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Végleges lett
végleges lett az ősz
borzongva leng a Nap
mély felhők alján
lengő lélekharang
poharamból a bor fogy
a Hold megtelik
fölszedi botjára Isten
holtak lelkeit
Szekere körbe indul
csillagporos égen
élek széthullott múltam
s jövőm jelenében
Gömöri István

Kedves Olvasó!
Midőn e köszöntőt írom, még mindig élvezzük a jó időt, de mire a
postaládába kerül a lap, már véglegesen borzongósak lesznek a reggelek. Az ősznek ezt a részét az esős, nyirkos időjárás miatt nem
igazán kedveljük, mindössze néhány nap van, mikor a bágyadt napsütést kihasználhatjuk álmodozásra és elmaradt munkák befejezésére.
A gazdák művelik még a földet, fagymentes helyre kerül a termény,
indul a vadász szezon. A közösségi életet szeretők feltöltődve mennek
neki a novembernek, sikeres rendezvényekkel lett színesítve a vénaszszonyok nyara: járt nálunk Bálint gazda és Deák-Bárdos Mihály, futott
a falu az egészséghét után, volt szüreti bál és egyházmegyei családi
nap. E hónap nem lesz ugyan ily’ eseménydús, de az adventi hétvégék
előtt még érdemes lesz ellátogatni a Faluházba. Kívánok teli fáskamrát és jó egészséget, tisztelettel
Görgényi Gábor

15 éves a Barackvirág
népdalkör!
cikkünk a 10. oldalon
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Önkormányzati hírek
Szennyvíz csatornázás
Egyesületi hírek
Sport
Mi rovatunk
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ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNYEK
Pályázati kiírás a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2014. évi fordulójára
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer célja az
esélyteremtés érdekében a
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok
felsőoktatásban való részvételének támogatása. A
Bursa Hungarica többszintű
támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként
három forrás szolgál: a települési önkormányzatok
által nyújtott támogatás; a
megyei önkormányzatok
által nyújtott támogatás és a
felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei
ösztöndíj pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő végzi,
míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz
csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják
el.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.
26.)
Kormányrendelet
szolgál.
A pályázók köre
„A” típusú pályázat:
A pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony
keretében) teljes idejű
(nappali tagozatos), alap-

fokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben,
egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2013 szeptemberében
tanulmányaik utolsó évét
megkezdő hallgatók is.
Amennyiben az ösztöndíjas
hallgatói jogviszonya 2014
őszén már nem áll fenn, úgy
a 2014/2015. tanév első
félévére eső ösztöndíj már
nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot
nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel.
Az ösztöndíj folyósításának
feltétele, hogy a 2014/2015.
tanév második félévére a
hallgató már beiratkozzon
a felsőoktatási intézménybe.
„B” típusú pályázat:
A pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok
jelentkezhetnek,
akik:
a) a 2014/2015. tanévben
utolsó éves, érettségi előtt
álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával
nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még
felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2014/2015. tanévtől
kezdődően felsőoktatási

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Egyesített Szociális Intézmény
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített
Szociális Intézmény

Nappali ellátás vezető
munkakör betöltésére.
Részletek a község honlapján – www.szatymaz.hu –
találhatók.

intézmény keretében teljes
idejű (nappali tagozatos)
alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező
alapképzésben, egységes,
osztatlan képzésben vagy
felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:
- középiskolai akkreditált iskolarendszerű
felsőfokú szakképzésben vesz részt
- a Magyar Honvédség
és a fegyveres szervek
hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- külföldi intézménnyel
áll hallgatói jogviszonyban.

FIGYELEM!
VÁLTOZÁS A
PÁLYÁZÁS
RENDJÉBEN!
A pályázat beadáshoz az
EPER-Bursa rendszerben
pályázói
regisztráció
szükséges! A regisztrációt
követően tölthetik fel pályázati adataikat a csatlakozott önkormányzatok pályázói az EPER-Bursa
rendszerben.
(Elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybele.aspx).
A személyes és pályázati
adatok feltöltését követően
a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva eredeti
példányban a települési
önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes. A pályázati kiírásban
meghatározott valamely
melléklet hiányában a pályázat formai hibásak minősül.
Az pályázhat, aki a települési önkormányzat területén
állandó lakóhellyel rendelkezik. Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül törté-

nik.
A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles
megadni a vele egy háztartásba élők (a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott
bejelentett
lakóhellyel,
vagy tartózkodási hellyel
rendelkező személyek) egy
főre jutó havi nettó jövedelmének forint összegét.
Támogatásban az részesülhet, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem
haladja meg a nyugdíjminimum 150%-át, jelen
esetben a 42.750 Ft-ot.
Jövedelemszámításnál
irányadó a szociális igazgatásról és szociális ellátásról
szóló 1993. évi III. törvény
4.§. (1) bekezdés a) pontja:
· a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél az utolsó három hónap átlagát,
· egyéb jövedelmeknél
pedig az utolsó egy év
tizenkettedét kell figyelembe venni.
A pályázat személyesen,
meghatalmazott útján, vagy
postai úton nyújtható be. A
csatolandó mellékletek nélkül a pályázat nem érvényes, hiánypótlásra lehetőség nincs! A határidőn túl
benyújtott, vagy formailag
nem megfelelő pályázatokat az önkormányzat a bírálatból kizárja.

A pályázat
rögzítésének és az
önkormányzatokhoz
történő benyújtásának
határideje: 2013.
november 15.
Bővebb információt és a
szociális rászorultság igazolására vonatkozó nyomtatványokat megtalálja a
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybele.aspx),
illetve a www.szatymaz.hu
oldalakon.
Részletes információt kaphatnak a 62/583-560/12
mellék telefonszámon, illetve személyesen is állunk
rendelkezésükre.
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Közvilágítási hibabejelentés csatornái
Ügyfélszolgálatunk a közvilágítási hibabejelentéseket a lakosságtól a nap 24
órájában fogadja több csatornán is. Felhívjuk figyelmüket, hogy a közvilágítással kapcsolatos hibabejelentéseket az alábbi csatornákon fogadja Társaságunk:
06 40 822 000 / 4-es menüpont (közvilágítási hibabejelentés)
A bejelentések fogadása,
rögzítése, visszakereshetősége, valamint a szerződésben vállalt hibajavítási
határidők teljesítése akkor
biztosítható maradéktalanul, amennyiben a bejelen-

tés a megfelelő csatornák
egyikén történik meg.
Kérjük, hogy a hibabejelentéseket a fenti csatornák
igénybevételével tegyék
meg a hibacím pontos körülhatárolásával.
További információ:
https://www.edfdemasz.hu/
pages/aloldal.jsp?1=1&id=
893501&type=18
Köszönjük együttműködésüket!
Önkormányzati Kapcsolatok és Közvilágítási Iroda
EDF DÉMÁSZ
Kereskedelmi Igazgatóság
Kossuth Lajos sgt. 64-66.
6724 Szeged
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Hulladkudvar nyitvatartása megváltozott!!!
A lakossági igények alapján a Képviselő-testület
(egyeztetve az üzemeltetővel) 2013. november 01-i
hatállyal megváltoztatta a hulladékudvar nyitva tartását.
Hulladékudvar új nyitvatartási rendje:
Téli nyitva tartás (október 01 – március 31.)
Kedd
10-16 óráig
Péntek
10-16 óráig
Szombat 08-1620 óráig (ebédszünet 12 - 1220)
Nyári nyitva tartás (április 01- szeptember 30)
Kedd
12-18 óráig
Péntek
14-18 óráig
Szombat 08-1820 óráig (ebédszünet 12 – 1220)

