kovács László
plébános

Hivatalos órák a plébáni-
ai irodában
Hétfő, szerda, péntek 10-12-ig 
A plébánia telefonszáma: 283-
170, a szegedi kórházlelkész
éjjel nappal hívható száma:
20/368-13-31

A Fogadó órák: májusban
hétfőnként 9-11 óráig
Júniusban, júliusban és

augusztusban - a nyári szü-
netre tekintettel - a fogadó
órák szünetelnek. 
Természetesen, ha valakinek
segítségre van szüksége,
hívjon bátran bennünket: 
Telefonszám:
Szilasiné Julika: 30/433-6119
Tóth Zsuzsa: 30/856-0288

MOZGÁSKORLÁTOZOTT EGYESÜLET közleményei
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Mi rovatunk

Fakanál Klub hírei

Ficánkák Tánccsoport Görgényi Gábor jegyzete

Tisztelt Olvasók, Szatymaziak!
Szerkesszük, írjuk együtt ezt a rovatot!

Írásait, véleményét, receptjeit, Szatymazzal kapcsolatos
gondolatait szívesen olvassuk, vagy akár meg is jelen-

tetjük!
Elérhetőségünk:

milapunk@szatymaz.hu
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár 62/583-520

Szerkesztőbizottság

Csúnya csecsen!
Ha békésen üldögélve a
Báló kocsmában érne a hír,
hogy Kormányoslacit tú-
szul ejtették csecsen ellen-
ségeink a hivatalban, akkor
azonnal szólnék Virágpistá-
nak, átmennénk, kiszabadí-
tanánk, a csecseneket meg
beásnánk egy öreg kútba
valamelyik elhagyott ta-
nyán. Ha a csecsenek ellen-
ségeinkként itt garázdál-
kodnának a tanyavilágban
utálnám is őket. Úgy, ahogy
az ellenséget szokás.
Azonban napjainkban, bo-
nyolult, szövevényes hatal-
mi harcok eredményeként
az állam jelöli ki, ki is az
ellenségünk. Ha kell valami
valahonnan, olaj, föld, ivó-
víz, ásványkincs, átjáró, út-
vonal, akkor az ott lakókat
kikiáltják terroristának, az
országot megszállják a bé-
ke és az emberi jogok jel-
szavát harsogva, a lakossá-
got megosztják, a mellettük
állók lesznek a polgárok, a
hazájukat védelmezők pe-
dig a lázadók. Hát ez bi-
zony hazugság. Mert ma
hazudni kell a népnek, más
megoldás nincs. Annak ide-
jén tudtuk ki az ellenség,
nyilvánvaló volt, ahogy
gyütt ránk karddal, puská-
val, vagy ahogy dobta le a
bombát. A székelyeknek is
lehetett mondani, hogy

gyerünk a Kárpátokra, jön
az orosz, mert tényleg jött. 
Nekünk nem sok jut az
ázsiai, közel-keleti, afrikai
zsákmányból. Vagy ki tud-
ja, mennyi? 
Mindenesetre, mivel közre
működünk a nyugati (pénz)
világ gyarmatosító törekvé-
seiben, mi is célpontokká
váltunk. A bostoni merény-
let óta egyre többet halljuk
a médiában, fel kell készül-
nünk a terrorista fenyege-
tésre hazánkban is. Erre va-
ló hivatkozással egyre több
helyen motoznak meg, egy-
re többször kérik el adata-
inkat, stb… 
Bostonban ártatlan embe-
rek, gyerekek haltak meg
egy mindenki közös ünne-
pére rendezett maratoni fu-
tóversenyen. Afganisztán-
ban, Csecsenföldön, Irak-
ban évtizedek óta naponta
többen halnak meg. Mégis
a bostoni tragédiát harsog-
ják, s valóban, az érint meg
minket jobban. 
Háború van, de nem a mi
háborúnk. Ha a szatymazi
falunapon leszakítaná lá-
bam egy csecsen bomba, a
tévé, az újságok címlapon
emlegetnék a terrorizmust,
és a csúnya csecseneket
okolnák. Én nem.

