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Őrzöd-e még?
Még mind ugyanaz, ami szép,

szunnyadó alkonyi rét 
cirpelő lágy dala von 
fátylat az álmaimon. 

Ha szunnyad az alkonyi rét, 
suttogok: Hallod-e még? 

Hív a varázsa, zenél: 
Érzed-e azt amit én? 

Még mind ugyanaz, ami szép? 
Látod-e, látom-e én? 
Tiszta szemek örömét 
őrzöd-e, őrzöm-e én?

Kormányos Sándor Süli Ramóna fotója
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HELYTÖRTÉNET

Lassan és visszavonhatatla-
nul, a feledés homálya sű-
rűsödik a hajdan oly‘ tevé-
keny szatymazi gyümölcs-
termelő szakember emléke
felett. Pedig Wagner Adolf
nyugalmazott gimnáziumi
igazgató volt az a rendsze-
res előadó a gyümölcster-
melők összejövetelein, aki
nemcsak elmondta, hanem
meg is mutatta a termelők-
nek, hogyan lehet a gyü-
mölcsből jól megélni. A
földművelési miniszter a 16
tagból álló Országos Pomo-
lógiai Bizottságba nevezte
ki. /Pomológia= a gyümöl-
csök fajtáinak leírásával,
rendszerezésével és megha-
tározásával foglalkozó tu-
domány./

Wagner Adolf, egy felvidé-
ki német iparos családban
született 1873-ban. Tanári
oklevelet szerzett német-
latin és valószínű, hogy
francia szakon is, hiszen a
szatymazi könyvtárában
bőrkötésben sorakoztak a
francia irodalom nagyja-
inak könyvei. Harminc
éves, amikor 1903-ban, a
szegedi Radnóti gimnázium
elődjénél, a főgimnázium-
ban tanári kinevezést ka-
pott. Szigorúságára sokan
emlékeztek. Még a Délma-
gyarország 1930. augusztus
23-án megjelent Gábor
Arnold féle írásban is ol-
vasható, hogy egy órán, egy
tanulónak 10 szekundát
osztott ki. Azért eredmé-
nyes munkát végezhetett,
mert hamarosan igazgatói
kinevezést kapott.
1905-ben, amikor Barcsay
Károly gyógyszerész /A
Barcsay sarok névadója/
végleg elköltözik Szeged-
ről, annak szatymazi szőle-
jéből és gyümölcsöséből 6
holdat és 1179 szögölet
megvásárol. Még abban az
évben, Szabó Nagy Mátyás
szatymazi építőmester elké-

szíti a máig is meglévő nya-
ralóját, a 3 szobát, konyhát,
kamrát, elöl verandával,
16,5 méter hosszban, 6 mé-
ter szélességben. Az épület
tégla lábazaton lévő vá-
lyogfallal épült, cserép te-
tővel. A villa homlokzata
fűrészelt fenyődeszkából
díszítést is kapott, a kora-
beli divatnak megfelelően.
A főépület mellett elkészült
a kapáslakás, a présház és a
pince is, 7 méter hosszan és
5 méter szélességben. Wág-
ner Adolf ezután nem sokat
tartózkodik a szegedi laká-
sában, a Deák u. 78 szám
alatt, minden szabad idejét
gyümölcsösében, nyaraló-
jában tölti.
A megvásárolt majd 7 hold-
nyi szőlő-gyümölcsösben
/abban az időben még nem
ismertek külön tiszta gyü-
mölcsöst és külön csak sző-
lő ültetvényt, vegyesen ül-
tettek/ a meglévő szőlőso-
rokkal nem tudott mit kez-
deni, mert az 280 fajta
szőlővel volt betelepítve.
Minderről a Barcsay Ká-
roly által 1899-ben kiadott
"Csemege és borszőlőfajok
név- és árjegyzéke" árul-
kodik. Barcsay Károly si-
ma- és gyökeres szőlővesz-
szők forgalmazásával is
foglalkozot, csak 1898-ban
másfél millió darabot adott
el belőle.
A megvásárolt területen lé-
vő gyümölcsfák közül, kü-
lönösen a "germersdorfi"
cseresznyével több szeren-
cséje volt. /Nem volt azo-
nos a Németországban ter-
melt "germersdorfival"./ A
szőlősorok közé korábban
ültetett és lassan megnö-
vekvő hatalmas cseresznye-
fák szinte ontották a gyü-
mölcsöt. Volt idő, különö-
sen az első háború után,
amikor vagonszámra szed-
ték és vitték a cseresznyét
Párizsba. Ebből a "szaty-
mazi" germersdorfi cse-
resznyének is nevezett fá-
ból néhányat az állam tal-
pon megvásárolt, azzal a
céllal, hogy róla bárki sza-
badon olthasson, szemez-
hessen. A cseresznyét az
állandó és az ilyenkor felfo-
gadott napszámosok szed-
ték. A lányok, asszonyok
napi 80 fillér napszámbért
kaptak, a férfiak 1 pengőt.
És szerencse, hogy volt
munka, sokan még Sándor-

falváról is örömmel jöttek.
Akkor még napfelkeltétől-
napnyugtáig tartott egy nap-
szám, ami főleg június végén
már igencsak sokáig elhúzó-
dott. A cseresznyeszüret vé-
gén Wagner Adolf is az utol-
só vagon után indult és hosz-
szabb-rövidebb ideig Párizs-
ban tartózkodott.
1929-ben azután egy Steyr
gépkocsival érkezett vissza,
ami az első autó volt Szaty-
mazon.
Wagner Adolf 1922-től már
nem tanít, csak címzetes
igazgató. A gyümölcsös sok
munkát adott. Különösen
sokan csodálták meg kör-
telugasát, aminek hosszát
/200 méteres sorokban/
1200 méterre tették. Az ala-
csony körtelugason sok és
hatalmas gyümölcsök le-
hettek, mert arról számol-
nak be a korabeli újságírók,
hogy egy-egy körte a félki-
lót, 60 dekát is elérte. Az
alacsony lugas támrend-
szere is különleges volt,
fából készült és a körtének
csaknem minden vékony
ágát tartotta. A körtefák
metszését a tulajdonos, ma-
ga Wágner igazgató végez-
te. A körte legnagyobb ré-
sze, a cseresznyéhez hason-
lóan, vagontételben indult
Stokholmba.
A kiváló cseresznye és kör-
tefajták még gyorsabb elter-
jesztése céljából, Zsótér  De-
zsőnével közösen, egy 10
holdas faiskolát is létrehozott
ott, ahol később Rácz István
építkezett.
A szatymazi gazdakörben
csaknem havonta előadó
Wagner Adolf mindíg kitért

arra az elvére, hogy a birto-
kosok csak egy, esetleg két
féle gyümölcsöt termeljenek,
de abból sokat, hogy kivitelre
is jusson. Szerinte csak a ki-
vitel lendítheti fel a gyü-
mölcstermelést, a kivitelhez
viszont egy-egy gyümölcsfaj-
tából mennyiség kell. Né-
hány birtokos igyekezett is
követni.
A helyi hagyomány azonban
más volt, a szegedi piacra tá-
maszkodott. Az egy-két hol-
das kisgazdák azzal voltak el-
foglalva, hogy minél többféle
gyümölcsöt termeljenek, a-
zok érését minél jobban szét-
húzzák, hogy ne kelljen egy-
szerre sok gyümölcsöt, zöld-
séget szállítani /vállon a haj-
nali vonaton, vagy jobb eset-
ben kocsin/ a szerdai és
szombati piacra. Így biztosí-
tottak maguknak ugyan ke-
vés, de aránylag biztosnak
mondható megélhetést.
A gyümölcsfák alatt akkor
még szőlő volt telepítve. A
szatymazi bornak jó híre volt,
nem csak Szegeden, hanem
Pesten is ajánlották. A meny-
nyiség sem volt kevés, hiszen
a termőterület a 2 ezer holdat
is meghaladta. 1944 őszén
Wágner Adolf folyamod-
ványt ír a Városnak, amiben
azt kéri, hogy "hamár a bort
elrekvirálták, legalább a hor-
dókat adják vissza, mert szü-
retelni kell."
Wagner Adolf nyugalmazott
gimnáziumi igazgató 88 éves
korában, 1961-ben hunyt el
Szatymazon. Bikády Erzsé-
bet feleségével itt alussza ö-
rök álmát a szatymazi teme-
tőben.