SZENNYVÍZ CSATORNÁZÁS
FELHÍVÁS
a telken belüli, belső csatornabekötés kiépítésének módjáról
Tisztelt Szatymazi Lakosok!
A jelenleg folyamatban lévő szennyvíz csatornázási
munkálatoknál kiemelten
kérjük, hogy az alábbiakra
legyenek figyelemmel a telken belüli belső csatornájuk
kiépítésénél:
1. A telken belüli csatornahálózat megépítését be
kell jelenteni a Víziközmű Szolgáltató Kft-nél,
ahol azt nyilvántartásba
veszik.
Kapcsolat: Csúri Gábor,
telefon: 06-20/533-4965
(munkanapokon 08-16 óráig).
2. A helyszíni szemle megtartásáig a munkaárkot

nyitva kell tartani. A
helyszíni ellenőrzésről az
üzemeltető jegyzőkönyvet vesz fel.
3. A külső hálózat (utcai vezetékek) műszaki átadásátvételéig a belső rendszer telken belül semmilyen formában nem használható, azaz szennyvíz
nem bocsátható rá a külső
rendszerre.
4. A lakosság a külső rendszer és a szennyvíztisztító telep műszaki átadásáról – várhatóan 2014.
március-április hónapban
– sajtón keresztül értesül.
5. A belső rendszer tényle-

ges használatba vétele,
azaz a szennyvíz bevezetése a telken belüli tisztító idomra történő végleges rákötéssel csak ezt
követően valósítható meg.
6. Csapadékvíz, esővíz, hólé, talajvíz és a meglévő
szikkasztók, derítők szennyvize sem most, sem a későbbiekben, semmilyen formában sem vezethető a szennyvízcsatorna rendszerbe!
7. Augusztusi lapszámunkban megjelent csatornázással kapcsolatos tudnivalók között tévesen jelent meg az az információ, hogy 125 mm átmérőjű KG-PVC csőből kell

a házi szennyvízhálózatot
kialakítani. A helyes közlés: 110 mm átmérőjű cső
is elfogadható átlagos
háztartást figyelembe véve.
7. A lakossági bekötéseket
kivitelező vállalkozások
hirdetéseit, ajánlatait –
amennyiben igény mutatkozik rá - továbbra is ingyenesen közöljük lapunk oldalain.
Kérjük a fentiek betartását
és előre is köszönjük
együttműködésüket.
Társulat, PM Hivatal,
üzemeltető

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

EGÉSZSÉGHÉT ÉS FUTAFALU
Kedves Szatymaziak! Nem
kért meg senki, sőt nem is
hatalmazott fel, én mégis az
Önök nevében is szeretnék
köszönetet mondani a
szatymazi Egészségügy és
Faluház összes dolgozójá-

nak.
1999-ben szerveztünk először Egészséghetet. Az
évek során próbáltunk a lakosság igényeihez igazodni, nem feladva az eredeti
elképzelést: szűrés, mege-

Könyvtár:
Hétfő:
szünnap
Kedd:
9:00-17:30
Szerda:
13:00-17:30
Csütörtök:
9:00-17:30
Péntek:
13:00-17:30
lőzés a cél, nem a már ismert betegek gondozása. A
különböző szakorvosi vizsgálatok, előadások, rendezvények mind ezt a célt szolgálták. Mondhatják 15 év
nagy idő, szinte már magától működik minden. Nem
így van. Évről évre sok

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

időt, energiát igényel a
szervezés és lebonyolítás a
napi munkánk mellett, legtöbbször a szabadidő terhére. Azt hiszem, Mindannyiunk nevében mondhatom,
szívesen tesszük, fontosnak
tartjuk ezt a rendezvényt!
Pár gondolat az idei
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Egészséghétről. Az előző
évek tapasztalata alapján
növeltük a szakorvosi óraszámokat. Így a bőrgyógyászati és a kardiológiai szűrést 2x4 órában sikerült
megszerveznünk. A lakosok megjelenhettek tüdő,
érsebészeti, reumatológiai,
fül-orr-gégészeti, urológiai,
COPD, szájüregi daganatszűrésen, hallásvizsgálaton
is. A vizsgáló orvosokat
sokszor régi ismerősként
köszönthettük. Sikerként
könyveljük el, hogy ezek a
vizsgálatok a lakosság részére térítésmentesek voltak. Térítés ellenében (kedvezményes áron) részt vehettek hasi vagy pajzsmirigy ultrahang és arteriográf
vizsgálaton. Nagy érdeklődés kísérte a Védőnői Szolgálat rendezvényét, melyet
az Anyatejes Világnaphoz
kapcsolódóan rendeznek
meg évről évre fókuszba
helyezve az anyatejes táplálás fontosságát. Az óvodások műsora színesítette a
délelőttöt. Kezdetektől része az Egészséghétnek Dr.
Bandl Erzsébet főorvosnő
által tartott prevenciós előadások, szűrések. Az idén
közel annyian jelentek
meg, mint egyébként a havi
betegforgalom a fogászati
rendelésen.
Legvégül néhány száraz
adat: 95 órában biztosítottunk szűrést.
Megjelentek száma: Bőrgyógyászat: 68 fő, Ultrahang: 68 fő, Urológia: 18
fő, COPD: 15 fő, Reumatológia:12 fő, Fül-orr gégészet: 14 fő, Kardiológia:40
fő, Érsebészet: 19 fő,jóga:
12 fő, természetgyógyászati előadás: 33 fő, véradás:
20 fő, arteriográf és Bemer
therápia: 40 fő. Fogászati
szűrés és felvilágosítás:
136 fő (8 kismama, 13 bölcsődés, 56 óvodás, 36 isko-
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lás, 23 felnőtt), kezelésre
visszatérő: 81 fő, összesen:
217 fő, Anyatejes Világnap
15 fő (szülő gyermekkel).
Bízva az Önök és az Önkormányzat további támogatásában, kívánunk jó
egészséget községünk minden lakójának!
Dr. Lengyel Andrea
S az is tett az egészségéért,
aki eljött a hét zárásaként a
szombati Futafalu rendezvényre. Öröm volt látni,
hogy van igény a mozgásra,
az idő is kedvezett, s több,
mint kétszázan vágtak neki
a távnak, gyerekek, családok, idősek. A célba érés
után kezdődött a hagyományteremtő szándékkal
szervezett Sándorfalva –
Szatymaz kötélhúzó viadal,
amelynek védnöke a diósgyőri Deák-Bárdos Mihály,
az elmúlt két évtized legsikeresebb magyar birkózója
volt. Szép emléket fog őrizni községünkről és mi is a
közvetlen,
barátságos
sportemberről.
Eredmények:
Kötélhúzás.
Csibész (6-10 év) korosztály:
1. Szabó Lőrinc csapata:
Csóti Marci, Forgó Bence,
Szabó Lőrinc, Szúnyog
Máté, Varga Richárd
2. Villámhúzók
3. Csillagok
Suhanc (11-14 év) korosztály:
1. Szatymazi Rajok: Guba
Levente, Hagymási Ádám,
Kurucz Martin, Micisz
Zoltán, Szögi Marcell
2. Szatymazi királyok
40+ korosztály:
1. Szatymaz II. csapata:
Barna Károly, Flender
Károly, Hrivnyák András,
Kálmán János, Szabó Sanyi
2. Szatymazi Jobbik
3. Sándorfalva
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Ahol egy kolomp is segít….
2012. szeptember 26-án a
leendő szatymazi rehabilitációs központ működésével kapcsolatban második
alkalommal tartottunk közös beszélgetést az intézmény munkatársaival. Ennek az estének az érdekessége az volt, hogy a beszélgetés vendége volt két
kliens, azaz már a rehabilitáción résztvevő gyógyulni
vágyó fiatal. A kötetlen beszélgetés hasznosnak bizonyult azok számára is, akik
kétségekkel fogadják a
központ megépítését, hiszen találkozhattak, megismerhettek a rövidesen megnyíló szatymazi intézménybe érkező és problémákkal
küzdő fiatalokkal. Biztos
vagyok abban, hogy akik
látták a két fiatal elszántságát, és meghallgatták
élettörténetüket - amiről a
legtermészetesebb módon
voltak képesek beszélni
olyan emberek előtt akiket
akkor láttak életükben először - egész más szemmel
fognak nézni az itt folyó
munkára. Nem csak azt
tudhattuk meg, hogy milyen munka folyik az intézményben, de betekinthettünk minden bajaikba,
hallhattunk érzéseikről, arról, hogy milyen módon
tudják átlendíteni egymást
a mélypontokon, hogyan
erősítik támogatják egymást napról napra erősödve

és készülve az új életükre.
Hogy mi is a kolomp? A
rehabilitációs központban
mindennap használják igen! - van egy kicsi, egy
közepes és egy nagy. A
nagy kolomp a legfontosabb, ez akkor szólal meg,
ha valaki már nem bírja tovább és távozni készül a rehabról, kötelező meghúzni,
ekkor a „csapat” összejön,
és együtt próbálják meggyőzni sorstársukat, hogy
maradjon, ne hagyja itt ezt
a nehéz de egyetlen utat a
teljes gyógyulás felé. A közepes kolomp az örömöt
szimbolizálja, amikor valamiféle sikerélmény, jó hír,
apró siker éri valamelyiküket. Közösen leülnek,
meghallgatják és együtt
örülnek társuk sikerének,
örömének. A legkisebb a
belső együttélésből adódó
problémák felmerülésekor
szólal meg. A megoldás itt
is a közösség erejében rejlik, a kommunikációban, az
együttműködésben, a toleranciában.
A közel két órás beszélgetésből úgy érzem sokat
tanulhatott egy „normális”
hétköznapi ember is, hiszen
a központban élők mindennapjait az emberség, a szeretet, az egymásra figyelés
határozza meg. Jó lenne
kint is így élni!
Kálmán János

