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Tisztelt olvasók! 
Kedves szatymaziak!
December végén az ünne-
pekre ráhangolódva és má-
sok véleményére is kíván-
csian, végig látogattam az
önkormányzati intézmé-
nyeket, megköszönve a
kollegáknak az egész éves
munkát. Tettem ezt attól
függetlenül, hogy ki a köz-
vetlen fenntartója, vagy
működtetője az adott közin-
tézménynek. A dolgozók
között az összekötő kapocs
az volt, hogy mindannyian
a község lakóinak érdeké-
ben, azok boldogulását se-
gítve fejtették ki tevé-
kenységüket. Egy újabb
évig vitték a vállukon egy
majd ötezer fős település
gondjait. Kevesen gondol-
nák Önök közül, hogy
jelenleg - beleértve az ön-
kormányzatot is - négy kü-
lönböző fenntartója van a
10 éve még egy kézben lé-
vő intézményeknek. Sok
változást hoztak az elmúlt
évek, és az átalakulások
generálója csak részben
volt a község vezetése. Az
én olvasatomban a lényeg
azonban változatlan:

ugyanazok a dolgozók,
ugyanolyan tiszteletre mél-
tó kitartással végezik to-
vábbra is Szatymazon és
Szatymazért a munkájukat.
Az átalakuló viszonyok kö-
zepette szinte csak ez a
hozzáállás tekinthető állan-
dónak, és én ezt köszöntem
meg nekik minden szaty-
mazi nevében. Elbeszélget-
ve velük, jó néhányukon
láttam, hogy megviseli őket
a folyamatos változás. Azt
érzékeltem, hogy a fontos
értékek szem előtt tartása a
mindennapi megélhetésért
folytatott küzdelem során
másodlagossá válhat.
Ugyanakkor kiderült az is,
mennyire nehéz is a munka,
az önmegvalósítás és a csa-
lád viszonyrendszerében
mindig okosan súlypon-
tozni. Ez egyébként sok -
nem csak helybeli - isme-
rősnél visszaköszönt 2013-
ban, a legritkább esetben
sikerélményeket hagyva
bennük.
Az év során mindenkit érin-
tő változások megítélése -
az eltérő érintettség okán –
a szatymaziak esetében sem
volt egységes. Átalakult az
alapfokú közigazgatás és a
létrejövő járások több, ed-
dig helyben ellátott felada-
tot vettek át. Ezzel ugyan
egységesítve lett - a telepü-
lések méretétől függetlenül
- az ügyek intézésének 
szakmai színvonala, ám
egyes eljárásokhoz a hoz-
záférés nehézkessé vált. Az
év elején, a költségvetés
tervezésekor már tájékoz-
tatást adtunk arról, hogy az

állam az önkormányzatok
finanszírozását is teljesen
átalakította. Emiatt egy sor
nehéz, kellemetlen döntés-
sel kellett a képviselőknek
szembenézniük, amelyek a
lakosságot, a civileket és a
dolgozóinkat egyaránt érin-
tették. Éppen ezért, külö-
nösen fontosnak ítélem
meg azt, hogy a testületi in-
tézkedések - néhány kivé-
teltől eltekintve - egyhangú
döntéssel születtek meg. A
költségvetési megszorítá-
sok által generált közhan-
gulat okán a képviselő-
testület különösen fontos-
nak ítélte meg azokat a ki-
sebb anyagi ráfordítást
igénylő programjainkat,
ahol a statisztika mögül
kivillantak az egyéni sorsok
is. A féléves tényszámok és
a költségvetési beszámoló
után volt kijelenthető, hogy
visszatért közénk az opti-
mizmus és ezáltal tudtunk
néhány póttámogatásról
dönteni, többek között a
közalkalmazottainkat hoz-
va ezzel kedvezőbb hely-
zetbe. Az egyre bővülő
közmunkában rejlő lehető-
ségek révén az önerős beru-
házások és felújítások lát-
ványosan beindultak a má-
sodik félévben. Benyújtott
pályázataink is folyamatos
bizakodásra adtak okot. A
ciklus legfontosabb beruhá-
zásaként a szennyvízhá-
lózat kiépítése - a kezdeti
csúszás ellenére - a terve-
zettől lényegesen jobb
ütemben haladt. Ebből az
következik, hogy az idei év
második negyedében reális
elképzelés lehet a rákötések
megkezdése és a próba-
üzem elindítása. Az év hát-

ralévő részében pedig meg-
kezdődhetnek azok - a bel-
területi lakosság széles kö-
rét érintő - infrastrukturális
fejlesztések, melyek elindí-
tásával célszerű volt meg-
várni a csatornázás végét.
Ezek a - zömmel önerős -
munkák a következő cik-
lusra is adnak bőven ten-
nivalót. Az itt élők számára
fontos lehet az egy évvel
ezelőtti viszonyok és a
mostani körülmények kö-
zötti összehasonlítás ered-
ménye. A legjelentősebb
különbség, hogy jelen pil-
lanatban nem állnak fenn
olyan szükségszerűségek,
amelyek indokolnák a la-
kossági és vállalkozói ter-
hek növelését. Az önkor-
mányzat működése meg-
oldottnak látszik adók, dí-
jak emelése nélkül is.
Tapasztalatból tudom, hogy
az élet egyik területén sem
olyan fontos a motiváció,
mint a munkában. A fent
vázolt elképzelések alapján
úgy érzem, a kellő hajtóerő
ez évben is biztosított szá-
momra. Meggyőződésem,
ha a képviselőtársakra, kol-
légákra, vállalkozókra, és
civilekre - akik az eltelt egy
évben is segítették a mun-
kámat a közösség irányí-
tásában - továbbra is szá-
míthatok, akkor felesleges
aggódnom Szatymaz 2014-
es jövője miatt. Köszönöm
nekik a támogató hozzáál-
lást, az ötleteket, és a közös
munka örömét. Sikerekben
bővelkedő új esztendőt kí-
vánok nekik és Önöknek
egyaránt!

Dr. Kormányos László 
polgármester

A tartalomból:
2.o.: Helytörténet
3.o.: Önkormányzati

hírek
4.o.: Pályázatok
5.o.: Szennyvíz

csatornázás
6.o.: Egyesületi hírek
9.o.: Mi rovatunk
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Szatymaz madártávlatból
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HELYTÖRTÉNET

Amikor Humay Nándor
székalji tanító először, az iz-
galomtól remegő kezével,
nagy csattogást kiváltva,
megforgatta a szatymazi
Tóth-Molnár féle vendéglő
nagytermében a kölcsönzött
kezdetleges filmvetítőgép
filmet továbbító hajtókarját,
1925-öt írtak. A gázlámpá-
val világító gépezet irányí-
tott fényét, a filmen keresz-
tül vetítette a falra kifeszített
fehér vászonra. A kíváncsi
nézők a széken, a még kí-
váncsibb gyerekek a vászon
előtt a földön ülve figyelték
az első szatymazi filmvetí-
tést. A fehér vásznon hama-
rosan ugrálva, időnként
gyorsítva, látni lehetett az
első világháború olasz front-
ján harcoló magyar katoná-
kat, az ágyuzást és annak
eredményét. De a fehér vá-
sznon később megjelent a
néma filmek akkori két dán
csillaga, a nevettetés kora-
beli két bajnoka: Zoro és
Huru is. Az ö szereplésükre
napokig emlékeztek a né-
zők. Ki gondolt volna akkor
ott arra, hogy az a néma, pat-
togó és időnként ugráló, alig
élvezhető filmvetítés -  meg-
szakítva felírásokkal -  mi-
lyen nagy fejlődési utat fog
befutni, rövid  40 év alatt…
A filmvetítést elindító gép
hamarosan bejárta a korabeli
vendéglőket. Humay Nán-
dort ugyan három évvel ké-
sőbb elhelyezték Szatymaz-
ról, de akkor már a "vándor-
filmvetítők" mind gyakoribb
megjelenése biztosította, kü-
lönösen nyáron, hogy a né-
zők ne maradjanak ki, az
egyre gyarapodó és mindíg
egy kicsivel "jobban nézhe-
tő" némafilmek sokaságá-

ból. 
Az igazi változást a hangos
filmek megjelenése hozta.
Már nem volt elég a gázlám-
pa fénye. Hangszórót is be
kellett állítani, nem lehetett
tovább kézzel tekerni a fil-
met. Áramfejlesztő gépet
kellett beiktatni, üzemeltet-
ni. A szállítás és az elhe-
lyezés problémájáról már ne
is beszéljünk. A sokkal bo-
nyolultabb gépezet működ-
tetéséhez már szakembere-
ket kellett kiképezni.
A szatymazi filmvetítés vi-
rágkorát az 50-es évekre te-
hetjük. Akkor ott a Vasút ut-
cájában, az öreg soron, a
Neu Sándor kereskedő bolt-
jából és vendéglőjéből kiala-
kított, színpaddal és gépház-
zal is rendelkező Művelő-
dési házban, heti rendszeres-
séggel működött a mozi...
Az alacsony, levegőtlen,
nyirkos vályogépület csak
ideiglenesen szolgálhatta a
művelődést és benne a film-
vetítést. Ma már azt is tud-
juk, hogy ott volt a mozinak
a legnagyobb forgalma is. A
falu új, jelenleg is meglévő
kultúrházát, amit akkor kettő
és fél millió forintból építet-
tek, csak 1964-ben adták át
rendeltetésének, ünnepélyes
keretek között.
Az új, minden igényt kielé-
gítő épület jórészt a dr.
Szűcs István (1909-1989)
tulajdonát képező körtés
területére esett.
Szűcs István apja Szűcs M.
Lajos vasutas volt. A jól tan-
uló, szorgalmas Pista gyer-
mek továbbtanulására már
az elemi iskola elvégzésekor
felhívták a szülő figyelmét.
A középiskolában, ahol si-