Pálmai József

Wagner Adolf, a szatymazi pomológus

Kedves Szatymaziak!
2015. januárjában megalakult a He-
lyi Értéktár Bizottság. A bizottság
feladata összegyűjteni a településsel
kapcsolatos tárgyi kulturális és szel-
lemi értékeket, feladatai közé tarto-
zik a településen fellelhető nemzeti
értékek azonosításának szervezése,
a településen fellelhető nemzeti érté-
kek adatait tartalmazó gyűjtemény
létrehozása, valamint azok megyei
értéktárba történő megküldése.
Szatymaznak sok olyan értéke van,
ami túllépi a falu határait, és a me-
gyei értéktár vagy a kiemelt nemzeti
értékek tárának eleme is lehetne. Je-
lentős Szatymaz építészeti öröksége,
hiszen a 19-20. században Szeged
gazdag polgárainak nyaralóhelye,
szőlőbirtoka volt itt. Számtalan villa

eredeti formájában, sok pedig átala-
kítva őrződött meg. Említhetnénk
Dankó Pista örökségét és természe-
tesen a szatymazi őszibarackot is.
Ahhoz, hogy a fent említett gyűjtő
munka megvalósulhasson, érdemes
minél szélesebb kört bevonni a helyi
értékek felkutatására és akár a gyűj-
tő munkába is. A bizottság ezúton
kér minden kedves szatymazi lakost,
hogy ötleteivel, gondolataival is se-
gítse a Helyi Értéktár Bizottság
munkáját. Elképzeléseiket megoszt-
hatják a bizottság tagjaival szemé-
lyesen vagy elküldhetik emailben a
muvhaz@szatymaz.hu címre.
A Helyi Értéktár Bizottság tagjai:
Burkus Andrásné, Kálmán János,
Lengyel Istvánné dr., Pálmai József.

Értéktár hírek!
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ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNYEK
Szatymaz Község külterületére

2015. október 03-től-október 23-ig
ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése.

Az ebzárlat tartama alatt:
• Tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illető-

leg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más
állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarba
a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha
azok onnan ki nem szökhetnek;

• Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és
szájkosárral szabad kivinni;

• A település területéről kizárólag érvényes veszettség
elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát- és
csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálat
után és engedélyével- szabad kivinni.

• Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező
vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek
ebei, a katasztrófa-mentő ebek, a segítő és terápiás ebek,
valamint a látássérült embereket vezető ebek rendel-
tetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek
a 2. és 3. pontban foglalt korlátozás alól.

• Az ebzárlat alatt befogott, kóbor hűsevőket hatósági
megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára.

• A vadászterületen kóborló be nem fogható ebek ártal-
matlanítása a vadászatra jogosult feladata.

• A legeltetési tilalom alatt a legelőre állat nem hajtható.
Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

A Bursa Hungarica Felső-
oktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer célja az
esélyteremtés érdekében a
hátrányos helyzetű, szo-
ciálisan rászoruló fiatalok
felsőoktatásban való rész-
vételének támogatása. A
Bursa Hungarica többszintű
támogatási rendszer, a-
melynek pénzügyi fedeze-
teként három forrás szolgál:
a települési önkormányza-
tok által nyújtott támogatás;
a megyei önkormányzatok
által nyújtott támogatás és a
felsőoktatási intézményi
támogatás. Az ösztöndíjpá-
lyázattal kapcsolatos adat-
bázis-kezelői, koordináci-
ós, a települési és megyei
ösztöndíj pénzkezelési fela-
datait az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő végzi,
míg az elbírálási felada-
tokat az ösztöndíjpályázat-
hoz csatlakozó települési és
megyei önkormányzatok
látják el.
A Bursa Hungarica Felső-
oktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer jogsza-
bályi hátteréül a felsőok-
tatásban részt vevő hall-
gatók juttatásairól és az
általuk fizetendő egyes
térítésekről szóló 51/2007.
(III. 26.) Kormányrendelet

és a nemzeti felsőoktatás-
ról szóló 2011. évi CCIV.
törvény szolgál.
A pályázók köre
„A” típusú pályázat:
A pályázatra azok a tele-
pülési önkormányzat te-
rületén állandó lakóhely-
lyel rendelkező, hátrá-
nyos szociális helyzetű fel-
sőoktatási hallgatók jelent-
kezhetnek, akik felsőok-
tatási intézményben (fel-
sőoktatási hallgatói jogvi-
szony keretében) teljes ide-
jű (nappali tagozatos),
alapfokozatot és szakkép-
zettséget eredményező
alapképzésben, mesterfo-
kozatot és szakképzettséget
eredményező mesterkép-
zésben, egységes, osztatlan
képzésben vagy felsőfokú
szakképzésben folytatják
tanulmányaikat. 
Az ösztöndíjra pályázhat-
nak a 2015szeptemberében
felsőoktatási tanulmányaik
utolsó évét megkezdő hall-
gatók is. Amennyiben az
ösztöndíjas hallgatói jog-
viszonya 2016 őszén már
nem áll fenn, úgy a
2016/2017. tanév első fél-
évére eső ösztöndíj már
nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot
nyújthatnak be azok a hall-
gatók is, akiknek a hallga-
tói jogviszonya a felsőok-
tatási intézményben a pá-
lyázás időpontjában szüne-
tel. Az ösztöndíj folyósí-
tásának feltétele, hogy a
2015/2016. tanév második
félévére a beiratkozott hall-
gató aktív hallgatói jogvis-
zonnyal rendelkezzen.
„B” típusú pályázat:
A pályázatra azok a tele-
pülési önkormányzat te-
rületén állandó lakóhely-
lyel rendelkező, hátrá-
nyos szociális helyzetű fi-
atalok jelentkezhetnek,
akik:
a) a 2015/2016. tanévben
utolsó éves, érettségi előtt
álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával
nem rendelkező, felsőok-
tatási intézménybe még
felvételt nem nyert érettsé-
gizettek;
és a 2016/2017. tanévtől
kezdődően felsőoktatási
intézmény keretében teljes
idejű (nappali tagozatos)
alapfokozatot és szakkép-
zettséget eredményező
alapképzésben, egységes,

osztatlan képzésben vagy
felsőoktatási szakképzés-
ben kívánnak részt venni. 
Nem részesülhet támo-
gatásban az a pályázó,
aki:
- a Magyar Honvédség és a

rendvédelmi feladatot el-
látó szervek hivatásos és
szerződéses állományú
hallgatója

- doktori (PhD) képzésben
vesz részt 

- kizárólag külföldi intéz-
ménnyel áll hallgatói jog-
viszonyban.

A pályázat beadáshoz az
EPER-Bursa rendszerben
pályázói regisztráció
szükséges! (Elérése:
https://www.eper.hu/eper-
bursa/paly/palybele.aspx). 
A személyes és pályázati
adatok feltöltését követően
a pályázati űrlapot ki-
nyomtatva és aláírva ere-
deti példányban a tele-
pülési önkormányzatnál
kell benyújtaniuk a pá-
lyázóknak. A pályázat
csak a pályázati kiírásban
meghatározott csatolandó
mellékletekkel együttesen
érvényes. A pályázati ki-
írásban meghatározott vala-
mely melléklet hiányában a

Szatymazi jelenlét a XVI. Magyar-magyar
Gazdatalálkozón Aradon

Községünket Barna Károly, Csányi Imre, Gyömbér
László, Komjáti Endre és Somogyi György képviselte. Az
érdeklődők a http://www.nyugatijelen.com/ weboldalon
tájékozódhatnak bővebben az eseményről.