Szüreti bál
Október 5.-én szombaton
tartotta a község az idei
Szüreti bált a Faluházban.
A szervezők és a rendezők
mindent megtettek, hogy
akik eljönnek, igazán jól
érezzék magukat. Így is

történt, jól sikerült a
látványos fogatos felvonulás – ezúton is köszönjük
Vas Ferenc úrnak a
szervezést! - és az azt
követő esti bál is.
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KÖNYVTÁR
OKTÓBERI
ÖSSZEFOGÁS
Az október az összefogás jegyében zajlott a könyvtárban. A hagyományokhoz híven 2013-ban is ebben a hónapban kerültek lebonyolításra az Országos Könyvtári
Napok eseményei a Nemzeti
Kulturális Alap és a Somogyi-könyvtár támogatásával.
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2006-ban alakította formailag és tartalmában egységessé az október
eleji eseményeket, ezzel próbálva felhívni a figyelmet a
települési könyvtárak hagyományos és megújuló szolgáltatásaira. Könyvtárunk 2007
óta szinte minden évben részt
vesz az országos rendezvénysorozatban. (Kivételt
képez az a két év, amit a falu
szélén töltöttünk).
2013-ban a könyvtári napok
középpontjában az emberi
kapcsolatok állnak. Az idei
„összefogás” rendezvényeinek témáját a család, a barátság, az egymásra figyelés, segítés, az elfogadás és
befogadás tükrében dolgoztuk, dolgozzuk fel.
Néhány megkapó pillanat az
elmúlt hónap eseményeiből:
11-én az ötödik osztályosok
egy fejlesztő biblioterápiás
foglalkozáson vettek részt;
„igazság, jósság, hasznosság” címmel. Nagyon fontos, hogy a gyerekek néhanéha ki tudjanak szakadni az
örökös rohanásból, nyüzsgésből, és rácsodálkozhassanak elsősorban önmagukra,
majd az önismeret útján előre
haladva nyitott szívvel tudják fogadni, elfogadni társaikat is.
13- án, a Könyves Vasárnapon „batyus könyv csere-be-

re” zajlott a ponyván. Érkeztek a „vándorok”, batyujukban az otthon feleslegessé vált könyvekkel. Mindenki annyi könyvet vihetett
haza, amennyit hozott…. sőt,

még annál is többet.
14-én az „ország kertésze”,
Dr. Bálint György kertészmérnök volt a vendégünk.
Mielőtt azonban ellátta volna metszési tanácsokkal, és
egyéb hasznos kertészeti tanácsokkal a kis- és nagy gazdákat, kirándultunk egyet
Csányi Imréék vaddisznós
kertjébe. Gyuri bácsi és felesége, Antónia azóta is emlegetik ezt a nem mindennapi
élményt a vadak között. Októberi napsütésben, vidám
hangulatban telt a délután.
Köszönet érte a Csányi-családnak.
Köszönet illeti Barna Károlyt a finom Cserszegi fűszeresért, amivel a könyvtárba érkezőket fogadhattuk.
Bálint gazda köszöntőjében
„az őszibarack Rómája”-ként
aposztrofálta Szatymazt, ami
mindannyiunkat büszkeséggel töltött el. Előadása rendkívűl hasznos és széleskörű
volt, nem nélkülözve természetesen az irodalmi utalásokat sem.
Gyuri bácsi nagyszerű szak-

ember, és igazi úriember, aki
szinte végigélte a huszadik
századot. Talán ebből fakad
az a rendkívüli életigenlés és

derű, amit sugároz a környezetére. Úgy működik Ő, mint
egy napelem.
Nagy örömünkre szolgált,
hogy a Szatymazi Gazdakör
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BÚCSÚZTASSA AZ ÓÉVET ÉS
KÖSZÖNTSE AZ ÚJ ÉVET VELÜNK !
A SZATYMAZI FICÁNKÁK SZERETETTEL
MEGHÍV MINDEN SZÓRAKOZNI VÁGYÓT
2013. DECEMBER 31-ÉN
A 18 ÓRAKOR
KEZDŐDŐ
ÉVZÁRÓ BULIRA.
HELYE: A FALUHÁZ
PROGRAM:
- 18-19 óráig helyek
elfoglalása, tánc
- 20 óra vacsora
/töltött rántott szelet, párizsi szelet, fokhagymás
natúr szelet, vegyes köret, savanyúság/
- 22 óra meglepetés műsor
- éjfélkor új év köszöntése, tombola, éjféli terítés
/virsli, mustár, kenyér/ pezsgő
- utána tombola tánc reggelig
A VACSORÁT ÉS A BÜFÉT A LESZVIGASZ
VENDÉGLŐ BIZTOSÍTJA.
BATYUJÁBAN MINDENKI HOZZON SÜTEMÉNYT,
AMIT HOZOL AZT öSZöL.
ZENE: KOPASZ BUBU ÉS CSAPATA
BELÉPŐJEGY ÁRA : 4000 FT/FŐ
Helyfoglalás 2000 Ft előleg befizetése mellett 2013.
november 31-ig a Teleházban.
Az óév búcsúztató csak min. 120 fő esetén lesz megtartva.
Érdeklődni 06 20 960 8875 Tóth Tamásné Klári
16-án kinyitott az „Ölelde”,
vendégül látva a legkisebbeket. A mesélés szerepéről és
hatásairól beszélgettünk az
anyukákkal. Szó esett itt mesefajtákról, illusztrációkról, a
mesélés fejlesztő, gyógyító
hatásáról, mely mind a mesélő, mind a mesét hallgató
lelkében csodálatos folyamatokat indít el; anya-gyermek
kapcsolatról, és még sok minden másról. A kicsik pedig
birtokba vették a várat, hiszen
nincs alsó korhatár, ha irodalomról, kalandról beszélünk.
tagjait „összehozhattuk” Bá- 18-án Wass Albert meselint gazdával, aki üdvözletét világának ajtaját tárta ki előtküldi: „…valamennyi szaty- tünk Dobos Katalin színmazinak békességet, vidám- művész. Varázslatos hangján
ságot, jó egészséget - egyszó- szárnyra keltünk mi, felnőtval boldogságot kívánok.”
tek, akik a hétköznapok zúgó
Mi is jó egészséget kívánunk tengerén néha egy kicsit megNeki!
pihenni vágyunk.
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ÓVODAI HÍREK
Az óvoda októberi programja egy színházi előadással vette kezdetét. Az előadás címe A széttáncolt cipellők volt. Az intézmény
falai között megtartott műsor, nagy élvezetet nyújtott
mind az öt csoport számára.
A zene világnapja alkalmából Nokta Gábor néptánc
pedagógus vezetésével, a
gyermekek elkalandozhattak a muzsika csodálatos
világába. Közösen táncolhattak, énekelhettek a Mókus, a Mackó, a Méhecske
és a Süni csoport tagjai.
Az állatok világnapja is érdekességekkel szolgált az
óvodások számára. Az óvó
nénik játékos feladatokkal
tették izgalmasabbá ezt a
napot. A lurkók utánozhatták az állatok hangjait,
mozgásaikat. Találós kérdésekre kereshették társaikkal
a megoldásokat. Állatos képeket színezhettek, ragaszthattak. Néhány napra még
egy Afrikai csiga is „beköltözött” a Mackó és a

Süni csoport folyosójára.
A „Mi Óvodánk Alapítvány
Szatymaz”, október 19-én a
„Futafalu” rendezvényhez
csatlakozva felállította a
kerékpár-pálya egy részét.
A gyermekek, akik végig
kerékpároztak a számukra
kijelölt úton, müzli szeletet
kaptak. Ezúton szeretnénk
köszönetet mondani Márta
Ferencnek - Törpi diszkont
- a rendezvény óvodás
résztvevőinek támogatásáért!
Az Egészséghét keretében
ellátogatott óvodánkba a dr.
Bandl Erzsébet fogorvos. A
gyermekek izgatottan várták a doktor nénit, aki fogápolási tanácsokkal látta el
őket. Reméljük az óvoda
ezzel is hozzájárult ahhoz,
hogy minél több egészséges
fogú gyermek legyen.
A óvoda pedagógusai segítségével elsajátíthatták a
gyermekek a környezetvédelem fontos szabályait. Az
újrahasznosított anyagok-

ból érdekes, hasznos tárgyakat, játékokat készítettek. Az otthon kidobásra
szánt flakonokat, papírgu-

rigákat stb. nagyon sok szülő összegyűjtötte és behozta
a csoportokba. Ezúton is
nagyon köszönjük nekik.

BÖLCSŐDEI HÍREK
Őszi séta a ligetben
A szép időnek köszönhetően, lehetőségünk nyílt
kisétálni a ligetbe, a gyerekek nagy-nagy örömére.
Kis vödreikben különböző
terméseket, leveleket szedtek, melyeket boldogan
hoztak magukkal.

Kedves Szülők, és Érdeklődők!
Szülői értekezletet tartunk
a bölcsődében november
15-én pénteken 16 órától,
nemcsak a jelenleg idejáró
gyermekek szüleit, hanem
minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk.