keresen, jó eredménnyel le-
érettségizett, nem változott a
helyzet, a további tanítta-
tását is erősen ajánlották.
Már az időben sem volt ol-
csó az egyetemi képzés. A
vasutas nyugdíj nehezen fe-
dezte volna a családi kiadá-
sokat és a felsőfokú oktatás
költségeit, ezért Szűcs M.
Lajos a szatymazi állomás-
sal szemben lévő épület Ady
út felé eső részén vendéglőt
nyitott. Szabad idejében
Szűcs Pista is ott szorgosko-
dott az apja körül. Volt azon-
ban egy "titokban tartott"
nyári foglalatossága is. Ab-
ban az időben még a 30-as
években, gyümölcséréskor,
hatalmas egymásba rakott
kétfüles kosaraikkal megje-
lentek Szatymazon, főleg
Kecskemétről, a kofák. Va-
lamely vasút közeli vendég-
lőben letelepedtek, és ott
várták a gyümölcstermelő
gazdák bevitt mintáit és
ajánlatát. Ott vették meg a
zsákszövettel levarrott, ko-
sárba rakott és a vasúthoz
elszállított gyümölcsöt, amit
a következő vonattal már
küldtek is tovább Pest felé.
Ez a felvásárlás napokig tar-
tott. Pénzt azonban még ak-
kor itt Szatymazon nem tud-
tak szerezni, mert a posta az-
zal nem foglalkozott. Az
egyetemista Szűcs István
vállalta, hogy a nyári szünet-
ben Pestről időnként, titok-
ban lehozza. A délutáni vo-
nattal indult és a Nyugatiban
már várták. Kocsiba ültet-
ték, a kabátját elvették, a
szállásához elvitték. Reggel
azután vonatindulás előtt új-
ra kivitték az állomásra, a
kabátját ott visszaadták és a
vonatra felültették. Valahol a
kabátba volt a lehozandó
pénz, és valószínű, hogy
üzenet is, mindíg bevarrva.
Ő sem tudta, hogy mikor
mennyi. (Fűz Ferenc elbe-
szélése nyomán)
A szatymaziak által tisztelt
és szeretett Szűcs István si-
keresen elvégezte a jogi
egyetemet is, majd a felső-
központi közigazgatásnál
nyert először alkalmazást,
onnan került át Szatymazra,
hogy a helyi kirendeltség
feladatait ellássa. Szatymaz-
ról nősült, elvette Báló Ist-
ván vendéglős unokáját, Bá-

ló Ilonát (1915-2000).  
Az új kulturház épületének
helyén még ott sorakoztak
és nőttek fel, már több mint
negyven éve, a magas növé-
sű "Avranchesi jó Lujza"
névre hallgató, és még a
Wagner Adolf féle 10 holdas
faiskolájából származó kör-
tefák. (A faiskola akkor, a
Zsótér Dezsőné által bir-
tokolt csatorna melletti terü-
leten volt kialakítva.) Abban
a régi időben, a 20-as évek
vége felé egyébként Wagner
Adolfnak is volt itt Szaty-
mazon, a takarmánybolt
melletti háza környékén,
legalább1300 körtefája, ami
egy kilométer hosszúságú
lugasnak volt kialakítva. Va-
gon tételben szállította kül-
földre a gyümölcsöt, a kör-
tét, a zömét Stockholmba. A
körtefái közül néhány száz-
évesnek tekinthető még ma
is ott díszlik a Barcsay sarok
környékén, a volt földjének
szélén elmenő út mellett.
Az építkezésnek áldozatul
esett "avransi" körtés gyü-
mölcsét már augusztus dere-
kán szedni kezdték. Ott állt
és ért nagy ládákban szállí-
tásig, a Báló vendéglő nagy-
termében. Az igen bőven
termő, még virágzáskor sem
fagyérzékeny, soha sem kő-
sejtes gyümölcsű magas nö-
vésű fák, akkor még tudo-
mányos megfigyelés alatt is
voltak. Szűcs István szoros
kapcsolatot ápolt a növény-
védő szereket előállító üze-
mekkel. A gyárak megbízá-
sából különböző vegysze-
rekkel kisérletezett az 50-es
években, például, a rézgálic
pótlására külföldön akkor
már használt szerves vegyü-
lettel, a DNRB-vel is.    
Az új kultúrházban kialakí-
tott mozi, már minden
igényt kielégített. A televízió
rohamos fejlődése és térhó-
dítása a rendszeres filmve-
títést nem csak Szatymazon,
teljesen elsorvasztotta. Már
lassan csak a visszaemléke-
zésekben elevenedik fel né-
ha a régi mozi hangulata. Az
viszont igaz, hogy működé-
se alatt nagy és kedvező ha-
tással volt a nézők művelt-
ségének formálódására.

Pálmai József

A szatymazi moziról
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Kedves Olvasó!
Régi népnyelvünk szerint december Álom hava, január Fergeteg hava. Ezen elne-
vezések is jelzik, hogy mást jelent az év végi és az év eleji visszahúzódás. Az előbbi az
ünnepek előtti elmélyülés időszaka, utóbbi inkább a természet vad erői elől való meg-
bújás. Ez az időszak, még a farsang előtt, számunkra lelkileg is sivárabb, bár enyhít
ezen az utóbbi hetek kellemesebb időjárása. Kedvez az állattartóknak, azoknak kik
bevállalnak még kinti munkákat, de főként fáskamránknak és gázszámlánknak. Tudjuk
ám, hogy nem tart ez már sokáig, egy reggelen majd váratlanul s méltatlankodva
megérezzük a tél szorítását. Eltelik majd néhány nap s megszokjuk s tán még örömün-
ket is leljük a zord időben. Ehhez kívánok kitartást, derűt, erőt és egészséget, tisztelet-
tel, 

Görgényi Gábor

Tisztelt Szatymaziak!
Az újesztendő alkalmából
szeretettel kívánok Önök-
nek, a település valamennyi
lakójának nagyon boldog,
áldásos és eredményekben
gazdag újesztendőt! Meg-
köszönöm a múlt évben ta-
núsított támogató segítsé-
güket. A régió fejlesztése
érdekében továbbiakban is
messzemenően számítok a
kölcsönös érdekeken ala-
puló segítő együttműködé-
sükre. 
Mozgalmas év volt a 2013-
as esztendő, megpróbáltunk
eleget tenni a ránk szabott
kötelezettségeknek. Ilyen-
kor számvetést készítünk,
hogy mi az, amit sikerült
megoldanunk, és mi az, ami
nem sikerült túl jól, hol van
még tennivaló. 
Meggyőződésem, hogy

sokkal, de sokkal több si-
kerről és rendkívüli ered-
ményről számolhatok be: 
Hazánk teljes mértékben
(idő előtt!) visszafizette az
IMF – nek, így gazdasági-
lag is függetlenné válhat-
tunk. – Ez tette lehetővé,
hogy nagyon sok országgal
szemben nálunk ne kelljen
a közalkalmazottak tízezre-
it elbocsátani, megőrizhes-
sük a nyugdíjakat, szép las-
san kimászhassunk a pokol
legforróbb katlanjából. Im-
már harmadik éve sikerül
az ország költségvetési hi-
ányát 3 % alatt tartanunk.–
Kikerültünk a fenyegetett
„túlzott deficit” eljárás alól,
így maradéktalanul hoz-
zájuthatunk az EU pénzbeli
támogatásaihoz. 
Az ország gazdaságát érin-
tő intézkedésekkel sikerült
megteremteni az alapot ah-
hoz, hogy az egyéneknek is
segíteni tudjunk. Nemzeti
kormányunk az adóterhek
jelentős részét „átrakta” a
bankok és a multinacionális
cégek hátizsákjába. (Kap-
tunk is érte hideget-meleget
országhatárokon túlról, és
ami fájóbb, a határainkon
belülről is.)
A fenti intézkedések sorá-
val megteremtettük az alap-

ját annak, hogy segíthes-
sünk a családok elviselhe-
tetlen terhein. Az év során
húsz százalékkal csökken-
tettük a rezsiköltségeket,
amit eddig soha sehol nem
tettek meg! 
Visszaállítottuk a gyes 3.
évét, a családi adókedvez-
mények bevezetésével so-
kat segítettünk a gyermekes
családokon, az idén beve-
zetésre kerülő „gyed extrá-
val”, a családokat érintő
adókedvezmények kiter-
jesztésével ösztönzést
adunk a fiataloknak a to-
vábbi gyermekvállalásra, a
könnyebb visszahelyezke-
désre a munka világába. 
Elhatározott szándékunk
szerint az idén tovább
csökkentjük a lakosságot
terhelő rezsiköltségeket. A
feladat a bankok és a multik
ellenállása miatt még to-
vábbra is nehéznek ígérke-
zik, de reményt ad az a
tény, hogy az Európa orszá-
gai már szépen követik
példáinkat. 
Kormányunk mindent meg-
tett azért, hogy a deviza-
hitelbe hajtott embereken
segítsen. Az árfolyamgát és
egyéb intézkedések során
több tízezer embernek tud-
tunk segíteni. Hittel és

meggyőződéssel állítom,
hogy a nemzetközi szabá-
lyok végső döntése nyomán
megtaláljuk azt a megol-
dást, amely reményt és ha-
tékony segítséget tud nyúj-
tani bajbajutott honfitár-
sainkon. 
Mi továbbra is a teljes nem-
zeti összefogásában bízunk.
A kettős állampolgárság be-
vezetése ezt fényesen iga-
zolja. Azt, hogy nemzetünk
döntő része mellénk állt,
kellően bizonyítja a tavaszi
árvíz esetén történt példát-
lan összefogás. Korra, nem-
re, pártállásra tekintet nél-
kül összefogtunk és legyőz-
tük az eddig valaha mért
legnagyobb árhullámot. Itt
szeretnék nagy tisztelettel
köszönetet mondani min-
denkinek a rendkívüli áldo-
zatvállalásért, az erőfeszí-
tésért, a példás, önzetlen
összefogásért. 
Az újesztendő alkalmából
szeretettel kívánok a szaty-
maziaknak nagyon boldog,
áldásos és eredményekben
gazdag újesztendőt!  
A mielőbbi viszontlátás re-
ményében tisztelettel kö-
szönti:  

Farkas Sándor
országgyűlési képviselő

Ítéletnap
Ropognak tömérdek sziklák

indulnak dübörögve
Isten haragos fia
játékát összetörte

Végső nap lemenőben
megfeneklik a vérben

kővé válik a gyöngysor
imádkozók kezében

Árnyékok fények nélkül
kifeszült rettenetben
szabad akaratodból

nézd meg mit tettél ember
Fekszik fiad és lánykád

jéglapon kitakarva
nincs már reményeidnek

anyaföldje se magja
Gömöri István

Tisztelt földtulajdonosok!
Szeretnénk felhívni a figyelmüket
arra, hogy az új földtörvény több
ponton megváltoztatja az eddig
szokásos, haszonbérlettel, és ter-
mőföldvásárlással kapcsolatos ad-
minisztratív teendőket.
A törvény szakaszosan lép életbe.
Az első negyedévben, (2014. már-
cius 01.-ig) csak a haszonbérlettel
kapcsolatos teendők változnak. A
termőföldvásárlással kapcsolatos
változások csak március 1-e után
lépnek életbe.

Röviden összefoglaljuk a legfon-
tosabb, már életbe lépett változá-
sokat.
A földhasználati szerződést közok-
iratba, vagy teljes bizonyító erejű
magánokiratba kell foglalni, amit a
földtulajdonosnak három eredeti
példányban kell benyújtania a
jegyzőhöz.
A benyújtott a szerződéssel egyi-
dejűleg be kell nyújtani egy for-
manyomtatványt, amelyben a tu-
lajdonos kéri a közzétételt.
A szerződésben rögzíteni kell azt

is, hogy a haszonbérlő előhaszon-
bérletre jogosult e, és ha igen, ha-
nyadik helyen.
A bérbe vevőnek csatolnia kell egy
nyilatkozatot, hogy a föld haszon-
bérbe vételével a már birtokában
levő földterület nagysága nem ha-
ladja meg a Földforgalmi Törvény
által meghatározott birtokmaximu-
mot. 
A szerződésnek, vagy annak mel-
lékletének tartalmaznia kell a föld-
forgalmi törvényben részletezett
nyilatkozatot is. 