A Tulipán Könyvesbolt és Borozó közös standján 
Csipkár Imre fűszerpaprika-termesztő őrleményét 

elemezte dr. Somogyi György szakértő

Pályázati kiírás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2016. évi fordulójára
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DANKÓ PISTA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Faluház + kondi terem
Szatymaz, 
Dózsa Gy. u. 42.
Tel/fax: 62/583-520
Igazgató: Kálmán János
Hétfő: 8:00-19:00

Kedd: 8:00-19:00
Szerda: 8:00-19:00
Csütörtök: 8:00-19:00
Péntek: 8:00-19:00
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:
Börcsök Erzsébet

Olvasd a Faluház híreit a fészbukon!
https://www.facebook.com/dankomuvhaz

Invitel ügyfélfogadás a Faluházban

Minden hónap első péntekén 09-15 – ig 

Ügyintéző Bóta Ágnes, 0620 9370989

Falugazdász minden hétfőn és kedden 
08-16-ig a Faluházban

Időpont egyeztetés: 0670 4893846
Gömöri Gabriella

Csatornázással kapcsolatos telefonszámok:
Ügyfélszolgálat: 06-40/922-334
Hibabejelentés:  06-80/922-333
Szennyvíz rákötés átvételével kapcsolatosan: 

30/496-2450; 30/588-6125
(Alföldvíz Zrt. – Szeged, József Attila sgt. 125. – Műszaki ügyintézők).

pályázat formai hibásak
minősül.
Az ösztöndíj elbírálása
kizárólag szociális rászo-
rultság alapján, a pályázó
tanulmányi eredményétől
függetlenül történik.
A pályázó szociális rászo-
rultsága igazolására köteles
megadni a vele egy ház-
tartásba élők (a pályázó
lakóhelye szerinti lakásban
életvitelszerűen együtt la-
kó, ott bejelentett lakó-
hellyel, vagy tartózkodási
hellyel rendelkező szemé-
lyek) egy főre jutó havi

nettó jövedelmének forint
összegét.
Támogatásban az része-
sülhet, akinek a háztar-
tásában az egy főre jutó
havi nettó jövedelem nem
haladja meg a nyugdíjmi-
nimum 150%-át, jelen
esetben a 42.750 Ft-ot.
Jövede lemszámí tásná l
irányadó a szociális igaz-
gatásról és szociális ellátás-
ról szóló 1993. évi III.
törvény 4.§. (1) bekezdés a)
pontja: 
• a havonta rendszeresen

mérhető jövedelmeknél

az utolsó három hónap
átlagát, 

• egyéb jövedelmeknél pe-
dig az utolsó egy év ti-
zenkettedét kell figye-
lembe venni.  

A pályázatot az EPER-
Bursa rendszerben kitölt-
ve, véglegesítve, onnan ki-
nyomtatva, aláírva, a kö-
telező mellékletekkel
együtt a lakóhely szerint
illetékes települési önkor-
mányzat polgármesteri
hivatalánál kell benyúj-
tani.
A pályázat rögzítésének és

az önkormányzatokhoz
történő benyújtásának
határideje: 2015. novem-
ber 9.
Bővebb információt és a
szociális rászorultság iga-
zolására vonatkozó nyom-
tatványokat megtalálja a
https://www.eper.hu/eper-
bursa/paly/palybele.aspx),
illetve a www.szatymaz.hu
oldalakon. 
Részletes információt kap-
hatnak a 62/583-560/12
mellék telefonszámon, il-
letve személyesen is állunk
rendelkezésükre.

Kedves Könyvtárlátogatók!
Az októberi hónap az Or-
szágos Könyvtári Hetek
programsorozat jegyében
telt el. Ugyanakkor nem
tudtunk minden programot
ezen az egy héten megva-
lósítani. Bosnyák Viktória
november 3-án érkezik
hozzánk író-olvasó találko-
zóra. A gyerekekkel már
készülünk a fogadására.
Mindenkit szeretettel vá-
runk, aki szeretné megis-
merni a híres gyermekíró-
nőt. A Baba-mama foglal-
kozások a sikerre való te-
kintettel tovább folytatód-
nak, a következő foglalko-
zás novemberben lesz, a
pontos időpontjáról a
könyvtárunkban tudnak
majd érdeklődni. Továbbá
november hónap harmadik

hete a magyar népdal és
népköltészet hete, en-
nek keretében szerve-
zünk programot a ki-
csiknek, valamint ko-
rábbi könyvtári kez-
deményezést újjáéleszt-
ve Mikulásváró prog-
ramot szervezünk előtte
héten, de mindezekről
majd a novemberi új-
ságban lesz szó bő-
vebben.
Szeretném felhívni a fi-
gyelmüket továbbá egy
kis játékra. Akinek van
kedve kitölteni, és be-
hozza a könyvtárunkba
a megfejtést, a régi
könyvek közül választ-
hat hármat, amit aján-
dékba adunk a helyesen
kitöltőknek.

Lilla Jóga torna
A JÓGA mindenkinek való.
A JÓGA javítja az erőnlétet és a tartást, magabiztosságot,
önbizalmat ad.
A JÓGA mozgékonyabbá teszi a testet, csökkenti a fájdamakat.
A JÓGA megtanít a helyes légzésre.
A rendszeres mozgás és légző gyakorlatok segítenek megőrizni az
egészséget, a testi-lelki egyensúlyt, javul a közérzet, nő az energia.
Egyszerűen érezd magad jobban a bőrödben!

Időpontok:
Hétfő: 18.15-19.45    Szerda: 17.30-19.00

Érdeklődés, bejelentkezés: Virágos Lilla 0670 5599890KÖNYVTÁRI HÍREK
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ÓVÓDAI HÍREK
Mikrobuszt nyert a Mi Óvodánk Alapítvány Szatymaz
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal pályázatot
hirdetett a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére. A 21/2015 (IV.17.) MvM
rendelet alapján a kistérségi közlekedés szolgáltatás fej-
lesztése egyéb szolgáltatás ellátásához is lehetett támoga-
tást igényelni. A Mi Óvodánk Alapítvány Szatymaz 2015.
májusában nyújtotta be támogatási kérelmét, amelynek
2015. júliusában adott helyt a Hivatal.
A támogató határozat alapján egy 9 személyes mikrobusz
megvásárlására nyert támogatást a pályázó, így egy Ford
Tranzit V363 Kombi Trend L2 gépjármű beszerzése mel-
lett döntött az Alapítvány, amelyet 2015. augusztusában
vettek át. 
A pályázat összértéke bruttó 9.595.000,- Forint, melyet
vissza nem térítendő támogatásként, utófinanszírozás ke-
retében kap a Mi Óvodánk Alapítvány Szatymaz.

CIVIL EGYESÜLETEK HÍREI
S P O R T

JUDO.
Az elmúlt hónapban nem-
zetközi színtéren szerepel-
tek judosaink, ismét szép e-
redményeket elérve. Sport-
diplomáciai sikert is arat-
tunk, a szabadkai Euroliga
versenyen polgármeste-
rünk, Barna Károly adta át
az érmeket az összes dobo-
gós versenyzőnek. 

Eredmények:
Ifjúsági nemzetközi verse-
ny, Kiskőrös (2015.09.05.)
fiú
60 kg Guba Levente II., 
73 kg Micziz Zoltán III., 
81 kg Dorn Balázs III.
lány
63 kg Balogh Sára I.

Euroliga I. forduló,
Szabadka (2015.09.05.)
U16 fiú
60 kg Sándor Péter III.,
+73 kg Lénárt Benedek V.,

Dorn Csanád VII.
U16 lány
52 kg Micziz Nóra III.
U11 fiú
28 kg Pölös Milán II.,

Kónya Ádám V., 
50 kg Csala Dávid IV., 
+50 kg Túri Alex III.
U11 lány
34 kg Kőhegyi Fanni II.,
38 kg Farkas Ramóna III.
U13 fiú
30 kg Árva Krisztián III.,
38 kg Pölös Nándor III.
U13 lány
36 kg Tetlák Abigél III.