EGYESÜLETI HÍREK
FŐNIX EGYESÜLET közleményei

Értesítjük a Szatymazi
Mozgáskorlátozott Egyesület volt tagjait, hogy a
Szegedi Törvényszékhez
beadott változásbejegyzési
eljárásában a Szegedi Törvényszék bírósági bejegyzéssel 2013. szeptember
10. napján megszűntette a
Mozgáskorlátozottak
Szatymazi
Egyesületet,
mint civil szervezetet. A
volt egyesületi tagokkal
egy új egyesületet alapítottunk, melynek neve FŐNIX
EGYESÜLET lett, és ezen
a napon az egyesület új neve jogerőre emelkedett.
A Főnix Egyesület alapszabályában az egyesület
egészséges és betegséggel
élő emberek önszerveződéséből létrejött közösség,
amelyet szabad elhatározással hoztunk létre és fogunk működtetni.
Továbbra is feladatunkhoz

tartozik a mozgáskorlátozott emberek jogi- és a szociális biztonságuk, önálló
életvitelük, érdekeik érvényesítése, védelme, képviselete valamint társadalmi
esélyegyenlőségük emberi
és állampolgári jogaik védelmének segítése.
Az egyesület közhasznú,
így tevékenysége során
közfeladatot is ellát. Szorosan együttműködik a helyi önkormányzattal, az orvosokkal, az iskola tanáraival és főként a Kapcsolat
Integrált Szociális Alapszolgáltatási Központtal
(ÖNO), az itt működő Családsegítő Szolgálattal, a
Gyermekjóléti Szolgálattal,
valamint a Dankó Pista
Művelődési Ház és Könyvtárral és az itt működő tanyagondnoki szolgálattal.
A mi részünkről nagyon
fontos, hogy a helyi civil
szervezetekkel is jó viszonyt ápoljunk, és segítsük egymás munkáját.
Egyesületünk szeretettel
várja az egészséges emberek jelentkezését is - kortól
függetlenül -, akik magányosak és szeretnének valahova tartozni, és egy jó

csapatban vidám programokat szervezni és megvalósítani.
Szilasi Tibor Imréné
Egyesület képviselője

Fogadóóra:
hétfőnként 10-11 óráig.
Telefon:
Szilasiné Julika:
30/433-6119

NYUGDÍJASOK közleményei

Köszönet illeti az október
12-én megrendezett Egyházmegyei Családnapon
résztvevő segítőket, az adományozókat és a palacsinta-sütésben ténykedőket.
Nagyon jól esett az Egyházi
kórus gyönyörű éneke,
amivel megajándékoztak
minket!
November 14-én este 7 órakor Dr. Zacher Gábor toxikológus tart előadást,
amire tagjainkat is várjuk!
November 16-án 11 órakor
tartja a Csongrád Megyei
Nyugdíjas Egyesület a 35.
születésnapját. Helyszín
Szeged, Megyeháza. Az
ebéd ára 1700 forint.

Ficánkák kirándulása!
November 22-24-ig Harkányban a Népek tánca középdöntője!
November 27-én – utolsó
szerda! – Mikulásváró 15
órakor
December 25. Karácsony
napján nincs gyűlés
Mindenkinek
kívánok
egészségben, békés Karácsonyi ünnepeket!
De nincs lazítás, december
31-én szilveszteri buli a
Faluházban este 6-tól reggelig!
Szeretném, ha a zord időben is kimozdulnánk otthonról és aktívan részt vennénk a község életében!
Továbbra is elérhetőek vagyunk:
Geráné Zsuzsi
0620 2796133 és
Horváthné Erzsi
0620 2139534
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KATOLIKUS EGYHÁZ hírei
mind gitáros mind orgonás Móra Mónika, Kreinicker
XXVI. Egyházmegyei Családnap
műfajban, tovább folytatni Bernadett, Lajkó Zoltán,
2013.október 12., Szatymaz
a beszélgetést “Az egyház Lengyel Istvánné dr., Nacsa
Ezen a gyönyörű őszi napsütéses napon részesei lehettünk a Szeged-Csanádi
Egyházmegye Pasztorális
Helynökségének és a Szatymazi Gyertyaláng Énekkar
köré épülő csapatnak és a
Faluház közös szervezésében megvalósuló XXVI.
Egyházmegyei Családnapnak. Az egyházmegye több
településéről ide érkezők
örömmel és lelkesedéssel
kapcsolódtak be a programokba. A regisztrált személyek száma 230 fő volt.
Nagy öröm volt látni és
megtapasztalni, hogy ennyi
ember szívét megérintette,
és ennyi helyi embert meg-

ládreferens házaspárja Sárközi Béla és Rita ill. lányuk
és fiuk osztották meg velünk, miként valósul meg
családjukban a szolgálat.
A témák elmélyítését segítették ezután “interaktív”
kiscsoportos beszélgetések
a családban, a házastárssal,
a gyermekekkel és a környezetünkkel kapcsolatos
szolgálatainkról. A gyermekekről ez idő alatt külön
korosztály szerint, profi
módon felkészült szervezőcsapat gondoskodott, szintén e témához kapcsolódva.
A fiatalok a gyermek Jézus
életén keresztül megismerték az ajándékozás, a szol-

mozgatott ez a program.
Több, mint 80 önkéntes
ajándékozta talentumait a
közösségnek. A családnap
mottója: “Szabadon adni
kincseinkből”. Úgy hiszem,
érzem és tapasztalom, hogy
kincseink másokkal történő
megosztása még gazdagabbá tesznek minket. Az
előkészületek folyamán is
ezt az összetartozást, ajándékozást, kompromisszumképességet éreztem minden
részről. Nagy-nagy köszönettel tartozom személy
szerint én is a szervezőcsapat felé! Nem kevés embertől hallottam, hogy mennyire szép, hogy ennyi helyi
ember bekapcsolódott a
szervezésbe.
A napot nyitóénekkel és az
erre a napra íródott nyitóimádsággal kezdtük, -melyet a cikk végén olvashatnak-, ezt követően Dr. Kisházi-Kovács László plébánosunk ill. Dr. Kormányos
László polgármesterünk megnyitóját hallhattuk. Meghívott előadónk a Székesfehérvári Egyházmegye csa-

gálat fontosságát, örömét,
kreatív foglalkozások keretében a családhoz, közösséghez tartozást, ill. a szolgálat, segítés sokszínűségét.
Ebéd előtt elkészült az őszi
hangulatot idéző “Szolgálatfa“, a nap dísze, mely alkotóelemei a délelőtti csoportműhelyekben készültek. Egy-egy színes levélre
a házastársak egymás felé
és a közösség felé irányuló
szolgálatát jegyeztük fel,
egy-egy gyümölcsre pedig
a gyermekek azt, hogy mivel tudják megajándékozni
szüleiket, testvéreiket, embertársaikat.
A helyben készített gulyásleves és palacsinta annyira
ízlett az egybegyűlteknek,
hogy külön tapssal és énekkel köszöntöttük a “főző és
sütő csapatot”. Majd egy
kis tánc következett.
A szolgálat útjainak sokféleségét tükrözte a délutáni
program. Lehetett kézműveskedni, betekintést nyerni és bekapcsolódni az ima
vagy zenei szolgálatba,

társadalmi tanításáról”, Keszeli Sándor vezetésével.
Nagy sikert aratott a plébániakert rendezése is plébánosunk vezetésével.
Szokás szerint szentmisével zárult a XXVI. Egyházmegyei Családnap, melyet
együtt mutatott be a Kondé
Lajos pasztorális helynökkel Sárközi Béla diakónus
és Soós János esperes. A
szentmise rendhagyó módon tükrözte a falu gazdagságát egyházzenei téren is,
első felében orgonás, második felében gitáros éneklésbe kapcsolódhattunk bele. A beszéd alatt a kisgyermekek
felelevenedtek,
amint Lajos atya a kelyhet
“életközelbe” hozta hozzájuk. Egy záró tánc, közös
fotó és falatozás után a búcsú percei következtek, a
fáradt és élményekkel gazdagon távozó családoknak.
A szolgálatfa megtekinthető a Faluházban.
Szunyogné Icu
SEGÍTŐK:
Bakos Brigitta, Bálóné Izabella, Barnáné Mónika,
Bérczi Tamásné, Bitterné
Benkó Ilona. Bozsó Sándorné, Csányi Marianna,
Csányi Sándor, Csányi Sándorné, Csordás Erzsébet,
Dékányné dr. Balogh And-