A kifüggesztés ideje 15 nap, nem
számítva a kifüggesztés, és a levé-
tel napját. Ez az időtartam áll ren-
delkezésére azoknak, akiknek elő-
haszonbérleti szándéka vagy jogo-
sultsága lenne.
A haszonbérleti szerződés hirdet-
ményi úton történő közlésre vonat-
kozó eljárás díj és illetékmentes.
A földvásárlással összefüggésben
március elsején életbe lépő válto-
zásokról a következő lapszámban
írunk majd.
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T Á J É K O Z T A T Á S
Tájékoztatjuk a rendszeres ellátásokban részesülő segélyezetteket, hogy a rendszeres szociális segély, foglalkoztatást
helyettesítő támogatás, családi napközi térítési díj támogatás kifizetése 2014. évre vonatkozóan az alábbi ütemezés
szerint történik:

2014. február hóban 03-04-én, 2014. június hóban 04-05-én, 2014. október hóban 02-03-án,
2014. március hóban 03-04-én, 2014. július hóban 02-03-án, 2014. november hóban 03-04-én,
2014. április hóban 02-03-én, 2014. augusztus hóban 04-05-án, 2014. december hóban 03-04-án,
2014. május hóban 05-06-án, 2014. szeptember hóban 03-04-én, 2015. január hóban 05-06-án.

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

időpontokban szíveskedjenek járandóságukat felvenni,
akadályoztatásuk esetén meghatalmazott megbízásával.
Szatymaz, 2014. január 2.

Mákos Istvánné 
jegyző

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

Lakás címe Alapterület m2 Szobák száma Komfortfokozat Bérleti díjFt/hó

Kossuth u. 10/B. 38,26 m2 1 szoba összkomfort 16 643.- Ft

1. A pályázaton részt vehetnek:
a. Önálló lakástulajdon-

nal, lakásbérleti joggal
nem rendelkező, kereső
tevékenységet folytató,
35 év alatti fiatal háza-
spárok, élettársi kapc-
solatban élő, egyedülál-
ló személyek, akik vál-
lalják, hogy:

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

- lakás-előtakarékossági
szerződést kötnek vala-
mely pénzintézetnél. 

b.Az önkormányzat, vagy
intézményeinél alkal-
mazásban, vagy azok-
kal szerződéses jogvi-
szonyban állók, akik
önálló lakástulajdonnal
nem rendelkeznek és

vállalják bérleti jogvi-
szonyuk határozott idő-
re, vagy munkaviszo-
nyuk fennállásáig törté-
nő létrejöttét. 

2. A pályázatok során előny-
ben részesülnek azok, akik:

a. 6 havi bérleti díj egy
összegben történő meg-
fizetését vállalják,

b. lakásbérleti szerződés
meghatározott időtar-
tamának lejárta előtt sa-
ját tulajdonú lakást sze-
reznek, vagy lakásprob-
lémájukat más módon
megoldják,

c. minimum egy 4 éves
futamidejű, legalább
10.000 Ft/hó lakás-elő-
takarékossági szerző-
déssel rendelkeznek,

d.állandó lakóhellyel,
vagy ideiglenes tartóz-

kodási hellyel rendel-
keznek a községben,
vagy életvitelszerűen itt
tartózkodnak,

e. minimum 6 hónap fo-
lyamatos munkavi-
szonyt igazolnak,

f. építési telektulajdonnal
rendelkeznek a község-
ben,

g.pénzintézeti igazolás
önerő meglétéről,

h.gyermeket nevelnek,
3. Pályázni csak a Polgár-
mesteri Hivatalban besze-
rezhető pályázati adatlap
kitöltésével lehet.
4. A pályázat benyújtásának
határideje: A közzétételtől
2014. január 22.
5. A pályázat benyújtásának
helye: Szatymaz Községi
Önkormányzat Polgármes-
teri Hivatala 6763 Szaty-

maz, Kossuth u. 30. Dr.
Kormányos László pol-
gármester
A polgármester gondos-
kodik a Polgármesteri Hi-
vatal útján a pályázatok
nyilvántartásba vételéről.
6. A pályázat elbírálásának
határideje: 2014. január 30. 
A pályázókat a pályáztatás
eredményéről a polgármes-
ter írásban értesíti.
A nyertes pályázóval, a
lakásbérleti szerződés meg-
kötése, az értesítés kézhez-
vételétől számított 15 na-
pon belül történik meg.
Amennyiben a szerződés-
kötésre a pályázó hibájából
nem került sor, a bérlőki-
jelölés hatályát veszti. 
Szatymaz, 2014. január 07.

Szatymaz Község
Képviselőtestülete

Egy tanyafejlesztésre 2012.
során kiírt pályázat keretében a
Vidékfejlesztési Minisztérium-
tól 4.441.500 Ft támogatást
nyertünk. Ennek megfelelően
2013. márciusában egy Dacia
Duster tipusú terepjárót tudtunk
vásárolni az Önkormányzat ál-
tal fenntartott tanyagondnoki
szolgálat munkájának elősegí-
tésére.
2013 tavaszán a LEADER 
program keretében valósult
meg a „Településen élők és
idelátogatók eligazodását segítő
információs táblák kihelyezése
egységes arculat alapján” tár-
gyú projektünk. A pályázat ke-
retében települési üdvözlő táb-
lák, információs táblák és a
Szatymaz-Sándorfalmi körfor-
galomban egy kisplasztika ke-

rült kihelyezésre. A projekt
4.100.500 Ft támogatásból va-
lósult meg. 2014 során az utca-
név táblák is kicserélésre, illet-
ve a hiányzók pótlásra kerül-
nek.
A régi Neszürjhegyi iskola épü-
letében két szatymazi civil szer-
vezet által beadott LEADER
projekt valósult meg összesen
7.700.000 Ft értékben. A pályá-
zatokból belső felújítási mun-
kák: nyílászáró cserék, burko-
lás, festés, fűtéskorszerűsítés és
külső munkálatok: akadály-
mentesítés, külső vakolás és
festés valósult meg. Ezenkívül
tárgyi eszközök (szekrények,
laptop, minikonyha) beszerzé-
sére került sor. 
Társadalmi megújulás operatív
program (TÁMOP) keretében a

Dankó Pista Faluház nyert tá-
mogatást ”Gyarapodó tudás,
fejlődő közösség„ címmel. A 28
millió Ft értékű támogatásból
egy éven át 6 féle kreatív fog-
lalkozáson vehettek részt a
szatymazi gyerekek. A pályá-
zatból vásárolt eszközök biz-
tosítják a projekt fenntartható-
ságát. Reméljük a részvevők és
a szülők is sikeresnek ítélik
meg a programot. 
2013. júniusában falumegújí-
tásra és fejlesztésre, az UMVP
III. keretében 4.388.149 Ft tá-
mogatást nyertünk az önkor-
mányzat és a Posta közötti kis
park sétányainak fejlesztésére.
A beruházás novemberben el-
kezdődött a bontási munkála-
tokkal. Befejezés tavasszal vár-
ható. A beruházás végén meg-
valósul a hivatal udvarának,

valamint épületének szerves in-
tegrálása a fejlesztéssel érintett
közterületbe, követve ezzel az
építészetben manapság képvi-
selt uralkodó irányvonalat.
Végezetül a Környezet és Ener-
getikai Operatív Program (KE-
OP) keretében 45.390.858 Ft tá-
mogatást nyertünk egyes közé-
pületeink energetikai korszerű-
sítésére. A projekt megvalósí-
tása kapcsán a polgármesteri hi-
vatal, a művelődési ház és az
egészségház tetőszerkezetére
napelemes rendszerek kerülnek
kiépítésre. A beruházás tavasz-
szal fog megvalósulni és a befe-
jezést követően az érintett köz-
intézmények villamos energia
fogyasztására nem kell költsé-
get kalkulálnia az önkor-
mányzatnak.

Kószóné Cecilia pályázatíró

Beszámoló 2013. évi pályázatainkról
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy a Magyar Nemzeti
Üdülési Alapítvány által
kiírásra kerültek a Szociális
Üdülési pályázatok, melyek
megtalálhatók a www.erzse-
betprog-ram.hu oldalon.

Szociális üdülési pályázatok:
- Fogyatékossággal élők
számára
- Fürdőbelépő nyugdíjasok ré-
szére Erzsébet Kártyán
- Nagycsaládosok részére

- Nyugdíjasok részére
Benyújtási határidő:
2014.01.02. -  2014.02.28.
Fürdőbelépő esetén a benyúj-
tási határidő: 2014.01.02. -
2014.02.15.
A pályázatok benyújtásában a

Teleház eTanácsadói munka-
napokon du.1400-1900 óráig
segítséget nyújtanak.

A Bursa Hungarica Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályá-
zat 201. évi fordulójára
összesen 13 fő nyújtotta be
elektronikus úton a pályá-
zatát, ebből 13 pályázat ér-
kezettbe papír alapon. Az
ösztöndíj elbírálása kizá-
rólag szociális rászorult-
ság alapján - a pályázó ta-
nulmányai eredményétől
függetlenül - történt. 
A beérkezett pályázatokból

1 pályázat formailag nem
felelt meg (hiányos volt),
ezért a pályázatot a Humán
Bizottság a bírálati döntés-
ből kizárta, azokkal a pá-
lyázatokkal együtt melyek
nem érkeztek be papír ala-
pon. Két pályázat elutasí-
tásra került, mert az egy fő-
re jutó családi nettó jöve-
delem meghaladta a nyug-
díjminimum 150%-át (je-
lenleg 42.750.- Ft).

8 pályázat formailag, és
az egyéb pályázati felté-
telek-nek is megfelelt, így
támogatásban részesültek
az alábbiak szerint:
A 6 fő „A” típusú pályázó
(jelenleg felsőoktatásban
tanuló) két tanulmányi fél-
évben kap támogatást,
vagyis 10 hónapig havi
3000 Ft önkormányzati
támogatást kap. 

2 fő „B” típusú  pályázó
(jelenleg végzős középisko-
lai tanuló) 3 x 10 hónapig,
azaz hat egymást követő
tanulmányi félévben kap
havi 3000 Ft önkor-
mányzati támogatást.
Az önkormányzat által
megállapított 3000 Ft-os
havi támogatás kiegészül
intézményi, és a megyei
önkormányzat támogatásá-
val.
Minden ösztöndíjasnak
tanulmányaikhoz sok si-
kert kívánunk!