Euroliga II. forduló, Algyő
(2015.09.12.)
U16 fiú
60 kg Sándor Péter V., 
81 kg Dorn Csanád III.,
+81 kg Lénárt Benedek VII.
U16 lány
52 kg Micziz Nóra II.,

Travány Kata III.

U10 fiú
27 kg Pölös Milán II.,

Kónya Ádám I., 
33 kg Andódi Bálint IV.,

+45 kg Kiss Bence IV., 
+ 55 kg Túri Alex III.
U10 lány
36 kg Kőhegyi Fanni III.,

Sándor Nikolett III.
U13 fiú
32 kg Árva Krisztián IV.,
33 kg Andódi Marcel V.,

38 kg Pölös Nándor III.,
50 kg Csala Dávid II., 
+50 kg Makoviczka Máté II.
U13 lány

36 kg Farkas Ramóna I.,
Tetlák Abigél II.

Euroliga III. forduló, Arad
(2015. 09.19.)
U16 fiú
60 kg Sándor Péter III.,
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NYUGDÍJAS EGYESÜLET HÍREI

FŐNIX EGYESÜLET közleményei

+81 kg Lénárt Benedek V.
U16 lány
52 kg Travány Kata I.,

Micziz Nóra II.
U14 fiú
60 kg Sándor Péter I., 
+81 kg Lénárt Benedek V.
U14 lány
52 kg Micziz Nóra I.
U10 fiú
30 kg Árva Krisztián III.,

Pölös Milán VII., 
60 kg Túri Alex III., 
+60 kg Makoviczka Máté V.

Köszönjük a lehetőségek
megteremtését Barna Ká-
roly polgármesternek, az
Önkormányzatnak és az
Általános Iskolának!
Hajrá Szatymaz!

Futball.
A minden előzmény nélkül,
újonnan alakult U16-os
csapat is megkezdte szerep-
lését, most 16-18 futbal-
listával, heti három edzés-
sel. Szalma János edző azt
kérte a tanítványoktól, ne
keseredjenek el a kezdeti
rossz eredmények miatt,
magukra, az elvégzett mun-
kára figyeljenek, a követ-
kező év lesz az, mikor el
kell számolni az eredmény-
nyel. Cél kialakítani egy
állandó, megbízható közös-
séget, amire lehet építeni.
Sikerült a szülőket is meg-
győzni ennek fontosságá-
ról, arról, hogy kiemelt
helyen kezeljék időbeosztá-
suknál a gyerekek edzés- és
mérkőzésidejét. 

Köszönettel tartozik a sza-
kosztály a VREC-CO Kft-
nek az utazásokhoz és a
sportszerek beszerzéséhez
nyújtott segítségért!
Eredmények:
Felnőtt
Pusztaszer – Szatymaz 0:4,
Szatymaz – Öttömös 5:1,
Csanytelek – Szatymaz 0:0,
Szatymaz – Ópusztaszer 2:2,
Dóc – Szatymaz 5:1
U16
Szatymaz – Bordány 1:4,
Székkutas – Szatymaz 7:3,
Szatymaz – Nagymágocs 2:8
Program
Felnőtt
10.18. 14.30

Eperjes – Szatymaz
10. 25. 14.30

Szatymaz - Tömörkény
11.01. 13.30

Zsombó – Szatymaz!

11.08. 13.30
Szatymaz – Derekegyháza

U16
10.18. 10.00

Szatymaz – Röszke
10.25. 10.00

Móraváros – Szatymaz
11.01. 10.00

Szatymaz – Szegvár
11.08. 10.00

Fábiánsebestyén – Szatymaz

Futás.
Marosmenti Félmaraton,
Makó.
Extrém melegben, extrém
terepen, a Maros árterében
és a gáton teljesítették ezt a
félmaratont, Döméné Sza-
bó Andrea, Nagy Zoltán és
Somogyiné Tóth Krisztina.
Krisztának ez volt élete el-
ső félmaratoni távja.
Gratulálunk!

OKTÓBER 1. IDŐSEK VILÁGNAPJA
Intés az öregebbek tiszteletére

Bizony hajoljatok meg az öregebbek előtt,
akár utcaseprők, akár miniszterek.

Nem oly tiszteletet prédikálok én tinektek,
mint a papok s az iskolai olvasókönyvek.

De vegyétek számba, mily nehezen mentitek át ti is
évek veszedelmén törékeny szívverésteket
ezen az embernek ellenséges földgolyón,

s ők, kik negyven, ötven, hatvan évet éltek,
hány téli reggelen, hány tüdőgyulladáson

gázoltak át, hány folyó mellett haladtak el éjjel,
s hány gépkocsitól ugrottak el az utcasarkokon,

míg váratlanul éltetek állanak, időtől koszorúzva,
mint a csodák, mint akik háborúból jönnek,

egyenesen, mint a zászlórúdak, s egyszerre kibontják,
hogy ámuljatok, vihar-csapott, de visszahozott életüknek
méltóságosan lebegő, békét hirdető, diadalmi lobogóját.

Kosztolányi Dezső

Felhívjuk tagtársaink és a
lakosság figyelmét, hogy
aki II. világháborús árva,
özvegy vagy egészségkáro-
sodott, mely a visszamaradt
és később felrobbant lö-
vedék következménye, az
szerdán és pénteken a Pol-
gármesteri Hivatalban Bá-
csiné Marikához fordulhat
hadijáradék igénylés ügyé-
ben. A jogosultságot iga-
zoló iratok beszerzése ez
ügyben illetékmentes. 
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CSIPET CSAPAT közleménye

Csipetnyi Információk!
Egyesületünk tagjai az ősz
beköszöntével ismét a csa-
ládok tanévkezdési lázában
égnek. A szeptember egy új
tanév kezdetét, a szülőknek

számos megoldásra váró
feladatot jelent.
Az egyesületi munkáink is
folyamatosan tevékenysé-
get igényelnek a tagoktól,
amit mindenki szívesen lát
el, hisz’ nem csak magunk-
ért, a közösség minden
tagjáért vagyunk!
A repülőnapon az idő ismét
kegyes volt a szervezőkkel,
résztvevőkkel, vendégekkel
egyaránt. A gyerekek mint

mindig most is szívesen
látott vendégeink voltak -
horgász tavunkban "aján-
dékokért" lehetett pecázni.
Házi szakácsunk Tóth Jó-
zsef ismét jól "megfőzött"
minket, babgulyással ül-
tette asztalhoz társaságun-
kat. Köszönjük néki!!
Megrendeztük ruhabörzén-
ket és az idő kegyessége is-
mét kiterelt minket a Falu-
ház előtti térre. A második

alkalom még sikeresebbnek
bizonyult, mint az előző,
ruhazsákok jöttek, ruhács-
kák mentek kézről kézre.
Kortól, nemtől függetlenül
mindenki talált kedvére va-
lót. De még mindig marad-
tak zsákok, sőt újabb fela-
jánlások is érkeztek, így
biztosan lesz folytatás. Az
időpont még egyeztetés
alatt így részletek plaká-
tokon és a facebookon! 