Zoltán, Nagymihály Tünde,
Nyári Melitta, Nyári Vivien, Pölösné Rovó Zsanett,
Rácz László (Szatymazi
Fakanál Klub), Nagy Róbert, Róvó Istvánné, Szalma János, Szanka László,
Szankáné Bürgés Tünde,
Szánáné Bárkányi Andrea,
Szunyog István, Szunyogné
Icu, Szunyog Margaréta,
Tóth Melinda, Tóth Zsófi
(Csipet-Csapat Nagycsaládos Egyesület), Varga Mónika, Varga István, Oláhné
Laczi Jusztina, Gárgyán
Barbara, Veres Tiborné, Virágh Éva, Völgyesi-Sándor
Gabriella, Zomboriné Edit.
Külön köszönet a szatymazi általános iskolának,
Szatymaz Községi Önkormányzatnak, Szatymazi
Polgárőr
Egyesületnek,
Barna Károlynak, Hodács
Zoltánnak, dr. Kisházi-Kovács László atyának.
Iskolás segítők
Balogh Sára 8.o., Bárkányi
Norbi 7.o., Bihari Roli 7.o.,
Buri Nóri 7.o., Faragó József 8.o, Gyöngyi Mercédesz, Kiss Dorina 5.o., Kiss
Laura 5.o., Kiss Nóra (középisk.), Kiss Sztefáni 5.o.,
Kopasz Fanni 7.o., Kőhegyi Réka 7.o., Márta Petra
5.o, Mélykúti Viki 7.o.,
Molnár Bálint 7.o., Polyák
Eszti 7.o., Smit Szabina 8. o.

rea, Dinnyés Kamilla, Dohányné Zsuzsa, Dr. Kónya
Ferenc, Gábor Tamás, Gémes Katalin, Geráné Zsuzsi, Horváthné Erzsike, Hegedűsné Posta Marika, Jójárt Imréné, Kardos Lászlóné, Kálmán Balázs, Kálmán Ildikó, Kissné Tóth
Tünde, Kneip Rita, Kopaszné Makra Kati, Kopasz
György, Kopaszné Erika,
Kopasz Ádám, Kopasz Donát, Kónya Géza, Kelschné

Plébániánk hirdetései:
A szentmisék általános rendje: Hétköznap este 5 órakor
csendes szentmise, elsőpétekenként orgonás szentmise,
vasárnap reggel fél 9-kor orgonás szentmise, este 5 órakor gitáros szentmise van
templomunkban. November
24-én Krisztus Király ünnepe
lesz, ezt követően megkezdődik az Adventi időszak, Jézus születésének ünnepére való lelki felkészülés időszaka.
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Fakanál klub hírei

Pacalpárpaj. Amatőr Királyi
szakácsunk, Rácz Laci bácsi
ismét komoly rendezvényen
bizonyított. A mezőny tele
volt tűzdelve hírneves vendéglátókkal, mint sült nyúl
szalonnával. A már hagyománnyá váló szegedi rendezvényen, mely a pacalról
szólt, polgártársunk ezüst fokozatú főzőmester címet
szerzett. A nagy sikerű mű:
megfőzött pacal leve tejföllel

kikeverve, chili szósszal
összetársítva került az óriás
palacsintába. Gratulálunk!

2013/11.
Családsegítő Szolgálat
Baba-mama klub indul Szatymazon!

Az első klubfoglalkozás ideje
2013.
november 25. hétfő,
9-11 óráig.
Helyszín
Faluház – Könyvtár

Agrárkamarai közlemény
Szatymazi
érdekeltségű
rendezvények a fűszerpaprika termesztése és feldolgozása körül
Augusztusi szakmai nap.
A tavalyi fűszerpaprika, és
szőlőtermesztést népszerűsítő szakmai nap szatymazi
sikerének nyomán idén
újabb események hívják fel
a figyelmet a térségi fűszerpaprika termesztésre.
Augusztus közepén a Fűszerpaprika Kutató – Fejlesztő Nonprofit Közhasznú
Kft. „A hibrid fűszerpaprika
fólia alatti intenzív és szabadföldi termesztéstechnológiája” című bemutatóval
egybekötött szakmai napra
invitálta a termelőket és a
téma iránt érdeklődő gazdákat a Szegedi Osztályának
öthalmi telephelyére.
A számottevő érdeklődéssel
kísért tanácskozást Dr. Pauk
János a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. igazgatója nyitotta meg és elmondta, hogy a fűszerpaprikát ma hazánkban mindössze 1200 hektáron termesztik, főként a szegedi és
a kalocsai termőhelyen és
környékén, ami jelentősen
kisebb, mint ami korábban
jellemezte ezt az egykoron
világpiaci jelentőségű magyar ágazatot.
Dr. Terbe István egyetemi
tanár, a Budapesti Corvinus
Egyetem Kertészettudományi Karának kutatója a fűszerpaprika víz-, és tápanyag-utánpótlásának a rejtelmeibe avatta be a hallgatóságot. Megtudtuk, hogy
technológiaváltás előtt áll az
ágazat, és vannak még tartalékok, amiket ki kell használni. Az eredményes fűszerpaprika termesztés négy
alapvető feltétele közül kettő már a gazdák rendelkezésére áll. A növénynemesítői

munka eredményeként kialakult piacképes fajták, illetve hibridek, valamint a tenyészidényre jellemző fény,
és hő összeg a hazai termőtájak meglévő alapadottságai közé tartoznak. Jelenleg
még problémás az egyes
gazdaságokban a növényállomány víz-,és tápanyag-ellátottsága. Ahhoz, hogy a fóliás termesztésben egy négyzetméteren 5 kg jó minőségű
termést tudjunk betakarítani,
ahhoz napi 15 liter öntözővizet kell kijuttatni egységnyi felületre. Ezen kívül a
tenyészidényben kijuttatandó tápanyagokról is tájékoztatót kaptunk (N-30, P-6, K42, Mg-120 g/m2).
Molnár Anita a Paprika
Molnár Kft. ügyvezető igazgatója a 15 hektáron integrált termesztést és szegedi
fűszerpaprika konzorcium
kialakulásáról, tevékenységéről, és céljairól tájékoztatta a megjelenteket.
Oláh József, a szárított élelmiszerek feldolgozásával és
kereskedelmével foglalkozó, Mondex Kft. cégvezetője a Fűszerpaprika őrleményre vonatkozó Magyar
Élelmiszerkönyv irányelvi
változásait ismertette, majd
kitért a reklámban rejlő lehetőségekre és az export jelenlegi helyzetére. Ebben a
témakörben a tanácskozás
résztvevői is élénken bekapcsolódtak a vitába és hasznos ötletekkel rukkoltak elő.
Ezt követően Kispál Ferenc,
a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara Csongrád megyei
elnöke a megújult Agrárkamaráról és a jövő feladatairól beszélt.
A számos érdeklődő két telephelyen is megtekinthette
a gyakorlatban működő fűszerpaprika ültetvényeket,
ahol a fólia alatti és a sza-

badföldön termesztett hibrid
fűszerpaprikák érésben lévő
állományait tanulmányozhatta a házigazdák vezetésével, így a felmerülő kérdésekre első kézből érkezett a
szakavatott válasz.
Először a Fűszerpaprika
Nonprofit Kft. szakemberei,
Táborosiné Ábrahám Zsuzsanna tudományos munkatárs vezetésével ismertették
a szegedi (öthalmi) telephely adottságait és tevékenységét, ahol a növénynemesítők által előállított különböző hibrideknek az eltérő kísérleti körülmények közötti termőképességét és termésbiztonságát tudják öszszehasonlítani.
Ezután rövid autós szakasz
kővetkezett és a karaván
Lippai József, szatymazi fűszerpaprika termelőnek magángazdaságában folytatta
és egyben zárta is a szakmai
programot. Itt Szatymazon a
házigazda
büszkeségét
szemlélve bebizonyosodott,
hogy a valós üzemi körülmények közt is jól vizsgáztak a szegedi fűszerpaprika
hibridek.
Novemberi bor- és paprika-mustra, konferencia
Novemberre is maradt még
program a szegedi fűszerpaprikások tarsolyában. A
Szatymazi Gazdakör elnökének, Dr. Somogyi Györgynek a vezetésével az idén
termett, és már feldolgozott,
fűszerpaprika őrlemények
minősítésével egybekötött
konferenciára kerül majd sor
november 29-én a patinás
Szegedi Alsóvárosi Ferences Látogatóközpontban. A
konferencia „A szegedi paprika nyomában (múlt, jelen
és jövő összefüggései)” címet kapta, aminek aktualitását és helyszínét az adja,

hogy 300 évvel ezelőtt az
egykori alsóvárosi Ferences
barátoknál a kolostor kertjében már megtalálható volt
a paprika, és ezzel a barátok
hazánkban is meghonosították a fűszerpaprika termesztési és étkezési kultúrát.
De mit ér a paprika bor nélkül? - tesszük fel a kérdést
magunknak, ha a három éve
ismételten hagyományteremtő szándékkal újraindított szatymazi bor és fűszerpaprika bírálatokra gondolunk.
Természetesen most sem
marad el a hivatalos paprika
és bor mustra, csak egy nappal megelőzi a konferenciát,
így a szakértőkből álló bíráló bizottságok már a tanácskozáson megszülető közönségdíj kiosztása előtt borítékolják az idei versenyek
hivatalos
eredményeit.
Egyébként különleges évforduló ez a mostani a szatymazi borversenyek történetében, mivel az első ilyen
rendezvényt pont 125 évvel
ezelőtt szervezték az akkori
szatymazi szőlősgazdák.
Ahhoz képest, hogy egykoron közel 700 hektáron foglalkoztak szőlőtermesztéssel
térségünkben, a mai mindössze 9-10 hektárnyi szőlőterület elenyésző méret, de
mindenképpen kívánatos
lenne, ha a parlagon maradó
homoki kertek ismét megtelnének szőlővel és az üres
pincék hazai borral.
A Szatymazi Gazdakör
felhívással fordul a környékbeli fűszerpaprika
termesztő és boros gazdákhoz, hogy a bírálatra
szánt termékeik mintáit
november 25-ig juttassák
el a Faluházba, vagy érdeklődjenek részletesebb
tájékoztatásért a gazdaköri vezetőknél!
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a Mi Lapunk