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2014. évi fordulója keretében nyújtott támogatások összesített adatai

SZENNYVÍZ CSATORNÁZÁS 
TÁJÉKOZTATÓ

a telken belüli, belső csatornabekötés kiépítésének módjáról
Tisztelt Szatymazi
Lakosok!
A jelenleg folyamatban lé-
vő szennyvíz csatornázási
munkálatoknál kiemelten
kérjük, hogy az alábbiakra
legyenek figyelemmel a
telken belüli belső csa-
tornájuk kiépítésénél:
1. A telken belüli csator-

nahálózat megépítését
be kell jelenteni a Vízi-
közmű Szolgáltató Kft-
nél, ahol azt nyilvántar-
tásba veszik. Kapcsolat:
Csúri Gábor, telefon:06-
2 0 - 5 3 - 3 4 - 9 6 5
(munkanapokon 08-16
óráig).

2. A helyszíni szemle meg-
tartásáig a munkaárkot
nyitva kell tartani. A
helyszíni ellenőrzésről
az üzemeltető jegyző-
könyvet vesz fel.

3. A külső hálózat (utcai
vezetékek) műszaki áta-
dás-átvételéig a belső
rendszer telken belül
semmilyen formában
nem használható, azaz
szennyvíz nem bocsát-
ható rá a külső rendszer-
re. Mivel a tilalom meg-
szegése bizonyítható,
ezért felhívjuk a figyel-
met, hogy az érintettekre
szabálysértési eljárás ke-
retében súlyos pénzbír-
ság róható ki!

4. A lakosság a külső rend-
szer és a szennyvíztisz-
tító telep műszaki átadá-
sáról – várhatóan 2014.
március-április hónap-
ban – sajtón keresztül
értesül.

5. A belső rendszer tényle-
ges használatba vétele,
azaz a szennyvíz beveze-

tése a telken belüli tisz-
tító idomra történő vég-
leges rákötéssel csak ezt
követően valósítható meg.

6. Csapadékvíz, esővíz, hó-
lé, talajvíz és a meglévő
szikkasztók, derítők
szennyvize sem most,
sem a későbbiekben,
semmilyen formában
sem vezethető a szenny-
vízcsatorna rendszerbe!

7. Augusztusi lapszámunk-
ban megjelent csatorná-
zással kapcsolatos tudni-
valók között tévesen je-
lent meg az az informá-
ció, hogy 125 mm átmé-
rőjű KG-PVC csőből
kell a házi szennyvízhá-
lózatot kialakítani. A he-
lyes közlés: 110 mm át-
mérőjű cső is elfogadha-
tó átlagos háztartást fi-
gyelembe véve.

7. A lakossági bekötéseket
kivitelező vállalkozások
hirdetéseit, ajánlatait –
amennyiben igény mu-
tatkozik rá - továbbra is
ingyenesen közöljük la-
punk oldalain.

8. Az üzemeltető korábbi
ígéretének megfelelően
a csatorna házi beköté-
sek átvételéért, a nyílt-
árkos szemléért nem kell
fizetni. A szemle telefo-
nos bejelentés útján,
(Tel.: 06-20/533-4965
munkanapokon 8-16-ig)
előzetes időpont egyez-
tetés alapján történik.

Kérjük a fentiek betartását
és előre is köszönjük
együttműködésüket.

Társulat, PM Hivatal,
üzemeltető

Vállalom családi házak, társasházak, közületi fogyasztók
szennyvízhálózat bekötővezetékének  szakszerű

megépítését.
Kucska István

Vízvezeték- és központi fűtés szerelő, Egyéni vállalkozó
Szaktanácsadás, egyeztetés miatt keressen az alábbi

elérhetőségeken:
Telefon: + 36 20 4696 173

E-mail: info@jofutes.hu;  www.jofutes.hu

CSATORNA RÁKÖTÉS KORREKT ÁRON
Csatorna rákötést földmunkával, olcsó anyagbeszerzés-

sel, gyors, pontos kivitelezéssel vállalunk.
Ugyanitt víz-, fűtésszerelés, korszerűsítés, dugulás

elhárítás bontás nélkül nagynyomású géppel.
Hívjon bizalommal!

Érdeklődni: 06 20 5365227
Szatymaz, Hunyadi u. 6.

Szociális üdülési pályázatok
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KÖNYVTÁR

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

E délutánt a 30 évvel eze-
lőtt itt tanító zongora tanár-
nő, Raffai Éva társasá-
gában tölthetjük.
Iskolánk volt tanárai, nö-
vendékei számára bizonyá-
ra ismerős, de aki még so-
hasem hallott felőle, azok-
nak el kell mondanom a ró-
la írt kritikák szerint, hogy
hazánk közel 2,7 millió
nyugdíjasa közül azok közé
tartozik, akik továbbra is
nagy aktivitással  dolgoz-
nak. Így pl. Szegeden rá-
dió- műsorvezető- szer-
kesztőként több éven ke-
resztül tevékenykedett. Pá-
lyázatokat nyert, mellette a
szegedi egyetemi hallgatók
számára külső óraadóként
oktatta a verbális kommu-
nikációt, amiről tankönyvet
is írt. A non verbális kom-
munikációról oktató filmet
rendezett és forgatott. 
Ezen kívül díjazott mese-
könyvei eljutottak New
Yorkba, Kanadába, Svédor-
szágba, Svájcba, a Magya-

rok Világszövetsége révén.
Családregényéből ösztön-
díjat osztott, a Gyermek-
klinika súlyos betegei szá-
mára közel 100 db. mese-
könyvet ajándékozott. 
Sok fele hívják író- olvasó
találkozóra, e mellett szü-
lővárosa felkérte pl. a pe-
dagógusnapi ünnepi beszéd
megtartására is, az egyete-
mi aranydiploma osztón az
ünnepi beszédet is ő mond-
ta el. Volt tanítványai közül
nemcsak Európa szerte, ha-
nem a világ számos más
országában is élnek.
Az időskori egyedül élés-
ből kivezető bíztató taná-
csai az „ Aki keres, az talál”
– című zenés egyfelvoná-
sos színdarab révén kerül-
tek a közönség elé. Az or-
szág több színjátszó cso-
portja is műsorára tűzi.
A szegedi lakosú, magas
életkorú tanárnő aktivitása,
teherbírása bámulatos, ének-
hangján nem érződik életko-
ra. Fogadják szeretettel!

Raffai Éva zenés nosztalgia estje
Január 29-én szerdán, délután 4 órakor

A tanfolyam célja, olyan el-
méleti és gyakorlati tudás
átadása, gyakorlása, mely a
hétköznapokban segít ab-
ban, hogy testileg-lelkileg
jobban érezzük magunkat.
Témák:
- Az egészség alappillérei
- Az egészség megőrzése,

betegségek megelőzése
- Mi a betegség? A betegsé-

gek lelki okai
- Mit tehetek ÉN maga-

mért?
- Miért fontos a helyes

légzés?
- A mozgás jelentősége
- Egyszerű gyakorlatok az

egyensúly megőrzéséért
- A táplálkozás szerepe az

egészségben
- Méregtelenítés otthon,

gyógynövényeink
- Ki vagyok ÉN? - egy kis

önismeret
- Szeresd önmagad! Pozitív

megerősítések
- Elengedés, megbocsátás
- Stresszoldás, érzelmek

felszabadítása
- Önmasszázsok. A test

SOS pontjai
- Fül- és testgyertyázás
Tanfolyami időpont: kéthe-
tente csütörtök esténként
vagy havi egy szombat
délelőtt
Érdeklődés, bejelentkezés:
Virágos Lilla
Te r m é s z e t g y ó g y á s z -
pedagógus
06-20-509-1792
www.viragoslilla.5mp.eu

LÉPÉSRŐL-LÉPÉSRE
Test- és Lélekműhely az egészségért

A Dankó Pista Faluházban

„SOK KÉP…KIS SZÖVEG….”
Avagy 2013. november-december a könyvtárban

Darvasi László legújabb gyermekkönyvét hozta el vendégségbe az 5-6.
osztályosoknak. 
„A 3 emeletes mesekönyv”-ben a földszinten laknak a pupákok, a szép
Tanító néni az első emeleten, a másodikon a Magyar Történelem, a har-
madik emeleten pedig maga az író…és ne feledkezzünk meg a padláson
lakó boszorkányról, Sámánova Pukkanova Jajneked-ről sem, akinek bir-
tokában van többek között egy 152 éves vándorszendvics….

December elején a Baba-mama Klubbal hangolódtunk a
közelgő ünnepre…”Semmit nem dobunk ki” jelszóval.

Juhász Orsolya 3-4. osztályosoknak tartott rendhagyó irodalom
óráján sok gyermekkönyv szereplőjével találkozhattunk újra.
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EGYESÜLETI HÍREK

FŐNIX EGYESÜLET  közleményei

NYUGDÍJASOK  közleményei

FICÁNKÁK közleményei

CSIPET CSAPAT  közleménye

Csongrád Megyéért

Emlékérmet kapott dr.

Somogyi György, a fű-

szerpaprika kutatásban

elért eredményeiért! 

Gratulálunk!

A Péter& Pán
gitárduó ferge-
teges koncertjé-
vel zártuk az évet
a „gyerekosztá-
lyon” az alsósok-
kal és az iskolába
készülődő nagy-
csoportosokkal.

MEGHÍVÓ
Szeretettel várunk Titeket január 25-én a várban.

Weöres Sándorra emlékezve délelőtt 9.00 órától 13.00-
ig  tart nyitva a „VERSELDE”, ahol találkozhattok ked-
venc Weöres Sándor- verseitekkel….és akár Ti is lehet-

tek versmondók.
Ici néni

A programok megvalósításáért köszönet a Nemzeti
Kulturális Alap-nak és a Somogyi könyvtárnak!

Január utolsó szerdáján (29-
én) du. 4 órakor találkozunk!
Megtervezzük a farsangi bált,
lesz egy meglepetés vendé-

günk, Raffai Éva tanárnő sze-
mélyében, aki nosztalgia éne-
kekkel szórakoztatja a megje-
lenteket. Szeretettel várjuk a
nem nyugdíjasokat is. A be-
lépés díjtalan.
Tisztelettel: 

Horváth Istvánné
06 20 213 9543

Az Egyesület veze-
tősége Boldog Új
Évet és jó egész-
séget kíván tag-
jainak valamint
Szatymaz lakos-
ságának!

A tagdíj befizetését a civil tör-
vény szabályainak megfele-
lően 2014. január 2.-től 2014.
március 31.-ig esedékes be-
fizetni, melynek díja 2000 Ft.
Egyesületünk 2014 első ne-
gyedévének minden utolsó

szombati napján találkozót tart
a Faluházban délután 14.00-
kor, ami január 25., február 22.
és március 29. napokra esik.
Ezeken a napokon egy kötet-
len beszélgetéssel egybekötött
délutáni zsúrt szeretnénk tar-
tani. Aki tud, hozzon magával
süteményt, üdítőt, ásványvi-
zet... (ne túl sokat). Szeretettel
várjuk tagjainkat és Szatymaz
lakosságából azokat, kik ma-
gányosak és van kedvük csat-
lakozni hozzánk.