“A virrasztás hagyomá-
nyosan az éjszakához kap-
csolódik, mint olyan vára-
kozó állapot, melynek so-
rán lassúvá és nesztelenné
válik a létezés, és ezáltal
sajátos történések, esemé-
nyek, folyamatok, állapo-
tok észlelésére lesz képes a
virrasztó.” (G.Cs.L)
Életemben már sokszor
megtapasztaltam az imád-
ság csodálatos erejét, fő-
ként a közösségben végzett
ima erejét. Ilyenkor az imák
időbeli vagy térbeli össze-
kapcsolódásával felerősö-
dik azok hatása.
Egy nap folyamán a nappali
világ ezernyi csatornán öm-
lik felénk és belénk. Észre-
vétlenül elragad önma-
gunktól. Ha napközben úgy
érezzük, aktivitásunk tel-
jességét nyújtjuk, be kell
látnunk, hogy sokszor ez az

aktivitás reakciókból, vála-
szokból áll. Cselekvéseink
jelentős részét külső hatal-
mak, erők, körülmények
diktálják. A súlypont észre-
vétlenül kívülre helyező-
dik. Nem is mi vagyunk,
aki cselekszik, csak egy
külső objektum. 
“Az éjszakai virrasztás az
átlépés, a kilépés, az én ha-
tárainak kétirányú meghal-
adása: befelé, önnön mély-
ségei felé és kifelé, a Min-
denség felé. Az így elért
tartományt transzcenden-
ciának nevezik a filozó-
fiában.” 
Bizonyára virrasztottunk
már valamennyien aggódón
gyermekeink, szeretteink
betegágya felett. Amikor a
lét is kérdésessé válik, ami-
kor azt érezzük, hogy oly
közel tudunk kerülni a min-
denható Istenhez. Amikor

igazán fontos az, ami való-
jában is a legfontosabb. Ezt
sajnos sokszor csak akkor
érezzük így, amikor fájó
élménnyel párosul. Pedig
Isten mindig hív minket,
hogy vele töltsük napunkat,
hogy minden pillanatban
magunk mellett, magunk-
ban érezzük Őt, és meglás-
suk a transzcendenst. 
Minden virrasztás-tapaszta-
lat kozmikus. Az éjsza-
kában elidőzve kell átlépni
a nappalba. Akinek még
nem volt része virrasztás-
eseményben, azt könnyen
elkápráztatja és meglopja a
nappal. Aki megtanul éjjel
tájékozódni, az nappal sem
fog eltévedni, aki megtanul
éjszaka látni, az a nappali
vakító káprázatban is biz-
tosan megkülönbözteti a
valódit a hamistól. 
Van néhány csoport itt az
egyházközségben, kik hét-

ről hétre együtt imádkoz-
nak, énekelnek különféle jó
szándékért. Ezek a csopor-
tok összefogva, közös szán-
dékért, egymást váltva, ok-
tóber 3-án este 20 órától
október 4-én (Assisi Szent
Ferenc ünnepén) reggel 8
óráig virrasztottak templo-
munkban falunk népének
testi-lelki gyógyulásáért,
közösségünk egységének
erősítéséért, egymás iránti
szeretetünk növekedéséért,
és a békéért. Ki-ki saját ka-
rizmájának, hivatásának
megfelelően, rózsafüzérrel,
énekkel, elmélkedéssel,
imákkal, bibliaolvasással
engeszteli és dicsőíti az
Urat.
Egy ima a 12 órás szaty-
mazi virrasztásról:
Ébreszd, Uram egyházadat!
Ébreszd, Uram, egyházadat, 
De először bennem ébreszd. 

KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI
Engesztelő és dicsőítő virrasztás Szatymazért

Nótaest a Dankó Pista művelődési házban
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M I  R O V A T U N K

Fakanál Klub hírei

Ismét a Gyergyószárhegyi Gyermekotthonban járt a
Fakanál klub

(…) India mai embere, már
egyre ritkábban mondogat-
ja, hogy „Hungary football
very good” , hanem egyön-
tetűen vágja rá: „Hungary
problem”.
Valóban problem. A régi-
régi indiai bölcsek először
mindig a problémák okait
igyekeznek megkeresni. Az
alapprobléma a szenvedés,
melyet mindenki el sze-
retne kerülni, miközben
akarva, vagy akaratlanul
másoknak szenvedéseket
okoz. A menetültek ügyé-
ben is ez áll a háttérben. A
menekültek saját maguk és
szeretteik szenvedésén sze-
retnének enyhíteni azáltal,
hogy általuk biztonságo-
sabbnak vélt helyre mene-
külnek, ahol nem lőnek rá-
juk és a megélhetésük is
megoldható. A befogadó,
és/vagy nem befogadó or-
szágok saját jövőbeni szen-
vedésüket szeretnék mega-
kadályozni, azt tartva szem
előtt, hogy a hirtelen nagy-
számú, más kultúrát képvi-
selő tömeg beláthatatlan
következményekkel jár

mindkét fél részére. A har-
madik fél pedig a menekül-
tek szenvedésén szeretne
enyhíteni. Emberi, manap-
ság már szinte isteni alaptu-
lajdonság mások szenvedé-
sének enyhítéséért fáradoz-
ni.
Mindenkinek van igaza. A
menekülteknek igaza van
abban, hogy joguk van a
boldog élethez. A menekül-
teket nem befogadó orszá-
goknak igaza van abban,
hogy a hirtelen menekült-
áradatnak beláthatatlan kö-
vetkezményei lehetnek. A
menekültek szenvedésének
enyhítéséért fáradozóknak
is igaza van.
Feltételezzük, hogy egyik
fél indíttatása mögött sincs
hátsó, önös szándék. Ilyen
hátsó szándék lehet mások
szenvedéséből hasznot húz-
ni. Lehet, hogy valaki saját
politikai karrierjének épí-
tése végett kardoskodik a
menekültek ellen, vagy
mellett. Az is lehet, hogy
valaki a menekültek megse-
gítésére érkező pénzalapból

nyerészkedik. Az is lehet,
hogy a távoli országokból
érkezők mindig is dobban-
tani szerettek volna, és
most meglovagolva a poli-
tikai helyzetet eljuthatnak
végre álmaik Európájába.
Most azonban mégis felté-
telezzük, hogy mindhárom
fél önös érdektől mentesen
teljesen tiszta szándékú.
Ebben az esetben mi volna
a megoldás? Hogyan juthat
közös nevezőre a három
fél?
Keressük meg a választ!
Amit eddig tudunk: min-
denki el szeretné kerülni a
szenvedést. A karma ok-
okozati törvényszerűsége
szerint a szenvedés oka a
szenvedő alany által koráb-
ban másoknak okozott
szenvedés. Helytelen kö-
vetkeztetés volna itt meg-
állni. Az igaz, hogy senki
sem szenved ártatlanul, de
mások szenvedése a jóér-
zésű emberben szívből jövő
könyörületet és empátiát,
nem pedig rideg filozófiai
magyarázatot és visszau-
tasítást szül. Egy védikus
aforizma szerint minden
élőlénynek joga van a bol-

dogsághoz. A mai társadal-
mak leginkább más oldalról
közelítik meg ezt a kérdést.
Legfontosabbnak az anyagi
jólétet tekintik. Ha pénz
van, akkor minden van.
Korábban még inkább az
állt, hogy ha egészség van,
akkor minden van. Tény,
hogy alapvető emberi jog
az élelem, a víz, a levegő,
az alvás, s ezekhez vala-
mennyi pénz szükséges.
Ezért kerül az alapvető em-
beri jogok listájára a munka
is, mely egyben alapvető
emberi kötelesség is. Az
alapvető jogok és köteles-
ség gyakorlása pedig le-
gyen a legkevésbé mások
számára káros. Milyen
munka az, mellyel mások
vagy magunk egészségét
tönkretesszük? A himalájai
jógi még táplálkozásában
sem tudná elképzelni a má-
soknak való szenvedés oko-
zását. Éppen ezért nem fo-
gyaszt olyan táplálékot,
mely állatok leöléséből
származik.
Valahol itt áll meg, ha
egyáltalán eljut idáig a mai
világ. Azt hiszem, nem va-
gyok túlzottan pesszimista,

Menekültválság Indiából nézve
Leveles Zoltán írása

A NŐEGYLET HÍREI

Nőegyleti randevúk! 
Egyletünk fennállása óta
először vett részt a Szaty-
mazi Repülőnapon.
Bográcsunkban hozzánk
méltóan igen különleges
módon kalandosan szerzett
"pesti" tyúk rotyogott. Má-
jusban a majálison a főzés-
nél feltárt hiányosságot
pótoltuk és becserkésztünk
egy tiszteletbeli férfi tagot.