9

SPORT
Futball. Az elmúlt időszakban a következő eredmények születtek:
Forráskút – Szatymaz 3:1.
Gól: Borbély
Mórahalom – Szatymaz 4:1
Gól: Kakuszi
Szatymaz – Domaszék 1:2
Gól: Kakuszi
Balotaszállás – Szatymaz
3:1 Gól: Árpási R.
Szatymaz – Zákányszék 1:3
Gól: Kakuszi

Öttömös – Szatymaz 3:2
Gól: Kakuszi 2
Szatymaz – Csongrád 3:2
Gól: Kakuszi 2, Gémes
Pusztamérges – Szatymaz
1:2 Gól: Kakuszi 2
Edző Bitó Antal
A Pusztamérges ellen győztes csapat összeállítása:
Hegedűs – Kocsis, Baranyi,
Árpási Cs., Hegyes (Dékány), Bárkányi (Lajos),
Fónai (Csontor), Gémes
(Farkas J.), Borbély (Nyá-

ri), Kakuszi (Farkas Z.),
Árpási R. (Berta)
Következő mérkőzések:
November 9. szombat
13.30: Röszke – Szatymaz
November 17. vasárnap
11.00:
Szatymaz
–
Sándorfalva
(helyszín
Zsombó)
Az ifjúsági csapat eddigi
három mérkőzése:

Szatymaz – Mórahalom 3:0
(A mórahalmiak nem érkeztek meg)
Szatymaz – SZVSE 5:4
Balástya – Szatymaz 2:1 (8
emberrel álltunk ki)
A csapat: Nyári – Kopasz,
Árpási Cs., Lajos, Árpási
P., Farkas J., Hegyes, Farkas Cs., Dékány, Árpási R.,
Bárkányi
Edző Baranyi Péter
Baranyi Péter tudósítása

II. FEHÉRTAVI DARVADOZÁS
2013. november 15-17.
Az európai daru-népesség
egyik legjelentısebb vonulási útvonala Magyarország
keleti felén húzódik keresztül. A százezres madártömeg őszi pihenőhelyéül
néhány háborítatlan, természetvédelmi oltalom alatt
álló vizes élőhely szolgál.
Az októberben még nagyrészt a Hortobágyon erőt
gyűjtő darvak vonuló töme-

gei novemberre elérik a
Kiskunsági Nemzeti Park
Tisza-völgyi tájegységét. A
térség daruvonulásban betöltött szerepét jól jellemzi,
hogy az ezredforduló utáni
évektől már tízezres nagyságrendben időznek itt a
darvak. A legutóbbi 6 év
monitoring adatai szerint az
őszi vonulás során a Szegedi Fehértavon tartózkodó

darvak létszáma november
közepén 20-30 000-es létszámmal tetőzik. E rendkívüli természeti látványosság széles körű megismertetésére, a természet értékeinek, a természetvédelem
fontosságának bemutatására tervezett, fesztivál jellegű ökoturisztikai program
az I. Fehértavi Darvadozás.

A DARVADOZÁS
FŐVÉDNÖKEI:
DR BOROS EMIL (KNPI
igazgató) és SZTANÓ JÁNOS (Szegedfish Kft. ügyvezetı igazgató)
Postakocsi
HELYSZÍN:
Csárda (5-ös főút, szatymazi
körforgalomnál
–
GPS:
46o21’0,96”N; 20o03’33,22”E)
Az ettől eltérő helyszíneket
külön jelezzük.

Programok:
Péntek (XI.15.):
-Terepi természetismereti akadályverseny
10:00 - 13:00
-Állatijó Bemutató (Kisállatok testközelbıl)
14:00 - 14:30
-Megnyitó
15:00 - 15:15
-Fotós Futam (Gyevi Fertı-Szaporhegy)
14:00 - 18:00
-Darunézı túra (Macskási gyep)
15:15 - 18:00
-Fotópályázat eredményhirdetés
18:00 - 18:30
-Bemutatkozik a Hortobágyi Nemzeti Park
18:30 - 19:00
-Kárpát-medencei szikesek és a daruvonulás
19:00 - 19:30
-Csillagászati bemutató - az „évszázad üstököse” 19:30 - 20:00
Szombat (XI.16.):
-Fotós Futam (Gyevi Fertı-Szaporhegy)
14:00 - 18:00
-Hajnali darules (Macskási gyep)
06:00 - 08:00
-Kerékpártúra (Szeged-Szatymaz-Dóc)
„Lessük meg a Tájvédelmi Körzetben táplálkozó darvakat”
08:00 - 13:00
-Madárgyűrűzési bemutató (Sándorfalva-Ikerház) 09:00 - 12:00
-Kisvonatozás (Fehértói Halászcsárda)
09:00 - 13:00
-Lovaskocsis túravezetés
09:00 - 13:00
-Helyi termék bemutató
08:00 - 15:00
-Játszóház
09:00 - 13:00
-Vetített képes természetrajzi elıadások
09:00 - 13:00
-Bábos természetrajzi mesesarok
11:00 - 11:30
12:00 - 12:30
-Gyermekrajz pályázat eredményhirdetés
12:30 - 13:00
-Borkóstoló
13:00 - 14:00
-Darudübögı Táncház
14:30 - 15:00
-Daru búcsúztató túra (Macskási gyep)
15:00 - 18:00
-A darvak csodálatos élete - vetítéssel
18:30 - 19:00
-Vetítés a nap képeibıl
19:00 - 20:00

Vasárnap (XI.17.):
-Hajnali darules (Macskási gyep)
-Madárgyűrűzési bemutató
(Sándorfalva - Ikerház)
-Kisvonatozás (Fehértói Halászcsárda)
-Lovaskocsis túravezetés

06:00 - 08:00
09:00 - 12:00
09:00 - 13:00
09:00 - 12:00

Kormányos Sándor: November volt...
November volt már, reszketős,
A bánat szállt majd elrepült
vacogtak mind a kertek
s a szétkárogott csendbe
s a lúdbőrző zsombékos vizek
már úgy hulltak a percek mintha
fehér ködöt leheltek.
a holnap lenne benne.
A csupasz fákon búskomor
November volt, a szél sodort
némaság ült s a gallyak
didergő, furcsa álmot
törékeny gyászát károgták a
mely télről dalolt és ringatott
határban űzött varjak.
egy hófehér világot
L I L LA J Ó GA
Hétfő 18.15 – 19.45
Szerda 16.30 – 18.00
érdeklődés: 0620 5091792
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15 éves a Barackvirág Népdalkör!
A Barackvirág Népdalkör ez év
november 25-én ünnepli fennállásának 15 éves, a Kerámia Kör
pedig 10 éves évfordulóját.
Ebből az alkalomból, november
21-én kiállítás nyílik, melynek
keretében minden látogató
betekintést nyerhet mindkét kör
tevékenységébe. Nemcsak rendszeres munkájuk eredményei –
Ezüst, Arany, Aranypáva,
Aranypáva Nagydíj és különdíjak, kitüntetések – vállnak láthatóvá, de bele lehet lapozni azokba a kottagyűjteményekbe is,
melyek tartalmazzák mindazon

népdalokat, amelyeket az első
“Arany” minősítés óta tanultak,
illetve láthatóvá válnak a kerámia kör zsűrizett kerámiáiról
készült képek, tárgyak.
Adatok, képek, pályázatok eredményei bizonyítják mindkét kör
rendszeres munkáját, törekvéseit, kik voltak az alapító tagok,
összejövetelek, fellépések, kapcsolatok, rendezvények, kiállítások számát, más szervezetekkel,
intézményekkel való kapcsolataikat.
CD, DVD meghallgatása, kive-