Egyesület vezetősége

Évforduló!
Első születésnapját ünnepelte
a szatymazi Ficánkák Tánc-
csoport. Egész évben rendület-
lenül próbáltak, tanultak. Fo-
lyamatosan felléptek más tele-
püléseken, beneveztek orszá-
gos versenyekre: Balatonfü-
redre, Békésre, Keszthelyre,
Harkányba. A kemény és kitar-
tó munka eredménye nem ma-
radt el, ugyanis a decemberi
döntőből arannyal tértek haza.
Köszönettel tartoznak Kormá-
nyos László Polgármester úr-

nak, aki rendelkezésükre bo-
csátotta az ÖNO kisbuszát, ez-
zel segítve az utazást, továbbá
a Faluház vezetőjének és dol-
gozóinak, akik minden héten
befogadták a próbákra őket.
Tóth Tamásné és Dohány Ta-
másné megköszöni a táncosok
egész éves munkáját, a kitar-
tást, a töretlen hitet, amivel az
egyes versenyeken részt vet-
tek. A 2014-es évben is várja
már őket az első elődöntő ja-
nuár 25-én, és még számos
más rendezvény.
Szilveszteri Bálunk nagyon jól
sikerült! Köszönjük mindenki-
nek, aki velünk búcsúztatta az
óévet! Reméljük máskor is
ünnepelnek velünk!

Csipetnyi Hírek! Nagyon
Boldog, Egészségben Gaz-
dag Sikeres Új Esztendőt
kívánunk minden kedves
olvasónak! Örömmel írunk
egy igen sikeres, tartalmas
hónapról, a decemberről! A
Csipet Csapat nagycsalá-
dos egyesület az adventi
vasárnapok mindegyikén
jelen volt a községi adven-
ten. Standunkon látogató-
ink sok mindent láthattak,
asztaldíszt, kézzel készült
gyertyát, mézeskalácsot,
volt sült tök, kézzel varrt
mikulás és mézeskalács há-
zikó! A Mikulás érkezése-
kor egyesületünk segítők
támogatásával felépítette
azt a kis szobát, melyben a
vén fehérszakállas vendé-
gül láthatta a kisgyerekeket
és közös fotózásra is lehe-
tőség volt! A negyedik va-
sárnapon egyesületünk az
összefogás jegyében sze-
repet vállalt a karácsonyi
programban egy színes di-
vatbemutatóval. A délután
során Kónya Géza tanár úr
a "konferanszé" szerepét
látta el, de a Barackvirág
népdalkör hölgyeit is ma-
gával hozta, így a fülbemá-
szó dallamok sem maradtak
el. A műsor után egyesüle-
tünk tagjait egy hidegtálas
vacsorával láttuk vendégül
a nyáron szerzett nyere-
ményből a Postakocsi jó-
voltából és értékeltük az el-
múlt évet! Szintén ebben a

hónapban újabb játékokkal
bővítettük kis kuckónkat.
Februárban ismét megren-
dezzük batyus-bálunkat a
már hagyományos kellé-
kekkel: jelmezekkel, játé-
kokkal, csokiszökőkúttal
és az elengedhetetlen Jó-
kedvvel! Eme jeles alkal-
mon szeretnénk ismét ellá-
togatni a divat világába!
Részletek plakátjainkon,
honlapunkon, január
végén!
Végül, de nem utolsó sor-
ban köszönet BAKOSNÉ
ICUNAK, BAKOS BRIG-
INEK, a BARACKVIRÁG
N É P D A L K Ö R N E K ,
BÉRCZY TAMÁSNÉ
KLÁRI ÓVÓNÉNINEK ,
FEKETÉNÉ BÁRKÁNYI
ICINEK, a FALUHÁZ
DOLGOZÓINAK, HÓDI
SZILVINEK, KOVÁCS
MATILDNAK (a csodála-
tos házikókért), KOVÁCS
SZANDRÁNAK és csapa-
tának a divatbemutatóért
(Kopasz Erika, Gera Pisti,
Kovács Kitti, Kovács Ricsi,
Tóth Melinda, Papp.Gréti,
Papp Szilárd, Kósa Timi,
Kondász Andi, Szabó Rita,
Zsemberi Dóri), KÓNYA
GÉZÁNAK, RÁCZ TI-
BORNAK (sütnivaló fi-
nomságért), SZILÁGYI
KÁROLYNAK, DO-
HÁNYNÉ ZSUZSI  óvó-
néninek köszönet a felaján-
lásért, és MINDENKINEK
AKI VALAMILYEN FOR-
MÁBAN IS SEGÍTSÉ-
GÜNKRE VOLT MOST
ÉS AZ ELMÚLT ÉVBEN! 
Továbbra is elérhetőek
vagyunk honlapunkon
http: / /nagycsaladosok-
szatymaz.hupont.hu/
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KATOLIKUS EGYHÁZ hírei

Szatymazi Gyermekekért Közhasznú Egyesület hírei
Elsősorban engedjék meg,
hogy mindenkinek ered-
ményekben gazdag Boldog
Új Évet Kívánjak!
Az elmúlt hónap remélem,
mindenkinek kellemes em-
lékek fényében tükröződik
vissza a 2014-es év komor
januárjában. Egyben azon-
ban biztos vagyok, hogy az
egyesület támogatói segít-
ségével 246.000.-Ft-ból, öt-
venhárom gyereknek és hu-
szonhat családnak sikerült
kellemes karácsonyi ünne-
peket varázsolni. A csalá-
dok élelmiszer csomagot, a
gyermekek játékot kaptak.
Az igazán nehéz helyzetben
lévő családoknak a téli na-
pokra Kovács Sándor és
családja jóvoltából tűzifát

juttatunk el. A gyermekek
nevében köszönjük a támo-
gatásukat és segítségüket.
Segítőink voltak: Bódis
Margit, Czernák Annamá-
ria, Csúri Gáborné, Germán
Melinda, Marótiné Balogh
Zita, Mezeiné Bérczy Sa-
rolta, Radeczkiné Drasko-
vics Márta, Szatymazi Ön-
kormányzat dolgozói, Szi-
lágyiné Jani Eszter, Varga
Ferenc.
A nehéz helyzetben lévő
gyermekek karácsonyát
pénzadománnyal segítette:
Antares Hungary Kft.
www.antares.hu, Báló István
Koccintó ivó Ady E. u., Becsei
József Avto Lada Kft. Szaty-
maz, Rózsa u. 14., Biharin Ti-
bor és családja, Birgés és Tár-
sa Kft. Szatymaz, Neszürjhe-
gyi u. 18., Csúri Gábor és csa-
ládja, Dr. Kormányos László
és családja, Hodács Pék Kft.
Szatymaz, Petőfi u. 17., Ko-
vács Sándor Terménybolt
Szatymaz, II. körzet 113., Le-
hotai Ferenc, Márta Ferenc
Törpi diszkont  Szatymaz,
Kossuth L. u. 68., Műszaki
Verdabázis Kft. www.musza-

kiverdabazis.hu, Netchannel
Plusz   www.netchannel.hu,
Palotás János www.vasspalo-
ta.hu,  Sárközi Ernő és család-
ja Mezögazdasági bolt Szaty-
maz, II. körzet 104. ,Zacsok
Csaba  Autó-és Gumiszervíz
Szatymaz, II. ker 57.,  Zotek
Import Kft. www.zotek.hu.
Külön szeretném megkö-
szönni azoknak a támoga-
tóknak, akik évről-évre se-
gítik kezdeményezésünket.
Kérem önöket, amennyiben

egyetértenek működésünk
fontosságával, segítsék
munkánkat az adójuk 1%-
ának felajánlásával. Önnek
egy nemes gesztus, egy
szatymazi gyermeknek
mérhetetlen öröm. A fela-
jánlásokat teljes egészében
csak is a gyerekekre for-
dítjuk. Segítsen, hogy se-
gíthessünk!
Adószámunk: 18479548-1-06

Csúri Gábor
elnök

A Mesevár családi napközi
szeretettel vár minden is-
kolás gyereket a délutáni
napközire, ahol fejlesztő
pedagógus segítségével,
kis létszámban korrepe-
tálásra, felzárkóztatásra és
fejlesztésre van lehetőség. 

Bővebb információ:
06 20/533-4965

„Óvakodj a felületes
ítélkezéstől!”
Ha megkérdeznének, valószí-
nűleg mindegyikünk azt vála-
szolná, távol van attól, hogy
tökéletes legyen. Az is kétség-
telen, hogy mindannyian isme-
rünk embereket, akik még ná-
lunk is kevésbé tökéletesek. Ez
a tudat oda vezet, hogy ítélkez-
zünk mások felett: úgy gon-
doljuk, hogy jobbak vagyunk
náluk. Amikor így teszünk, és
ítélkezünk mások felett, korlá-
tot emelünk közéjük és ma-
gunk közé. 
Ítélkezni mások felett más,
mint véleményt kialakítani va-
lakiről. Lehetetlen, hogy ne le-
gyen véleményünk az embe-
rekről, különösen azokról, aki-
ket gyakran látunk. Az is telje-
sen természetes, hogy egyes
emberek, helyek és dolgok
iránt vonzalmat érzünk, mások
meg taszítanak. A problémák
akkor kezdődnek, mikor a vé-
lemény ítélkezéssé változik át.
Amikor azokat az embereket,
helyeket és dolgokat, akikhez
vagy amelyekhez vonzódunk,
“jó”-nak ítéljük,  a többit meg
“rossz”-nak minősítjük. Nem
vagyunk igazán szabadok ak-
kor, amikor az egész világ er-
kölcsi rendje őrzőjének tekint-
jük magunkat.