Görgényi Gábor

A Szatymazi Ficánkák sikerei
A táncosok 2013.04.13-án
Bordányban az Életet az
éveknek Országos Nyugdí-
jas Szövetség Csongrád
megyében megrendezett ta-
lálkozóján sikeresen bemu-
tatkoztak. Ezt követően
2013.04.18-20-ig részt vet-
tek ugyanezen szövetség
által megrendezett orszá-
gos fesztiválon Balatonfü-
reden. Itt 1200 ember mu-

tatta be produkcióját, tánc,
vers, ének kategóriában.
Az Annabella Hotel látta
vendégül a fesztiválra ér-
kezőket. Közel 50 tánccso-
port mutatta meg tudását az
ország minden területéről.
A Ficánkák kissé izgatot-
tan, de lelkesen és vidáman
álltak színpadra a zsűri elé,
ahol eredményesen szere-
peltek. A zsűri véleménye,
hogy a csapat nagyon jól

együtt mozgott a zenével és
látszott rajtuk hogy élvez-
ték és szeretik azt, amit csi-
nálnak, jutalmul egy dísz-
oklevelet hozhattak haza.
Büszkék arra, hogy kis te-
lepülésüket képviselhették.
A közösen eltöltött 3 nap
nagyon jól összekovácsolta
a kis csapatot, nagyon jól
érezték magukat, új baráto-
kat szereztek. A lelkes kis
szurkoló és kísérő csapat-
nak köszönjük, hogy tap-
sukkal, hangjukkal lelkesí-
tettek bennünket. Ez a 3
nap felejthetetlen élmény
volt számukra. Reméljük,
hogy ez a további munká-
jukhoz biztatást és erőt ad.
A kis csapat nem pihen, ké-

szül a következő országos
rendezvényre Keszthelyre,
a „hetvenkedő hatvanasok”
Retro Ki Mit Tud-jára.
Május elsején a főzőtu-
dományukkal dicsekedhet-
tek a tánccsoport tagjai.
Ízletes csülök pörköltjük
elnyerte a zsűri tetszését.
Ez a nap is megint egy kö-
zös program volt, ahol min-
denki nagyon jól érezte
magát.

A Szatymazi Fakanál Klub,
Rácz Laci királyi szakács
vezetésével meghívást ka-
pott Erdélybe a Gyergyó-
szárhegyi Gyermek Otthon-
ba. Április 15-én indult út-
nak Móra Mónika, Rácz
Laci és Nacsa Zoli. Április
15-én és 16-án a Kibédet
látogattuk meg: 15-én meg-
hívtuk a kibédieket egy
szegedi halászlére, 16-án
pedig az összes óvodásnak
és iskolásnak egy-egy pala-
csintát csináltunk. 17-én
mentünk tovább Gyergyó-
szárhegyre. Ajándékba vit-
tük egy új palacsinta sütőt,

a gyerekeknek is főztünk
szegedi halászlevet. Na-
gyon ízlett nekik. 18-án 50
liter babgulyást készítet-
tünk és egy-egy óriás pala-
csintát sütöttünk nekik. 19-
én lefőztünk szintén 50 liter
tarhonyás, borsós, kolbá-
szos gulyást. Minden étel
elfogyott.
Ezúton szeretném megkö-
szönni Szatymaz Lakossá-
gának a támogatásokat,
hogy kijuthattunk Erdély-
be!

Rácz Laci
Arany Diplomás Amatőr

Királyi Szakács
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Orvosok rendelése:
Dr. Lengyel Dezső
(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 időben
hívható mobiltelefon: 
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: 30/622-9428. 

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

Csecsemő- és gyermek
tanácsadás:
Szerdánként: 1200-1400.
Terhes tanácsadás:
Csütörtökönként: 1200-1400.
Mezeiné Bérczy Sarolta:
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tel:283-149
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(tel.: 30/9451-386)
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Hétköznap: 800- 900, 
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Szatymazi Posta
Dózsa Gy. u. 19/A.
62/283-150
Nyitva tartás:
Hétfő-péntek 800-1600

Polgármesteri Hivatal
Szatymaz, Kossuth u. 30.
(tel: 583-560) 
Ügyfélfogadás: 
Hétfő, péntek: 800-1200, 
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tel.: 20-9571-128
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Rendőrség:
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20/209-5307
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20/209-5302
Polgárőrség:
Telefonszáma: 

30/6234-262

Kábel-TV hibabejelentés:
Szélmalom Kábeltévé Rt.
Tel.: 463-444/101
Falugazdász fogadóideje:
Halászné Ács Éva 
tel.: 30/338-0162 
Faluház, Dózsa u. 42.
Szerda: 800-1600, 
péntek: 800-1300

Sertésfelvásárlás:
Kiss István 30/974-8232 

Mozgáskorlátozottak
Egyesülete.
Elnök:  Szilasi Tiborné,
Tel.: (62) 583-520
Faluház: Dózsa Gy. u. 42.
Hétfő: 900-1100