Őt máris különleges fela-
datra kértük fel. Gál István
készített szatymazi tarho-
nyás csirkét a "pesti" tyúk-
ból! Bizony mi még ilyenre
is képesek vagyunk! A me-
nühöz ízletes savanyúságot
kaptunk Mayától és Zsu-
zsitól. Köszönjük a másik
Zsuzsinak a bográcsba va-
lót!
Szeptember 18-án a Nő-
egylet tagjai megnyitották
alkalmi teaházukat, ami a
napsütésre való tekintettel
épületen kívülre került. A
tea mellé sós sütivel ked-
veskedtünk látogatóinknak.
Októberben újabb randevút
tervezünk: ezúttal újabb
kirándulást teszünk, úti cél
a balástyai Kóbor-ló.

Építsd fel közösségedet, 
De először bennem végezd.
Uram, a békét add meg, 
És ismerni téged a földön: 
Szereteted, igazságod min-
denkit betöltsön…
De nálam kezdd először!

Cikkemben Gáspár Csaba
László filozófus Vigiliában
megjelent gondolataiból
idéztem

Szeretettel: Szunyogné Icu
(egyházközségi médiareferens)
A szentmisék rendje:
Hétköznap délután 18

órakor csendes szentmise
Vasárnap reggel fél 9-kor
orgonás szentmise
Vasárnap délután 18 órakor
gitáros szentmise
Minden hónap 4. vasár-
napján este ovis mise,
melyre szeretettel várjuk a

kisgyermekeket. 
Óraállítás után, október
25-től az esti szentmisék
17h-kor kezdődnek. 
A plébánia telefonszáma:

283-170. 
A plébános mobilszáma:

06/20 93 90 325
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ha azt gondolom, hogy saj-
nos nem jut el idáig a mai
gondolkodás. Ugyanis a vi-
lágot áthatja az „én és
enyém” tudat. Mi alapján
gondolunk valamit a sajá-
tunknak? Az alapján, hogy
pénzért megvásároljuk.
Vagy az alapján, hogy meg-
szüljük, feleségül vesszük,
munkaerőként alkalmaz-
zuk. Van, aki az alapján vél
dolgokat a sajátjának, hogy
ellopja. Álljunk meg egy
pillanatra a birtoklásnál.
Ott ragyog az égen az éj-
szakánként világosságot
adó Hold. Kié az a Hold?
Az embereké? Valamelyik
országé? A Földé? Az élet
sokkal értékesebb annál,
mintsem hogy a birtoklás
illúziójába kerülve tulaj-
donjogot formáljunk dol-
gok felett. Milyen nevet-
séges azon vitázni, hogy
majd a Hold kinek a tulaj-
dona lesz, melyik ország
hogyan veti majd ott meg a
lábát és hogyan csinál majd
a Holdból pénzt.
Itt van a menekültválság
problémája elásva. Ugyan-
ez történik a Földdel is. A
Föld nem a miénk. Így nem
is oszthatjuk azokat orszá-
gokra. Megtiszteltetés,
hogy a Föld vendégei lehe-
tünk, és itt élhetünk egy
ideig. Ráadásul teljesen in-
gyen. A Föld nem kér érte
pénzt. Mi pedig mindenért
pénzt kérünk. Az albérlő
továbbértékesíti az ingyen
megkapott ingatlanokat és
ingóságokat. Ne éljünk 
vissza a Föld vendégsze-
retetével. Nekünk rossz, ha
tulajdonosnak véljük ma-
gunkat, és albérlőként tulaj-
donosi jogokat gyakorlunk.
A bitorlást nem csak az
ember alkotta jog tartja
tiszteletlenségnek és bünte-
tendőnek, de a Földet átha-
tó ok-okozati törvény is

előbb-utóbb visszaüt. Pél-
dául háború vagy mene-
kültválság formájában.
A menekültválságot ez a
fajta birtoklásvágy okozza.
Én országom, te országod.
Én vallásom, te vallásod.
Én kultúrám, te kultúrád.
Nem szabad félreértelmez-
ni e sorokat. Az indiai böl-
csek nem azt mondják,
hogy nincs szükség orszá-
gokra, vallásokra és kultú-
rákra. Igen is szükség van
rájuk. Meg kell azonban
érteni, hogy legvégső iden-
titásunkat nem szabad szem
elől téveszteni. A családi,
baráti, városi, nemzeti, val-
lási identitás mind pozitív
és szükséges. Mi volna leg-
fontosabb az ember életé-
ben, ha nem az anyanyelve,
a vallása, a küldetése? Na-
gyon helyes, hogy minden
ember a legszebbnek éli
meg saját anyanyelvét, kul-
túráját, vallását. Legszebb-
nek, de nem legjobbnak, s
nem is egyetlen igaznak. A
himalájai bölcsek szerint
azonban ennél is tovább
kell lépnünk. Mondhatjuk,
hogy van olyan identitá-
sunk is, hogy Föld lakója.
Ez már valóban magas
szint. A bölcsek még ennél
is magasabb tudatsíkon sze-
retnének bennünket látni. A
lelki identitás szintjén.
Amikor nem csak az em-
bert, de minden élőlényt
egyenlőnek látunk. Egyik
élőlényt sem szeretnénk
ember okozta szenvedéstől
lesújtva látni. Még a Föld-
anyát sem. A Bhagavad-gí-
tá, a „hindu biblia” egyik
utolsó verse arra int ben-
nünket, hogy emelkedjünk
a vallások fölé. Ezt nyugati
gondolkodással nem köny-
nyű értelmezni. Nyugaton a
vallás egyenlő a spirituali-
tással. Az indiai bölcsek
szerint a vallások a lelki tu-

datszintre emelő különböző
ösvények. Amennyiben he-
lyesen gyakoroljuk. A val-
lás olyan, mint egy óceán
felé tartó folyó. Az óceán a
tiszta, lelki tudatszint, a
folyó pedig a vallásgyakor-
lás. A helyes gyakorlásban
folyónk vize eljut az óce-
ánig. Az óceánba érve
azonban a folyó elveszíti
jelentőségét. A folyón ha-
józva tisztában kell lennünk
az úti céllal. A cél nem a
folyó, hanem a minden
folyót befogadó óceán.
Összegzés
India bölcseinek tanítása
szerint szenvedéseink oka
a testi önazonosítás és a
birtoklásvágy. A menekült-
válság a hamis önazono-
sítás és a birtoklásvágy
eredménye.
Kiút
Amikor egy gombolyag tel-

jesen összekuszálódik,
szinte lehetetlen azt kibo-
gozni. Anyagi megoldással
szenvedést végérvényesen
nem lehet megszüntetni.
Nem lehet valódi megoldás
a menekülés, nem lehet kiút
a menekültek befogadása,
és nem lehet kiút a mene-
kültek kiutasítása sem.
Minden hozzáadott anyagi
megoldásra való próbálko-
zás tovább bonyolítja a
gombolyag csomóit. A va-
lódi megoldás a lelki tudat-
síkra való felemelkedés.
Való igaz, nem a Himalája
barlangjaiban élünk, de
lelki hozzáállásunk és sze-
retetünk nem függ földrajzi
környezettől. Lelki tudat-
síkra emelkedve képesek
leszünk meglátni mindig
mindenben az abszolút har-
móniát. Hogyan volna le-
hetséges a világbéke belső
béke nélkül?