Isten senkit sem ítél el. A
Szentírásban sehol sem olvas-
suk, hogy Jézus bárkinek azt
mondta volna: “Sajnálom, de
téged nem tudlak szeretni,
mert túlságosan rossz vagy!”
Ha nem vagyunk hajlandóak
elfogadni más embereket és
ezt a zavaros világot, Isten fölé
helyezzük magunkat. Önteltek
vagyunk!
Amikor legközelebb rajtakap-
juk magunkat, hogy valaki fö-
lött ítélkezni akarunk, gondol-
junk arra, hogy Isten Lelke
bennünk él. Próbáljunk meg
úgy nézni minden embert,
mint akik az Isten felé vezető
úton vándorolnak; ez az igaz-
ság a földi életre vonatkozó-
lag. Lehet, hogy vannak olyan
adottságaink, amilyenekkel
mások nem rendelkeznek, de
ez nem tesz minket jobbakká.
Csak annyit jelent, hogy meg
kell velük osztanunk adottsá-
gainkat, hogy segítsünk nekik
az előrehaladásban. Nekünk is
nyitottaknak kell lennünk fe-
léjük, hogy ők is megoszthas-
sák velünk az ő adományaikat.
Ne higgyük azt se, hogy önma-
gunkról ítéletet tudunk alkotni.
Az igazság az, hogy nem lá-
tunk tisztán. Ha Isten elfogad-
ta szívünket alkalmas lakó-
helyként, hogy lenne jogunk

arra, hogy ítélkezzünk magunk
felett? Fogadjuk el a természet
világát (a szárazságtól a pusz-
tító áradásokig) és az ember
alkotta világot (a környezet-
szennyezéstől a tönkretett út-
jainkig). Nem kell, hogy sze-
ressük mindezt! Az elfogadás
azt jelenti, hogy kapcsolatunk
van azzal a világgal, amelyben
élünk. Így válunk emberi lé-
nyekké, és igyekszünk úgy
gondját viselni, ahogy Isten
teszi. Tegyük meg a magunk
feladatát, amelyet mi tehetünk,
hogy jobbá váljék ez a világ,
de ne hibáztassuk magunkat és
másokat azokért a dolgokért,
amelyen változtatni nem tu-
dunk! Bízzunk Isten gondvi-
selésében!      
Olyan helyzetekben, amelyek
rendszeresen megzavarnak,
vagy amikor ítélkeznénk,
imádkozzuk a derűs nyugalom
imáját: “Uram, adj nekem hig-
gadtságot, hogy el tudjam fo-
gadni azokat a dolgokat, ame-
lyeken nem tudok változtatni;
adj bátorságot, hogy változtat-
ni merjek azokon, amiken tu-
dok; és bölcsességet, hogy fel-
ismerjem köztük a különb-
séget.”
(Philip St. Romain gondolatai
alapján)

Plébániánk hirdetései:
A szentmisék rendje:
Hétköznap 16 órakor csendes
szentmise
Vasárnap 830-kor orgonás
szentmise, 17 órakor gitáros
szentmise
Minden hónap 4. vasárnapján
(most: jan. 26.) a délutáni
szentmise Ovis mise, melyre
különösen várjuk a kicsi gyer-
mekeket hozzájuk szóló éne-
kekkel, interaktív előadással. 
Plébánosunk januárban elláto-
gat minden szatymazi család-
hoz Isten áldását közvetítve,
fogadjuk szeretettel a házszen-
telések alkalmával!
A választások közeledtével
plébánosunk arra kéri kedves
híveit, hogy helyezzük jövőn-
ket a Szűzanya kezébe, min-
den nap mondjunk el egy tized
rózsafűzért (1 Miatyánk, 10
Üdvözlégy Mária, 1 Dicsőség)
a választások sikeréért!
Isten áldásával kísért, boldog
új esztendőt kívánok az egy-
házközség nevében minden
kedves olvasónknak! 
Szunyogné Csányi Icu, az egy-

házközség médiareferense

Előző havi rejtvényünk megfejtése: Tarhos, Árpád nagyfe-
jedelem fia volt, a Békés megyei községet róla nevezték

el. Azt hittem,
rendőr fogja osz-
latni a tömeget a
Faluház előtt, de
egyetlen megfej-
tés sem érkezett.
Így feljogosítva
érzem magam,
hogy a fődíjat,
egy darab óriás
palacsintát én
tegyem maga-
mévá. 

Fakanál klub hírei

Reflektorfényben készül a halászlé az
Idősek karácsonyán
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A Mi rovatunk

Advent 3. vasárnapján izgalmas eseménnyel, hagyományteremtő szándékkal, a Szatymazi új borok
mustrájával színesedett a tér kínálata. Négy derék jelentkező akadt, a látogatók egytől tízig osztá-
lyozhatták az értékes nedűt. Összesen harmincöten részesülhettek e boldogságban, s szavazataik
alapján, rendkívül szoros versengésben az alábbi eredmény született:
1. Nacsa Zoltán, Szatymazi piros, 8.1
2. Szalai József, Cserszegi fűszeres, 7.63
3. Nógrádi Nándi, Szatymazi selymes vörös, 7.17
4. Báló István, Kövidinka, 7.14
Köszönet nekik, Báló Istvánnak a szervezésért valamint a két kedves lánynak a felszolgálásért!

LILLA JÓGA
Hétfő 18.15 – 19.45
Szerda 16.30 – 18.00

érdeklődés: 
0620 5091792

A sztyeppei lovasnomád kul-
túrákban, így az ősi magya-
roknál is kiemelkedő jelentő-
ségűek voltak a jelentősebb
természeti jelenségekhez kap-
csolódó ünnepségek. Ezek kö-
zül is az egyik legfontosabb
ünnep a téli Napforduló volt. A
karácsony szavunk is ezzel
kapcsolatos.
A szó a kara (türk, illetve
egyes altáji nyelvekben hara)
= fekete, sötét, és a csun,
csuny = fordulás szavakból áll.
Tehát a sötétség átfordulása, a
világosság növekedése a ta-
vasz, az új év felé. Szinte az
összes mai európai nyelvben a
karácsony valamilyen módon
a kereszténységhez (általában
Jézus Krisztus születéséhez
kötődik), de a magyarság ese-
tében az ősi ünnepünk neve te-
vődött át a keresztény ünnepre
is, amely időben is (3 nap el-
térés) közel van egymáshoz. 
Ekkor áll meg a fény csökke-
nése, s indul el a napos órák
idejének növekedése. A fény, a
remény, a megújuló természet
és a jövőbe vetett hit szimbó-
luma. Őseink virrasztással,
böjttel, énekléssel, évbúcsúz-
tató szertartásokkal töltötték
az év leghosszabb éjszakáját,
tulajdonképpen ez volt az ak-
kori „Szilveszter”, az óév vége
és az új kezdete. 
Miért és hogyan került néhány
nappal ősi ünnepünk mellé a
karácsony?
Mivel az evangéliumok nem
nyújtottak támpontot Jézus
pontos születésnapjának meg-
állapításához, kezdetben több-
féle időponthoz kötötték, majd
évszázadokig január 6-án, víz-
keresztkor ünnepelték. A kará-
csony időpontja a 325-ben tar-
tott niceai zsinaton került de-
cember 25-re. (Az ortodox ke-
resztényeknél szintén decem-
ber 25. a dátum, amely a Ju-
lián-naptárnak a Gergely-nap-
tárhoz viszonyított késése mi-
att esik január 7-re.) Mivel a
pogány népek is ezen a napon
ünnepelték a Napisten szüle-
tésnapját és a sötétség feletti

győzelmét, ez alkalmat és le-
hetőséget teremtett a keresz-
ténység számára a pogány ün-
nep ellensúlyozására, illetve új
eszmeiséggel való felváltásá-
ra. Így nem helyezkedtek éle-
sen szembe az ősi hittel, s az
évszázadok alatt ez sikerült is
nekik. Feledésbe azonban nem
merült hitvilágunk, Kárpát-
medence szerte tartják a Bol-
dogaszony- és Napforduló ün-
nepeinket. 
Nézzük, mit jelent a pogány
kifejezés! (Idézet Papp Gábor
történésztől)
„A kifejezés latin eredetijének,
a paganus-nak az alapszava, a
pagus, Páriz Pápai Ferenc
1782-ben Nagyszebenben ki-
nyomtatott szótára szerint
egyetlen jelentésű, ez pedig:
Falu.
Lássuk, a szó mai, szigorúan
vallástörténeti értelmében vett
pogányság vajon mit jelenthe-
tett eredetileg, azoknak a szá-
ján, akik a rá vonatkozó ke-
resztény szóhasználatot kiala-
kították. Forrásunk ezúttal az
Újszövetség lesz, annak is az
utolsó könyve, az Apokalipszis.
Példamondatunk a 2. rész 26.
versében olvasható, Károli
Gáspár modernizált fordításá-
ban: És a ki győz, és a ki mind-
végig megőrzi az én cselekede-
teimet, annak hatalmat adok a
pogányokon... ! Az eredeti gö-
rög szövegben a mi pogány
szavunknak megfelelő helyen
az ethnosz szó áll, ennek a je-
lentését pedig az Újszövetségi
görög-magyar szótár így adja
meg: nem, nép; tá ethné= a
pogányok (pogány kereszté-
nyek) szemben a zsidókkal...
Az 1875-ben Sárospatakon ki-
adott Soltész Szinyei-féle ógö-
rög-magyar szótárban a meg-
felelő tételnél még ezt találjuk:
sokaság, sereg, csoport, nyáj,
falka; nép, néptörzs, nem,
nemzet, nemzetség; tá ethné:
népek, pogányok; ugyanitt az
ethnikosz származékszónál:
népi, népies; külföldi; pogány.
Az Újszövetségbe ez utóbbi
választékból már csakis a po-
gány, mint nem-zsidó jelentés-

árnyalat örökítődött tovább.
Ha ezek után az újabb kori in-
doeurópai nyelvekben is utá-
nanézünk címszavunknak, ak-
kor rendre visszacsatolódunk a
fenti szinonima-láncolatok
egyikéhez vagy másikához. A
francia nyelvben például gen-
til, mint melléknév, egyszerre
jelent pogányt és csinosat, ta-
karost; főnévként viszont ne-
mes embert. Angolul a neki
megfelelő gentile szó jelentése
viszont a modern zsebszótár-
ban már csupán ennyi: nem
zsidó (Országh László, 1977).
Mindkét kifejezés, illetve jelen-
tésük láthatólag az újszövetsé-
gi nemzetek=nem zsidók, nem-
zsidókból lett keresztények stb.
formulázásra megy vissza.
(Vö.: Pál apostolnak a Róma-
iakhoz írott levele, 2:24; 3:29-
30.) Ősforrása pedig még
ennél is korábbi időszakban,
az Ószövetség szóhasználatá-
ban lelhető fel. Az Ótestamen-
tumban a gôjîm gyűjtőfogalma
azoknak a népeknek, akik Isten
népétol (héberül am) külön-
böznek (RGG., Heidentum
címszó). A pogányság ebben a
megközelítésben tehát – az
RGG. jó nevu szerzoje, G. G.
Diehl szerint – eredetileg a
gój-ság szinonimája.
Ha most már össze akarjuk
foglalni a szótárazás során
nyert tapasztalatainkat, akkor
azt kapjuk, hogy aki pogány,
az deficiószerűen a következo

sajátosságokkal rendelkezik:
idegen (külföldi), vidéki, falu-
si, pusztai, népi, paraszt(i),
nemes, nemzetes (nemzetség-
hez, illetve nemzethez tartozó},
csinos (megnyerő), nem zsidó
(gój), illetve nem zsidóból
(gójból) lett keresztény, és vé-
gül: valamilyen kapcsolatban
áll a nyelvvel, mint olyannal, a
szónak tovább nem szűkített,
de utalásokból kikövetkeztet-
hető értelmében, hogy olyan
nyelven beszél, amelyik nem az
őt pogánnyá minősítő személy
vagy embercsoport saját nyel-
ve. Nyelvében él a pogány –
mondhatnánk az utolsó tétel
parafrázisaként, alig esvén túl-
zásba, hiszen, mint láttuk, a
pogány szó egyebek közt nem-
zetit, nemzethez tartozót is je-
lent, s így a mondat torzulás-
mentesen fordítható át abba az
ismerősebben csengőbe, hogy
nyelvében él a nemzet. 
Míg a magyar ősvallás kutatói
a múlt században még a Te-
remtőtől kezdve figyelték a val-
lásos jelenségeket, a XX. szá-
zad kutatói kiszűrték a keresz-
ténységben meglévőt elképzelt
ősvallásunkból, csak azt kutat-
ták, ami rajta kívül rekedt...
Róheim Géza a mitikus lények-
ben és a nagy ünnepekben is
csak azt kereste, ami bennük
nem keresztény. Mintha eleve
feltette volna, hogy régi hi-
tünkben semmi olyan nem le-
hetett, ami a kereszténységben
is megvan.”