Tanyagondnokok:
Rózsa Zoltán 

tel.: 20/260-0750
Karácsonyi Gergely 

tel.: 30/5000-532
Sarapka Irén Katalin

TEL.:30/498-8643
Vidácsné Lukucza Éva

tel.: 30/229-7123
Csányi Imre 

tel.: 20/404-2024
Bérczi Tamás 

tel.: 20/539-4370

Kapcsolat Integrált Szociális
Alapszolgáltatási Központ
Tel.: 283-169
Makra Sándorné
Tel.:30- 3034-487

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

Ügyfélfogadási idő
Kedd: 1235-1700

Ügyeleti idő  kedd: 1600-1800

Gyermekjóléti Szolgáltatás
Tel. 62/283-169

Ügyfélfogadási idõ
Csütörtök: 1200-1600

Bencsik Márta

Vízmű hibabejelentés
Csúri Gábor: 
Tel.: 20/533-4965

Temetéssel kapcsolatos 
teljes körű ügyintézés:
Patak János
Tel.: 30/278-0017

Teleház
Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig:  800-1900

Szombat: 1000-1530

Vasárnap: zárva
Cím: Dózsa György u. 42.
Tel: 583-520

Sándorfalvi Okmányiroda:
Cím: 
Sándorfalva, Ady Endre u. 1.
Telefon: 62/572-046, 62/572-978, 

62/572-979, 62/572-960
Fax: 62/572-046
Hétfő: 0800-1200

Kedd: 0800-1200

Szerda: 1300-1700

Csütörtök: 0800-1200 és 1300-1530

P : Szünetel

Démász hibabejelentés a:
40/822-000
kozvilagitashiba@edf.hu
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SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ÜGYELET
FELNŐTT:

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

elérhetőségi telefonszám/lakásra hívás: 104-es ingyenesen
hívhat telefonszámon.
Rendelő helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. szám alatti fel-
nőtt ügyeleti rendelőben /bejárat a Szilágyi utca felől/.

GYERMEK:
Hétköznap: 1100-1600 helyi gyermekorvos közreműködésével
sürgősségi ügyelet a 30/622-9428-as telefonszámon,
1600-730 a mentőállomáson.
Szombaton, vasárnap, valamint munkaszüneti napokon: 
0730-0730.
Elérhetőségi telefonszám /lakásra hívás: 104 ingyenesen
hívható telefonszámon.
Rendelő helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. szám alatti
felnőtt ügyeleti rendelőben /bejárat a Szilágyi utca felől/.

Közérdekű információk

Búcsúzunk tõlük
Csúri István (1955.)

Kávai Lászlóné 
Szabó Erzsébet (1957.)

Kormány Andrásné 
Bodor Mária (1920.)

Kormányos István (1940.)

Vízmű hibabejelentés
elérhetősége 

megváltozott: 

Csúri Gábor: 

Tel.: 20/533-4965 
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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 Szülők!
Amennyiben szeretnék, hogy újszülöttjük fotója megjelenjen a „Mi Lapunkban”, kérjük, az adatokat és a képet küldjék el a 

milapunk@szatymaz.hu-ra, vagy hozzák be személyesen a szerkesztőségbe!

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

Csatai Laura Eszter 2013. 03. 19.
Barna Eszter, Csatai Pál

Mezei Kornél 2013. 04. 02.
Bérczy Sarolta, Mezei Béla

Nagy Noémi 2013. 03. 21.
Maróti Tímea, Nagy Csaba

Barackmag Táncegyüttes
A Zsombói Tavaszköszöntőn léptek fel a művelődési ház

néptáncosai április 20-án. Dobos Katalin estje a könyvtárban

Dankó Pista Napja: Széles Flóra énekel

Szaft kupa május elsején

A Mozgáskorlátozottak Szatymazi Egyesülete
sok szeretettel meghívja Önt 

2013. május 28-án, kedden 16:30 órakor a
Szatymazi Faluházba

Nagyné Hegedűs Anita
Pszichológus, speciálpszichológus

a Szegedi Tudományegyetem tanársegédje
„Beteg lettem!... Hogy éljem túl?”

című ingyenes előadására

Az előadás témái:

Mi történik a diagnózis felállítása után?
Hogyan jussunk el a szorongástól az elfogadásig?

Beteg – család – sorstársak
Pozitív gondolkodás

Önelfogadás, önbizalom
Életvezetési tanácsok mozgáskorlátozottak és krónikus

betegek számára

Mindenkit szeretettel vár az Egyesület vezetősége!