Pacal mentaszósszal
Aranyos közjáték játszódott le a
fiam születésnapján. A kerek,
szülinapi torta felvágásakor, az
apukám mekkora szeletet kérsz
kérdés utáni tétovaságomat látva, így módosították a kérdést:
- Apukám, hány perc tortát
kérsz?
Rögtön kapcsoltam, ha a kerek
tortát az óra számlapjának tekintem, a nagymutató járása mutatja a tortaszelet nagyságát. Én
egy három percet kértem, az
unokám, egy kövér öt percet, a

vejem egy negyed órát, mert Ő
édesszájú. Tehát, a tortaszelet
nagyságát lehet percben is mérni. De hiszen ilyet már játszottunk, amikor anno a Gambrinusban négyzetméterben kértük a
fröccsöt. Sört is ittunk már méterben, egy kalodába addig rakták a pohár söröket, míg egy méter nem lett. Az oroszok a mai
napig grammban isszák a vodkát. Miért ne, ha már a távolságot lehet évben mérni. Fényévben. Magyarul ezekben az esetekben más mértékegységet
használtunk, mint a megszokott.

títése keretében lehet majd meghallgatni, látni egy-egy sikeres
fellépésüket, illetve redezvényüket.
Megtudhatják, kik voltak a támogatóik, akik segítséget nyújtottak ahhoz, hogy népviseletben léphessenek fel és a fellépések során utazási költségeikhez,
a tárgyi feltételekhez támogatást
nyújtottak.
Kiderül az is, hogyan próbálták
e támogatást viszonozni.
A kiállítás helye: Dankó Pista
Faluház és Könyvtár

Megnyitás időpontja: 2013.
november 21. du. 17.00 óra
A kiállítást megnyitja és köszöntőt mond: Kormányos László
polgármester
Visszaemlékezés:
Lengyel
Istvánné dr.
A kiállítás megtekinthető: 2013.
november 21-28. között, nyitvatartási időben.
Minden érdeklődőt szeretettel
várunk az ünnepélyes megnyitóra.
Burkus Andrásné

A Mi rovatunk
Úgy, mint az Európai Unió velünk szemben. Mondogatták is
itthon nagyjaink, hogy kettős
mértéket, más mércét használnak velünk szemben. Azt nem
mondták, hogy mit mértek liter
helyett méterben, kilogramm helyett percben, vagy Celsius fok
helyett hektárban. A lényeg az,
hogy ez nem volt olyan jópofa,
mint a fentebb leírtak. Bár, a politikusaink ma is más mércéket
használnak. Az egyik szerint
jobban élünk, a másik szerint
rosszabbul.

Hölgyeim és Uraim! Javaslok,
egy mértékegységet. Úgy hívják, Magyar Forint, rövidítve,
HUF. Ha ebből több van mindenkinél és itt a demokráciákban
használatos többséget értem, akkor jobban élünk, ha kevesebb,
akkor rosszabbul.
Utóirat: ezt a mértékegységet
nem lehet Hertzcel, Amperrel,
dekagrammal, esetleg Luxszal
helyettesíteni.
Na, Isten áldjon Mindenkit, legközelebb, a következő számban!
szilágyikarcsi

Görgényi Gábor jegyzete
Kinek jó, ha rossz?
„Például amikor Rákosi Mátyás
megtudta, hogy az angolok ellen
fogunk játszani, idegességében ordibált Sebes Gusztáv szövetségi
kapitánnyal, mert rettegett attól, ha
az Aranycsapat elveszíti a mérkőzést, az nagyon negatívan hat majd
a közhangulatra. Ha az egyszerű
emberek szempontját nézzük: ők
is ki akarták sajátítani a labdarúgó
sikereket, hiszen egy olyan rendszerben, ahol emberek tűntek el,
sok egyéb szörnyűség történt és elnyomás volt, kompenzációként
annak örülhettek, hogy itt vannak
a mi labdarúgóink, akik mindenkinél jobbak, és meghódítják az egész világot. Tehát a válogatott
egyszerre lehetett a nép és a vezetőség kedvence, és ha lett volna ellenzék, az ellenzéké is.” (Benedek
Szabolcs: Focialista forradalom,
részlet)
A magyar válogatott legutóbbi fájdalmas szereplése kapcsán – megszeppent, lelketlen, harcos elődeinkhez méltatlan játék Bukarestben, nyolc kapott gól Hollandiában – egyetlen kérdésre kell válaszolnunk: mi az oka mindennek?
Azt most már „hivatalosan” is bevallják – kivéve a felelősök – hogy
edző- és utánpótlásképzésünk felkészületlensége az oka a szakmai

helyzetnek. Azonban tovább lehet
kérdezni, ennek mi az oka? Mert a
magyar történelemben megszoktuk, hogy bármi rossz történik, annak nemcsak hogy oka van, hanem
valakinek az jó is. Kinek érdeke
hát, hogy rossz legyen a magyar
futball?
A szocialista időszak és az utána
következő két évtized hatalmi képviselőinek legfontosabb ideológiai
irányelve volt a magyar nemzeti
öntudat sorvasztása. Ebbe nem fért
volna bele egy sikeres nemzeti válogatott, hisz’ láthattuk, a pillanatnyi sikerek is mennyire lázba hozták a nemzetet. Nem nehéz elképzelni, mit jelentene önbizalmunknak, öntudatunknak, büszkeségünknek, ha a magyar válogatott
folyamatosan a világ élvonalában
lenne. Ennek ellentmondani látszik a fenti idézet, de akkor még
fiatal volt a rendszer, a 70-es évekre viszont már megszilárdult,
örökkévalónak tetszett – fenntartásához nem volt szükség Aranycsapatra. Így magára hagyták a
labdarúgó sportot, hagyták, hagy
alakuljon ki egy belterjes, romlott,
korrupt, önmagát arrogánsan védő
„elit”.
Mi a helyzet napjainkban? Az
örömteli, hogy stadionok, sportlétesítmények, pályák épülnek, és
sok klubot sikerült megmenteni,

vállalkozásként
működtetni.
Azonban van egy jelenség, ami
mutatja, mennyire fontos a hatalomnak a futball fölötti ellenőrzés.
A klubok tulajdonosai hatalom közeli személyek, így minden elképzelést véghez tudnak vinni. A rájuk néző legnagyobb veszély most
maga a közönség, illetve a szurkolók jelenléte. Színházat szeretnének, nem szurkolást. Miért?
Magyarországon ma az egyetlen
helyszín, ahol folyamatosan tömegek jelennek meg, a futballstadion.
A tömeg, mint mindig, irányítható,
szervezhető. Ráadásul szem előtt
van a média jelenléte miatt, hangját hallatja. Azon futballszurkolók
jó része, kik kijárnak a mérkőzésekre hagyományosan nemzeti érzelmű, Nagy Magyarország, árpádsávos zászló állandó jelenség –
de ez minden országban így van. A
nemzetközi labdarúgó szövetség a
helyi szövetségekkel karöltve az
egész világot átfogó harcot indított
ez ellen, azzal a jelszóval, hogy „a
rasszizmus, a gyűlölet nem pálya”.
Természetesen ez csak az álca,
nem aggódnak ők senkiért. Aránytalanul nagy büntetéseket szabnak
ki, például a Kispest ötvenmilliós(!) bírságot kapott szurkolói rigmusok miatt. A helyzetet jellemzi,
hogy Magyarországon büntetlenül
meg lehet gyalázni az ország első