NAPFORDULÓ, KARÁCSONY, POGÁNYSÁG

Micsoda bőség!
Nacsazolival cígeljük lefelé a padokat az iskola
padlásáról. Látom, jól összegyűlt ruha, cipő, ezaz, ott
fönn. Kérdezem, ilyen jól halad a gyűjtés? Hova lesz?
Erdélybe?
- Micsoda?! Gabibá-
tyám, hát ezt egy év alatt
hagyták itt a tanulók!
Sönki rá se néz. Pedig van
itt érték, láthatod. Nájki
cipő, polárfelső, bélelt
sapka, vagy két mázsa.
Hát láttam is. Milyen jól
mögy, Kedves Szülők!
Magyarország a jólét
útján! 
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A XX. század elején egy sváj-
ci orvos, dr. M. O. Bircher-
Brenner felismerte táplálkozá-
sunk minőségének jelentősé-
gét az egészségre, a nyers táp-
lálék fontosságát, - miközben
korának tudománya még a fe-
hérjéket, zsírokat és szénhidrá-
tokat tartotta legfontosabb táp-
lálkozási tényezőnek. Vélemé-
nye szerint betegségeink java-
része civilizációs táplálkozá-
sunk következménye. Gyógy-
módja a betegek számára
nyers diétából állt, az egész-
ségeseknek a teljes értékű táp-
lálkozást javasolta. Az orvos-
tudomány legjelentősebb alak-
jai közé tartozott. Klinikájába
a világ minden részéről érkez-
tek betegek. Kutatásainak
eredményeit folyamatosan kö-
zölte az általa létrehozott Wen-
depunkt (Fordulópont) nevű
folyóiratban. Bár ezek a mun-
kák megváltoztathatták volna
a táplálkozásról és egészségről
alkotott elképzeléseinket, va-
lamilyen okból egy időre “el-
tűntek” a táplálkozástan titkos
dokumentumai között… A ta-
nulmányokat dr. Ralph Birc-
her, (dr. B-B fia) válogatta
könyvbe és tette közzé a kö-
zelmúltban, aktualitásuk ma is
élő. A következőkben ezekből

az írásokból szeretnék szemez-
getni.  

Amerika egyik legismertebb
20. századi táplálkozáskutató-
ja, Dr. Roger I. Williams pro-
fesszor, a széles körben elter-
jedt szívbetegségek okait ab-
ban látta, hogy iparosodott ko-
runkban a népesség a táplálé-
kát kinézete és élvezeti értéke
szerint választja ki, és nincs
hozzászokva ahhoz, hogy an-
nak belső értékeit is figyelem-
be vegye. A táplálék kb. 40 fé-
le tápanyagot tartalmaz, ame-
lyekre az emberi szervezetnek
nap mint nap megfelelő arány-
ban és mennyiségben szüksége
van. E szükséglet kielégítésé-
hez a természet óriási segítsé-
get nyújt. Meg kell tanulnunk
sokkal jobban együttműködni
vele! 

A Harvard Egyetem egyko-
ri élettanprofesszora, dr.
Chittenden  szerint a hosszú,
egészséges élet feltétele az,
hogy a szervezet úgy működ-
jék, hogy a lehető legkevesebb
táplálékból a lehető legna-
gyobb teljesítményt hozza ki,
és minden szükségtelen vesz-
teséget elkerüljön. Egy közke-
letű nézet szerint a hús nélküli
vagy fehérjében szegény táp-
lálékból hatalmas mennyisé-

gek szükségesek a megfelelő
jóllakottság eléréséhez. Ezek a
vélemények teljesen tévesek.
Valamelyest természetes táp-
lálkozás mellett, az anyagcse-
rét felgyorsító fehérjefölösle-
gek elhagyásakor, hamarosan
lényegesen jobb táplálékhasz-
nosulás következik be a bélben
és a köztesanyagcserében úgy,
hogy 2100 kcal elegendő és
jobban hasznosul, mint a ko-
rábbi 3200kcal a szokásos táp-
lálkozás mellett. Ennek leg-
főbb oka az, hogy az emésztő-
rendszerben a fehérje-túlter-
helés rossz teljesítményt ered-
ményez. Ezt kísérlettel tá-
masztotta alá a professzor. Egy
26 főből (orvosokból, sporto-
lókból) álló csoport alakult,
mely fél éven át a következő
célt tűzte ki: “Fehérjéből és
kalóriából azt a minimumot
fogjuk csak fogyasztani, amely
mellett még mindenféle káro-
sodás nélkül teljesen jól érez-
zük magunkat és megőrizzük
szellemi és fizikai teljesítőké-
pességünket.“ Fokozatosan
csökkentették a fehérjefelvé-
telt 120g-ról 50g-ra, a profesz-
szor 33,7g-ra. A kalóriaszük-
séglet az orvosoknál 2030kcal-
ra, a sportolóknál 2500-3000
kcal-ra, magánál Chittenden-
nél 1600kcal-ra csökkent. A
kísérlet során a hús teljes mér-

tékű elhagyására mutatkozott
igény. A csökkent fehérjefel-
vételre való átmenet először
kissé kellemetlen közérzetet
okozott, de ezt követően szá-
mos pozitív hatás megmutat-
kozott pl. a 1,5éve tartó reu-
matikus fájdalmak, a visszaté-
rő emésztési zavarok fejgör-
csök nem jelentkeztek többé.
A résztvevők teljesítőképes-
sége megnőtt. A kísérlet leg-
fontosabb eredménye a táplál-
kozási ökonómia bizonyítása
volt: a szervezet szükségleteit
meghaladó táplálékmennyiség
hosszú távon nem teszi az em-
bert sem erősebbé, sem egész-
ségesebbé, sem pedig ellenál-
lóbbá, és nagyobb teljesít-
ményt sem tesz lehetővé.
A fejlett országokban, korunk-
ban már nem az a probléma,
hogy hozzájutunk-e elegendő
mennyiségű fehérjéhez, szén-
hidráthoz és zsírhoz, sokkal in-
kább az, hogy ezek túlzott
mértékű fogyasztása felhal-
mozódik szervezetünkben ko-
moly károkat okozva, melyek
rövid vagy hosszú távon meg
is mutatkoznak betegség for-
májában. 
Forrás: Dr. Ralph Bircher: A
táplálkozástan titkos doku-
mentumai 
Egészséget kívánva: Szné  Icu

Egészséges életmód. Táplálkozástan.

Tanyaerotika
Hazafelé gyütt lóháton a Csicsa-
térrül János Gazda, és déltájban
bemönt möglátogatni a komáját,
Nagy Lázár Ferencöt, de nem volt
otthon. Délutánra járt az idő, ami-
kor hazafelé tartott, a kocsik mög
szömbe gyüttek vele a városbul. A
kocsirul az embörök visszafordul-
tak, úgy nézték. 
János gazda büszke volt, és kihúzta
magát a nyerögben. Úgy vélekö-
dött, hogy „csak jó lovas vagyok
én, oszt a lovamnak is több abrakot
adok estére, amiért így néznek”.
Mikor hazaért a házhon, az édös-
anyja nyitott neki kaput. Amint
möglátta a fiát, mindjárt szidni,
mocskolni kezdte, hogy „te szöm-
telen, disznó! Ha tudom, hogy
ilyen löszöl, még kicsi korodban a
nyakadra hágtam volna”.
János gazda igön möglepődött, és
kérdözte: „mi baja van kendnek,
Édösanyám?”
„Nem látod, te istentelen, hogy
egy női pruszlik akadt rá a beke-
csöd gombjára, oszt azt lebögteti a
szél?”
Amikor betért a Nagy Lázár Fe-
renc tanyába, a gazda helyött a
szép feleségit találta otthon, oszt
mindjárt mög is gyakta.

(pruszlik: elől fűzött, hímzett, tes-
thez simuló, kivágott női mellény)
Két embör se volt egyforma. Leg-
többször az asszonytul függött a
dolog. Volt olyan szeretővel dol-
gom, akit egy éjszaka háromszor
is mög köllött gyakni. Virtusból is
mögcsináltam, nehogy szégyönbe
maradjak. Az egyik szomszédo-
mék még napközben is szakítottak
rá időt. Másutt mög lusta volt az
embör, és elhanyagolta, jóllehet,
az asszony se követölte.
Mink hetente két-három alkalom-
mal csináltuk. Mind a kettőnknek
így esött jól. Bözzög az első fér-
jem minden este elővött, de azután
még éjjel is gyakran nyomorgatott.
Nagy volt a szerszáma, nem bírt
magával. Erős volt hozzám. Sok-
szor kaptam emiatt hólyaghurutot.
Elváltam tűle. 
Voltak nagyvérű asszonyok, akik
állandóan kívánták. Több szerető
is köllött nekik. Ilyen volt a hatá-
runkban a múlt század végin Kun
ángyó. Kun ángyó nagyon gyakos
asszony volt fiatalkorában, mert
nem szerette az urát és a segge is
tüzelt. Még nappal is képes volt
gyakni. Az egyik szertője így fo-
hászkodott öregségiben a bűntu-
dattul: 

Jóistenem bocsásd mög bűnömet /
Möglátta Kun Ángyó a tökömet
(Részletek Szenti Tibor: Paraszt-
vallomások című könyvéből)