Pacal mentaszósszal
Egy felmérés szerint az em-
ber átlag 20-szor hazudik
naponta. Először 200-at ol-
vastam, de ennyit csak a
politikusok hazudnak.
Azért az a 20 sem kevés.
Elkezdtem összeszedni. Az
első ismerősnél a „Szia,
hogy vagy? Kösz jól.” már
nem igaz. „Van melótok,
jól kerestek?” válasza sem.
Mindenki egészséges? Kö-
szi igen. Egy lópisztolyt.
Este időben jövök drágám,
úgy készítsd a vacsorát.
Hamis. Jó az a vacsora me-
legítve is. A sex az más, az
nem jó melegítve. És itt jön
a következő füllentés. Jó
volt drágám? Soha nem
volt ilyen jó. De legalább a
kaja ízlett? Már nyolcnál
tartunk és még nem kérdez-
ték tőlünk, hogy mi volt a
munkahelyen, mennyi pré-
miumot kaptál, ki az a Klá-
ri aki SMS-t küldött neked,

és tényleg csak kettő sört
ittál a haverokkal? Félel-
metes belegondolni, hogy
mennyivel szaporodik a ha-
zugságok száma, ha a fő-
nök kényes kérdéseket tesz
föl, ha a politikai beállí-
tottságodat firtatják, vagy a
jövedelmedről faggatnak.
Nem beszélve arról, ha az
eszedet vagy a szexuális
teljesítményedet dicsérik.
Sorolhatnám még, de nem
sorolom. Ezt a felmérést
nyugat Európában végez-
ték, ahol mint tudjuk, kicsit
más mentalitással élnek az
emberek. Egy esetben
azonban feltétlenül érde-
mes igazat mondani. Jele-
sül, ha házi borral, vagy há-
zi pálinkával kínálnak. Ha
azt füllentve dicséred, rög-
tön jön a megtorlás. Meg
kell innod még egyet.
Szép napot kívánok.

szilágyikarcsi

NÉPI KALENDÁRIUM.
Október, Mindszent hava,
Magvető hava
A szüreti időszak egyike az
emberiség legősibb ünne-
peinek. A szőlő és bor leg-
nagyobb ünnepe mindig a
szüreti időszak volt.
Vőfély rigmusok a borról:
"Mikor Noé apánk Isten parancsára,
A vízözön elől elfutott a bárkában, 
Állatból, növényből magával egyet vitt, 
Hogy ne nélkülözzön a vész után semmit. 
Ám, legbölcsebben mégiscsak azt tette, 
Hogy a szőlőtőkét ki nem felejtette. 
Neki köszönhetjük, hogy a bort ismerjük, 

Amelyből erőnket, s kedvünket szerezzük. 
Rajta hát vendégeim, töltsük a pohárba, 
Igyunk Noé apánk emlékére máma! 
Hogy ma szőlő terem, neki legyen hála, 
Neki köszönhető szívünk vigassága. 
Igyunk rája!"
Október 20. Vendel napja
A jószágtartó gazdák és a
pásztorok védőszentjük-
ként tisztelték Szent Ven-
delt. A hagyomány szerint:
"Vendelke a juhászok párt-
fogója, őrzi a határt."
Október 21. Orsolya napja
"Orsolya napja megjeleníti
a téli időjárást" - tartották a

régiek. Vagyis, amilyen az
idő ezen a napon, olyan lesz
a tél is.
Október 26. Dömötör napja
Ő volt a juhászok pártfogó-
ja. Juhászújévnek is neve-
zik, mert ezen a napon szá-
moltatták el, vagy hosszab-
bították meg a juhászok
szolgálatát. Ezen a napon
állatvásárokat tartottak,
többnapos mulatságokat,
juhásztort, juhászbált, "dö-
mötörözést" rendeztek. 
Október 28. Simon, Júdás 
"Megérkezett Simon, Jú-

dás, jaj neked már pőre ga-
tyás." Régen Hegyalján ek-
kor kezdődött a szüret,.
Biztatásul pedig az októ-
bervég didergős munkájá-
hoz ez a rigmus járta: "Rég
felírta Noé Tokaj hegyor-
mára, hegyaljai kapás várj
Simon- Júdára." 
Időjósló nap: "Eljön a Si-
mon, Júdás, Dideregve fá-
zik a gulyás." 
Amennyiben szép idő van e
napon, akkor jó termésre
van kilátás a következő
évben.
Összerendezgette: Gondi Klára
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Görg ény i  Gábo r  j e g y z e t e

Kösz, Toncsi!

Gémes Antalról van szó,

községünk informatikusá-
ról, népszerű nevén Toncsi-
ról. Tulajdonképpen közin-
tézményeink esetleges vá-
ratlan hiányzása esetén, kö-
zépkori tudatlanság szint-
jére zuhannának vissza.
Hisz’ ki ne mondta, hallotta
volna már, hogy:
- Fogalmam sincs mi a baj.
Hívd föl Toncsit…”
Voltaképpen Toncsi egész
élete abból áll, hogy folya-
matosan megy valahová,
ahol valamit megcsinál.
Gondoljunk bele, mi lenne
nélküle, ha elszállna a dig-

itális világ, netestül, tévés-
tül. 
Senki nem tudná például,
milyen ruhát vegyen föl az-
nap, hisz’ mindenki a köpö-
nyeg.hu-ról tájékozódik az
időjárásról. Azért tán a ta-
nárok jól járnának: nem ké-
ne az átkozott portfóliót
csinálni éjszakánként, a
gyerekek meg hátha elkez-
denének figyelni, ha már
telefonjaikat nem simogat-
hatják feszt…
Mást is köszönhetünk Ton-
csinak, az újsággal kapcso-
latban – ő készítette eddig

ugyanis az igényesebb pla-
kátokat a címlapra. Általá-
ban lapzárta előtti nap dél-
után szóltam neki. Láthat-
juk, nagyszerű munkát
végzett. Most megmene-
kült a Mester, új könyvtá-
rosunk, Börcsök Böbe és
munkatársunk, Gondi Klári
bíbelődik a jövőben e ko-
moly feladattal. Úgyhogy,
most ország-világ előtt
mondom végre:
- Kösz, Toncsi!

Görgényi Gábor

Az előző részekben
néhány kedves
történet segítségé-vel
b e c s ö p p e n t ü n k
Szíria, Irán és
Pakisztán minden-
napjainak világába,
most azonban, bár a
keleti irányt tartjuk,
csupán a szomszédos
Romániáig láto-
gatunk. Változott e
bevezető sorok tartal-
ma is, hisz’ eddig
n y o - m a t é k o s a n
kiemeltem, hogy
kalandjaim leírása
semmiféle módon
nem kap-csolódik az
ú g y n e v e z e t t
menekültkérdéssel
kapcsolatos minden-
napos politikai mel-
lébeszéléshez. Most
azonban ezt nem
mondha-tom, mert
úgy vélem, hogy
végre a „hivatalos”,
azaz a magyar kor-
mány álláspontja és
főleg tevékenysége
egybe esik a magyar
nem-zet valós
érdekekeivel. 

Arad, Románia 

Bő évtizeddel ezelőtt,
forró nyári este, az
aradi vasúti pályaud-
varon találkoztunk
Abdullal. Nem volt

sem pénze, sem
útlevele, sem cipője.
Előbbi kettőt az em-
bercsempészek vet-
ték el tő-le a magyar
határon, utóbbit itt a
cigányok. Sanyarú
helyzetét a szudáni
polgárháborúból való
menekü-lés okozta.
Nem csoda, hogy
nekilódult, már két-
millió halottnál tar-
tottak. Akkoriban
Európában talán csak
Bukarest engedte le-
szállni őket, Abdul is
így érkezett, de nyu-
gatra igye-kezve,
Aradnál megrekedt.
Elmondása szerint
orvosnak tanult,
kiváló angoltu-dása
ezt akár hihetővé is
tette, mert azért sokat
nyo-mott a latban a
mezítlábas, borostás,
fekete arab látvá-nya.
Kétségbeesését eny-
hítette a velünk való
talál-kozás, megetet-
tük, megitattuk, s
mivel este a sötétben
Allah szeme sem lát
mindent, még némi
meggybort is szürc-
sölt. Sikerült né-hány
cigánygyerekbe is
be-csempészni az
együttérzést, akik

szereztek neki egy
ronda, de használható
mak-kos cipőt.
Hajnalra, mire indult
a brassói gyors, már
kellemes hangulatba
kerül-tünk, olyannyi-
ra, hogy lösz ami
lösz, csak úgy, jegy
nélkül magunkkal
vittük a vonatra. Hát
az lött, hogy a kalauz,
már mélyen a partiu-
mi területen, úgy
meg-döbbent, hogy
egy néger van a
fülkében, hogy vagy
elfelejtett, vagy nem
is akart menetjegyet
kérni. Brassóból
busszal mentünk
Tusnádfürdőre, ahol
gon-doltuk, eszünk
végre valami főtt
ételt. Vendéglő te-
raszán leültünk, mi
hárman és Abdul.
Keretünk igen szűkös
volt, így négy gaz-
daglevest kértünk
csupán. Lassan, meg-
fontolva ettük, hátha
úgy jobban lakunk
tőle, legalábbis mi,
mert ba-rátunk azon-
nal behabzsolta – ezt
látva a pincér, legna-
g y o b b
megdöbbenésünkre
egy tál gőzölgő

marhapör-költet tett
eléje, majd miu-tán
ezzel is végzett, fagy-
it! Mi közben előbb
értetlen-kedve, majd
egyre inkább
vágyakozva néztük,
ahogy elégedetten
falatozik. Per-sze
nem adott, mindent
m e g e v e t t .
F a g g a t á s u n k r a
kiderült, hogy a
pincér, úgy, mint a
kalauz, még sosem
látott négert s e felet-
ti örö-mében
vendégelte meg.
(Pedig minket se
látott még…) 