emberének szobrát, azonban büntetés jár a románok szidalmazásáért. Arra hivatkoznak, hogy a családokat akarják visszacsalogatni a
lelátóra. Ez hazugság – a családok
ugyanis ott vannak, mindig is ott
voltak. Magam, mint régi meccsre
járó is gyerekkoromban kezdtem
és engem is, mint annyi mást, a
hangulat fogott meg. Régen harmincezren voltunk Diósgyőrben,
szatyorszámra hozták az üveges
sört, szidtuk a fővárosiaknak csaló
bírókat, mégsem fájt senkinek.
Néhány pofon elcsattant, az is
mindig a pályán kívül. Ma regisztráció, beléptető rendszer, motozás,
több a rendőr, mint a néző – sör
azért van, műanyag pohárba. A
hatalom nem a valós erőszakot
akarja visszaszorítani – mert akkor
a szöges drót kerítést nem emelni
kéne, hanem megszüntetni – hanem a neki nem tetsző hangokat
elhallgattatni.
Azt csak remélni merem, hogy
egyszer rájönnek, ha jó a magyar
foci, a nézők nem azt fogják kiabálni, hogy lesz még Erdély Magyarországé! és nem leszünk gyarmat!, hanem azt, hogy Hajrá Magyarok! Addig pedig lesz háromszáz néző meccsenként, aki fizet,
bemegy, leül, tapsol, hazamegy…
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Közérdekű információk
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 felnőtt 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/.
Orvosok rendelése:
péntek: 830-1230
Gyógyszertár:
Dr. Lengyel Dezső
(telefon: 283-130)
tel.: 283-110
00
00
Hétköznap: 8 - 11 .
Hétköznap: 730-1530
Szatymaz, Kossuth u. 6.
Általános iskola
Egészségház:
Szatmaz, Petőfi S. u. 6.
Szatymaz, Ady E. u. 32
tel:283-149
Dr. Lengyel Andrea
Állatorvosi rendelés:
(telefon: 283-101/13)
Dr. Martinek Vilmos
00
00
Hétköznap: 8 -11 .
(tel.: 30/9451-386)
Csak rendelési időben
Szatymaz, Rákóczi u. 50.
hívható mobiltelefon:
Hétköznap: 800- 900,
20/214-15-45
Állatorvosi ügyelet:
Gyermekorvos rendelése:
Az ügyeleti beosztás a
Dr. Szilágyi Katalin
következő honlapon érhető el:
(tel. rendelési idõ alatt:
http://www.maok.hu/allator283-101/14)
vosi_ugyeletek/csongrad_megy
H, K, Cs, P: 800-1100,
e_2
00
00
Szerda:8 -10 .
Szatymazi Posta
Mobil: 30/622-9428.
Dózsa Gy. u. 19/A.
Védőnők fogadóideje:
62/283-150
Igazné Herkó Mária
Nyitva tartás:
tel: 283-101/15
Hétfő-péntek 800-1600
Várandós tanácsadás:
Polgármesteri Hivatal
Szatymaz, Kossuth u. 30.
CSÜTÖRTÖK: 1200-1400
(tel: 583-560)
Csecsemő-és kisgyermek
Ügyfélfogadás:
tanácsadás:
Hétfő, péntek:
800-1200,
00
SZERDA: 1000-1200
szerda:
8
-1600.
SZERDA: 1200-1400
Polgármester:
Nagy Bernadett
Dr. Kormányos László
tel.: 20-9571-128
Tel: 06-62/283-101/15.
Jegyző: Mákos Istvánné teleVárandós tanácsadás:
fonszám:
30/9670-850
00
00
HÉTFŐ: 12 -14
Elsőfokú építési hatóság:
Csecsemő-és kisgyermek
Szegedi Polgármesteri Hivatal
tanácsadás:
Szeged, Széchenyi tér 11.
KEDD: 1200-1400
SZERDA: 1200-1400
Tel.: 62/564-364
Fogorvosi rendelés:
szerda:
800-1600,
Dr. Bandl Erzsébet
péntek:
800-1200
(tel.: 283-101/12)
Rendőrség:
Hétfő, szerda: 1400-1900,
Andódi Tamás:
kedd (Iskolafogászat)
20/209-5307
csütörtök: 830-1400,

Kazi Tibor:
20/209-5302
Polgárőrség:
Telefonszáma:
30/6234-262
Kábel-TV hibabejelentés:
Szélmalom Kábeltévé Rt.
Tel.: 463-444/101
Falugazdász fogadóideje:
Halászné Ács Éva
tel.: 30/338-0162
Faluház, Dózsa u. 42.
Szerda: 800-1600,
péntek: 800-1300
Sertésfelvásárlás:
Kiss István 30/974-8232
Főnix Egyesület.
Elnök: Szilasi Tiborné,
Tel.: (62) 583-520
Faluház: Dózsa Gy. u. 42.
Hétfő: 900-1100
Tanyagondnokok:
Rózsa Zoltán
tel.: 20/260-0750
Karácsonyi Gergely
tel.: 30/5000-532
Sarapka Irén Katalin
TEL.:30/498-8643
Vidácsné Lukucza Éva
tel.: 30/229-7123
Csányi Imre
tel.: 20/404-2024
Bérczi Tamás
tel.: 20/539-4370
Kapcsolat Integrált Szociális
Alapszolgáltatási Központ
Tel.: 283-169
Makra Sándorné
Tel.:30- 3034-487
Családsegítő Szolgálat
Tel.: 62/283-169
Radeczkiné Draskovics Márta
Ügyfélfogadási idő
Kedd:
1235-1700
Ügyeleti idő kedd: 1600-1800
Gyermekjóléti Szolgáltatás
Tel. 62/283-169
Ügyfélfogadási idő
Csütörtök:
1200-1600
Bencsik Márta
Vízmű hibabejelentés
Csúri Gábor:
Tel.: 20/533-4965
Temetéssel kapcsolatos
teljes körű ügyintézés:
Patak János
Tel.: 30/278-0017

Teleház
Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig:
800-1900
Szombat: 1000-1530
Vasárnap: zárva
Cím: Dózsa György u. 42.
Tel: 583-520
Szeméttelep nyitvatartása:
Kedd 10-16 óráig
Péntek 10-16 óráig
Szombat 8 – 16:20 óráig
(ebédszünet 12 – 12:20)
Szegedi Kéményseprőipari Kft.
6725 Szeged, Moszkvai krt. 27
Központi telefonszám: 62485077
Helyi kéményseprő: 06 30
6685005
Sándorfalvi Okmányiroda:
Cím:
Sándorfalva, Ady Endre u. 1.
Telefon: 62/572-046, 62/572-978,
62/572-979, 62/572-960
Fax: 62/572-046
Hétfő:
0800-1200
Kedd:
0800-1200
Szerda: 1300-1700
Csütörtök: 0800-1200 és 1300-1530
P : Szünetel
Démász hibabejelentés a:
40/822-000
kozvilagitashiba@edf.hu

Búcsúzunk tõlük
Bundság Sándor
(1939. III.körzet 187)
Fűz Ferencné
(1925. I.körzet 23)
Horváth Béláné
(1945. Rákóczi u. 29)
Juhász Jánosné
(1939. Vasút u. 21)
Matula Mihályné
(1931. III.körzet 297)
Novobrányec Vladimir
(1932. II.körzet 1760)
Tisztelt Termelők!
2013. 10.21 – től visszavonásig a falugazdász
ügyfélfogadása hivatali
okok miatt elmarad!
Ügyfélfogadás: Balástya,
Rákóczi u. 5.
T: 0630 3380162

Felelős kiadó: Dankó Pista Művelődés Ház és Könyvtár. Főszerkesztő: Rapcsák Horváth Nóra Szerkesztőbizottság tagjai: Barna Károlyné,
Kasza Ágnes, Pálmai József. A szerkesztőség címe: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár (Szatymaz, Dózsa György utca 42.)
E-mail:milapunk@szatymaz.hu ISSN 1789-7165 (Nyomtatott) ISSN 1789-7173 (Online); Következő lapzárta: december 1.
Nyomdai előkészítés: RRD Kereskedelmi és Marketing Vállalkozás. Nyomtatás: Tiszapress nyomda
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Gólyahírek
Kívánunk az újonnan érkezett, cseppnyi szatymazi polgárainknak hosszú, boldog életet!!!

Kedves Szülők!

Kopasz Ferencnét köszöntötte az Önkormányzat október 26-án
90. születésnapja alkalmából a család által
rendezett ünnepségen!

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
Kónya Bianka Eliza született:2013. 09. 01.
a szerkesztőségbe!
Kónya Péter és Jakus Katalin

Gratulálunk, további jó
egészséget kívánunk!

FUTAFALU KÉPEKBEN

Fotók: Bakos Brigitta

Veterán járművek Szatymazon!

M EG H Í V Ó!

Immár komoly hagyomány, hogy a balástyai
Böllérnapok keretében rendezik meg a veterán
járművek találkozoját. A november 9-i, szombati rendezvény érdekessége, hogy a személyautókból, motorokból, teherautókból álló
konvoj Szatymazra látogat. A 11 órás balástyai
indulás után fél 12 körül érkez-nek a Faluház
elé, ahol mindenki megcsodálhatja a matuzsálemeket, sőt,
a jelentkezőket
át is viszik Balástyára a vigadalomba.

Gyarapodó tudás, fejlődő közösség" Szatymaz Támop 3.2.3/A-11/2012-0053

PROJEKT ZÁRÓ RENDEZVÉNY
A „Gyarapodó tudás – fejlődő közösség” pályázat keretében majd’ száz gyereket
megmozgató szakkörök záró rendezvénye kiállítással, tánccal, zenével
november 22-én 17.00 órakor a Dankó Pista Faluházban!
Mindenkit szeretettel várunk!
Program:· 17.00 – Dr. Kormányos László polgármester köszöntője
·
17.10 – Beszámoló a projekt eredményeiről – Kálmán János projektmenedzser
·
17.20 – A foglalkozássorozatok rövid értékelése– foglalkozás vezetők
·
17.40- Csoportok bemutatója
·
Zárszó – Kálmán János projektmenedzser
Vendégváró falatok

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.