* * * *
Már vagy tíz éve, hogy Évával ké-
szültünk a Karácsonyra, ennek tör-
ténetét szeretném megosztani ve-
letek. Bitang, csontos hideg idő
volt. Meghitt hármasunkat néhány
apró kis esemény zavarta meg
csupán.
Jutkanéni, többszöri kérésünk elle-
nére, az előző heti disznóvágásról
maradt összes csontot kedves staf-
fordshire terrier kutyánk elé zúdí-
totta, ünnepi ajándékkép. Hadd
ögyön szögény… A baj pont
Szentestére érkezett, jól beleragadt
a csont az ebbe. Moccanni sem
bírt. Vakarózva ugyan, de fölhív-
tuk Gombos doktorurat Balástyán,
ő volt az ügyeletes, elmondtuk, mi
a helyzet. Rendes volt, mert nem
csapta le egyből a kagylót, ellen-
ben azt javasolta, hogy nézzünk
valami porszívócsövet és végez-
zünk beöntést langyos, szappanos
vízzel. Ha nem segít, akkor kijön.
De jó lenne, ha segítene. Így is tet-
tünk, a porszívócsővet ugyan fur-
csáltam, de nekiálltunk megmen-
teni hű társunkat. A tanyában a
gyerek meg a karácsonyfa, mi
kinn a mínusz tizenötben

gyömöszöltük a pitbullt, folyt csu-
pasz kezemre a lé, rá is fagyott
egybűl. Rengeteget beleöntöttük,
majd bezártuk a mű-helybe. 
Megnyugodva tértünk a házba, de
nem áhítat, hanem elborult kará-
csonyfa várt ránk. Még reggel
hoztam az erdei fenyőt a zsombói
ha-tárból, fagyos földdel teli
vödörbe állítottam. Aztán míg mi
kinn vé-geztük az életmentő bea-
vatkozást, szépen kiolvadt a jég…
Aznapra több baj már nem bírt tör-
ténni. Másnap kora reggel me-
gyünk a műhelybe, nagy izgalom-
mal, jaj, a kutya…hát élt és virult,
azonban minden kigyütt belőle,
így kellemetlen takarítással foly-
tattuk az ünnepeket. Ez is megvolt,
indulás Miskolcra. Gyerek, cso-
magok, ajándékok szépen bepa-
kolva a kocsiba, indítanék – sem-
mi! Pedig egy hete sem volt, hogy
megcsináltattam vén Skodánk ön-
indítóját. Nekem itt telt be a pohár.
Nyugalmat erőltetve magamra, in-
dultam a nagyfejszéért, hogy szét-
aprítom a cseh remeket…Éva vi-
szont észnél volt, hamarabb meg-
találta a hajszárítót, s a jeges föl-
dön a kocsi alatt addig melengette
az alkatrészt, míg egyszercsak
hopp, beindult. Le sem állítottam
Diósgyőrig.

Görgényi Gábor jegyzete
Újévi malacságok és egyebek! (18+)
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Orvosok rendelése:
Dr. Lengyel Dezső
(tel.: 283-130) 
Hétköznap: 800- 1100.
Szatymaz, Kossuth u. 6.

Egészségház: 
Szatymaz, Ady E. u. 32

Dr. Lengyel Andrea 
(tel.: 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 
Várandós tanácsadás:
CSÜTÖRTÖK: 1200-1400

Csecsemő-és kisgyermek
tanácsadás:
SZERDA: 1000-1200

SZERDA: 1200-1400

Nagy Bernadett
Tel: 06-62/283-101/15.
Várandós tanácsadás:
HÉTFŐ: 1200-1400

Csecsemő-és kisgyermek
tanácsadás:
KEDD: 1200-1400

SZERDA: 1200-1400

Fogorvosi rendelés:
Dr. Bandl Erzsébet 
(tel.: 283-101/12) 
Hétfő, szerda: 1400-1900,
kedd (Iskolafogászat)
csütörtök: 830-1400, 
péntek: 830-1230

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

Polgármesteri Hivatal:
Szatymaz, Kossuth u. 30.
(tel: 583-560) 
Ügyfélfogadás: 
Hétfő, péntek: 800-1200, 
szerda: 800-1600. 

Polgármester:
dr. Kormányos László
tel.: 20-9571-128

Jegyző: 
Mákos Istvánné
tel.: 30/9670-850

Tanyagondnokok:
Csányi Imre

tel.: 20/404-2024
Bérczi Tamás

tel.: 20/539-4370
Elsőfokú építési hatóság:

Szegedi Polgármesteri
Hivatal
Szeged, Széchenyi tér 11.
Tel.: 62/564-364
szerda: 800-1600, 
péntek: 800-1200

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

Gondozási 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

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

Gyermekjóléti Szolgáltatás
Tel. 62/283-169
Ügyfélfogadási idő
Csütörtök: 1200-1600

Bencsik Márta
Állatorvosi rendelés:

Dr. Martinek Vilmos
(tel.: 30/9451-386)
Szatymaz, Rákóczi u. 50. 
Hétköznap: 800- 900, 

Állatorvosi ügyelet: 
Az ügyeleti beosztás a következő
honlapon érhető el:
http://www.maok.hu/allatorvosi_ug
yeletek/csongrad_megye_2

Szatymazi Posta
Dózsa Gy. u. 19/A.
tel.:62/283-150
Nyitva tartás:
Hétfő-péntek 800-1600

Rendőrség körzeti megbízottak:
Andódi Tamás:
tel.: 20/209-5307
Kazi Tibor:
tel.: 20/209-5302

Polgárőrség ügyeleti tele-
fonszám: 30/6234-262
Teleház

cím: Dózsa György u. 42.
tel: 583-520
nyitva tartás:
hétfőtől péntekig:  800-1900

szombat: 1000-1530

vasárnap: zárva
Főnix Egyesület.

Elnök:  Szilasi Tiborné,
tel.: 583-520
Faluház: Dózsa Gy. u. 42.
Ügyfélfogadás telefonos
egyeztetés alapján

Szatymazi Nyugdíjasok
Egyesülete.

Elnök:  Horváth Istvánné,  
tel.: 20/213-9534,
Faluház: Dózsa Gy. u. 42.

Csipet csapat nagycsalá-
dosok Egyesülete.

Vezető: Tóth Józsefné
Tel.: 20/934-4730
honlap: http://nagycsala-
dosok-szatymaz.hupont.hu/

Hulladékudvar nyitvatartása:
Kedd  10-16 óráig
Péntek 10-16 óráig
Szombat 8 – 16:20 óráig
(ebédszünet 12 – 12:20)

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

Sertésfelvásárlás:
Kiss István 30/974-8232 

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

Temetéssel kapcsolatos 
teljes körű ügyintézés:

Patak János
tel.: 30/278-0017
Üdvösség Kegyeleti Kft.

Szeged, Mikszáth Kálmán u. 18.
tel.: 70 9491387
Sándorfalva, Szabadság tér 3.
tel.: 70 9491385
ügyelet: 70/949-1388

Szegedi Kéményseprőipari Kft.
Szeged, Moszkvai krt. 27
Központi tel.: 62-485077
Helyi kéményseprő: 
tel.: 06-30/668-5005

Sándorfalvi Okmányiroda:
Cím: 
Sándorfalva, Ady Endre u. 1.
Tel.: 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

Péntek: Szünetel
Démász hibabejelentés a:

tel.: 40/822-000
ugyfelszolgalat@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
Révész Lászlóné, I. 1558.

(1958)
Lippai Flóriánné, Arany

János u. 9. (1927)
Kónya Erzsébet, József

Attila u.18. (1960)
Varsányi Csaba, I. 19.

(1941)

Erdei Tamás

Falugazdász minden

csütörtökön 8-16 várja

a gazdákat a

Faluházban

Telefon: 

06-30/3498-175
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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!

Gólyahírek

Kincses Zoltán született: 2013. okt. 18.
Benkő Anita és Kincses Zoltán

ZUMBA
Minden szerdán

fél héttől a

Faluházban!

Decemberi Idősek karácsonya és adventi vasárnapok
December 14-én az idősek karácsonyi ünnepségének adott otthont a Faluház. Most is megtelt a nagyterem, a tanyagondnoki szolgálatnak köszönhetően akinek egészsége
engedte, jelen tudott lenni. Ünnepi köszöntőt mondott polgármesterünk dr. Kormányos László és köszöntötte az időseket Farkas Sándor országgyűlési képviselő is. Utóbbi
méltatta a szervezést és biztosított róla, hogy dicsérete nem pusztán udvariasság. Az ebédre sem volt panasz, a halászlé elkészítéséért köszönet Rácz Laci bácsinak, Lajkó
Zoltánnak, Nacsa Zoltánna, valamint a Gondozási központ dolgozóinak, Szatymazi Nyugdíjas Egyesületnek, Idősek gondozásáért alapítványnak, Gyertyaláng katolikus
énekkarnak, Csemeték népzenei együttesnek, Barackvirág népdalkörnek. 
Az adventi vasárnapok rendezése már hagyománnyá vált. Idén a külső helyszíni események közvetlen a bejárat előtt zajlottak, miközben a belső térben is folyamatosan volt elő-
adás, kiállítás, beszélgetés. A második vasárnapot a Mikulás tette színesebbé, a csuda szépen berendezett kisteremben vehették át ajándékait a gyerekek. A Nőegylet jóvoltából
folyamatosan volt forró tea, lángos, forralt bor. Elmondhatjuk, hogy az adventi vasárnapok betöltötték szerepüket, hozzájárultak községünk lakóinak meghittségéhez, egymásra
találásához. Köszönnet segítőinknek: Csipet Csapat Nagycsaládos Egyesület, Általános iskola, Bakos Brigitta, Nőegylet, Ádok Róbert és Nógrádi Nándi, árusok, fellépők.

Gyertyaszentelő
Boldogasszony

napi Szer
Barátpusztán, 

február
– Jégbontó hava – 
2-án délután 

4 órakor

GAZDAKÖR FELHÍVÁSA
A Szatymazi Gazdakör szervezésében 2014. január 30-án 06 órától az érdeklődő ter-
melőknek az egykori szatymazi borpincénél összejövetelt szervezünk. Szőlészet és
borászat kezdőknek és haladóknak címmel előadást tart dr. Hajdú Edit, a Kecskeméti
Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet szőlőnemesítője. Az érintett témakörök: fajtais-
mertetés és telepítés. Az előadást követően két vendégborász, Tóth István Ásot-
thalomról és Ujvári Mihály Kiskundorozsmáról mutatkozik be termékeivel. 
Érdeklődni Novák Pál gazdaköri tagnál, 0630 6429206

TISZTELT ŐSTERMELŐK ÉS GAZDAKÖRI TAGOK!
Őstermelői igazolványokkal kapcsolatos ügyintézés átmenetileg csütörtökön 8-16
óráig lesz Szatymazon a Faluházban. Az igazolványok érvényesítésében Erdei Tamás
falugazdász lesz segítségükre. 

Elérhetősége a 0630 3498175-ös telefonszámon. 
A nemzeti agrárgazdasági kamarai kártyák Novák Pál falugazdásztól vehetők át
szerdán és csütörtökön szintén a Faluházban.

Telefon: 0630 6429206