Este tovább fokozó-
dott szu-dáni bará-
tunk öröme: a 
diszkóba is ingyen
been-gedték, ahol
valahonnan még egy
Bob Marley szám is
előkerült. Szóval ez a
boldog helyzet állt
elő: Er-délyország-
ban, egy tusnádfürdői
diszkóban, egy szu-
dáni menekült
besörözve reggae
zenére táncolt.
Egészségére! 

Na de a további
pályafutása a széke-
lyek közt nem volt ily
fényes. Szállásunk a

pincér legénynél volt,
de a diszkó végén
közölte ve-lünk,
hogy a néger az nem
jöhet. Mit volt mit
tenni, el-magyaráz-
tam neki és lekí-
sértem a vasúti váró-
ba. Mondtam neki, ez
van, ki-tartás. Semmi
vész, möszijő Gabí,
jó éjszakát, válaszol-
ta. Reggel aztán még
a puliszka előtt siet-
tem le az állomásra,
ahol hűlt helyét talál-
tam. Egy árva takarí-
tónő bukkant föl
végül, aki mondta,
hogy a négert hajnal-
ban elvitte a
rendőrség, lehet, még
mindig bent van az
őrszobán. Jaj,
bizony! Tényleg ott
volt, a csak ro-mánul
megszólalni hajlan-
dó közeg elmag-
yarázta, hogy mivel
nincsenek pa-pírjai
v i s s z a s z á l l í t j á k
Buka-restbe, majd
nagy nehezen
megengedte, hogy
beszél-jünk pár szót.
Fázott és éhes volt
szegény, így
lementem a piacra és
vásároltam neki egy
kiló almát meg egy

Találkozásaim az iszlámmal, III. rész
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Orvosok rendelése:
Szatymaz, Kossuth u. 6.
Dr. Lengyel Dezső
(tel.: 62/283-130) 
Hétköznap: 800- 1100.
Egészségház: 

Szatymaz, Ady E. u. 32
Dr. Lengyel Andrea 
(tel.: 62/283-101/13) 
Hétköznap: 800-1100. 
Csak rendelési időben
hívható mobiltelefon: 
20/214-15-45

Gyermekorvos rendelése:
Dr. Szilágyi Katalin
(tel. rendelési idõ alatt: 
62/283-101/14) 
H, K, Cs, P: 800-1100,
Szerda:800-1000. 
Mobil: 30/622-9428. 

Védőnők fogadóideje:
Igazné Herkó Mária

tel: 62/283-101/15 
Várandós tanácsadás:
CSÜTÖRTÖK: 1200-1400

Csecsemő-és kisgyermek
tanácsadás:
SZERDA: 1000-1200

SZERDA: 1200-1400

Mezeiné Bérczy Sarolta
Tel: 62/283-101/15.
Várandós tanácsadás:
HÉTFŐ: 1200-1400

Csecsemő-és kisgyermek
tanácsadás:
HÉTFŐ: 1400-1600

SZERDA: 1200-1400

Fogorvosi rendelés:
Dr. Bandl Erzsébet 
(tel.: 62/283-101/12) 
Hétfő, szerda: 1400-1900,
kedd (Iskolafogászat)
csütörtök: 830-1400, 
péntek: 830-1230

Gyógyszertár:

tel.: 62/283-110 
Hétköznap: 730-1530

Polgármesteri Hivatal:
Szatymaz, Kossuth u. 30.
(tel: 62/583-560) 
Ügyfélfogadás: 
Hétfő, péntek: 800-1200, 
szerda: 800-1600. 

Polgármester:
Barna Károly
tel.: 06-20/9568-786

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.: 62/283-149
Igazgató: Bódis Margit

Óvoda
Szatymaz József A u. 1.
Tel.: 62/283-114
Vezető: Marótiné Balogh Zita

Bölcsőde
Szatymaz, József A u. 1.
Tel.: 62/283-020
Vezető: Kormányos Éva

Gondozási Központ
Tel.: 62/283-169
Simon Lajosné, 
tel.: 30/320-8330
Családsegítő Szolgálat

Tel.: 62/283-169
Révész Andrea
Ügyfélfogadási idő 

Hétfő, csütörtök: 0900-1300

Kedd: 1300-1800

Szerda: 1300-1500

Tanyagondnokok:
Rózsa Zoltán

tel.: 20/260-0750
Karácsonyi Gergely

tel.: 30/5000-532
Sarapka Irén Katalin

tel.: 30/567-1006
Vidácsné Lukucza Éva

tel.: 30/229-7123
Gyermekjóléti Szolgálat

Tel. 62/283-169
Kollár Zsuzsanna
Ügyfélfogadási idő
Hétfő, csütörtök: 0900-1300

Kedd: 1300-1800

Szerda: 1300-1500

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: 8-12,  12.30-17.00
kedd: 8-12,  12.30-16.00
szerda: 8-12,  12.30-16.00
csütörtök: 8-12,  12.30-16.00
péntek: 8-12,  12.30-15.00

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

Falugazdász:
Gömöri Gabriella
Tel.: 70/489-3846
Fogadóóra: Hétfő, kedd 08-16 -ig
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.: : 30/433-6119
Faluház: Dózsa Gy. u. 42.
Ügyfélfogadás minden hét-
főn 10-11-ig

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/

Szatymazi Nőegylet, 
vezető: Berta Eszter
tel.: 20/389-3670

Hulladékudvar nyitvatartása:
Kedd: 12-18
Péntek: 14-18
Szombat: 8-1820

Kábel-TV hibabejelentés:
Szélmalom Kábeltévé Rt.
tel.: 62/463-444/101

Sertésfelvásárlás:
Kiss István 30/974-8232 

Vízmű:
Információ:
tel: 40/922-334, 
Hibabejelentés:
tel.: 80/922-333

Temetéssel kapcsolatos 
teljes körű ügyintézés:

-Patak János
Csongrád Megyei Kegyeleti
Kft. ügyintézője

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

Szeged, Mikszáth Kálmán u. 18.
tel.: 70/949-1387
Sándorfalva, Szabadság tér 3.
tel.: 70/949-1385
ügyelet: 70/949-1388

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

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

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

Szerda: 1300-1700

Csütörtök:0800-1200 és 1300-1530

Péntek: Szünetel
Démász hibabejelentés:

tel.: 40/822-000
ugyfelszolgalat@edf.hu
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Nyomdai előkészítés: RRD Kereskedelmi és Marketing Vállalkozás. Nyomtatás: Tiszapress nyomda

SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ÜGYELET
FELNŐTT:

Hétköznap: 1100-1600 helyi háziorvosok közreműködésével a 
20/55-44-901 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/.

Búcsúzunk tõlük
Dékány Pálné ( 1953)

Szatymaz I. körzet 1246.
Kasza Józsefné (1921)

Dózsa Gy. u. 16.
Kothencz István ( 1926)

Dózsa Gy. u. 13.
Orosz Sándorné ( 1966)

Széchenyi u. 10

Közérdekű információk
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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.

JÖVŐ HAVI ELŐZETES!

NOVEMBER 19.: 

MESESZÍNHÁZ


