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Kedves Olvasó!
Május, Ígéret hava… most már az esővel többet ígér, reméljük nem keveset
ád… Az aszály már annyira megszokottá – de még nem elfogadottá! – vált,
hogy szinte minden cseppnek örülünk. Még mi is, akkor is, ha épp
szabadtéri rendezvényeinket fenyegeti az égi áldás. Így egyik nagy sikerű
és kedvelt rendezvényen, a Majálison és a Tanyasi Tízpróbán sem okozott
nagy rémületet, mikor délután hirtelen nekikezdett. Nem papírból vagyunk
mi! Amúgy igazi, változatos tavasz van, s bár minden kissé előrébb van,
reméljük, a nyár eljövetelével nem leszünk hátrébb… Kívánok kellemes
tavaszvéget – nyárelőt, tisztelettel,

Görgényi Gábor

Bűn
A végtelen felől jön biz-

tatás
lassan beföd végzetem

tudom – figyelnek csilla-
gos szemek

s reszkető szívvel
vétkezem

Lelkem arcomon
lázként ver ki a szégyen
állok fölkínált javak közt

mindig lopásra készen

Gömöri István

Felhívjuk a T. Lakosság figyelmét, hogy
2014. június 01-től elindul a szennyvíztelep próbaüzeme.
Ettől kezdődően lehet rákötni direktben is a hálózatra.
Az üzemeltető ígéretének megfelelően a próbaüzem tervezett végéig

(2014. november 30.) 
nem kell a rendszerhasználóknak díjat fizetni.

Emiatt javasoljuk az érdekelteknek, hogy minél hamarabb kössenek rá
a rendszerre.

Társulat, PM Hivatal
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HELYTÖRTÉNET
A szatymazi harangok /II./

A történelem során kétféle
harangozási forma alakult
ki és terjedt el.
Az egyik gyakorlat szerint
a harangot csak egyszerűen
felfüggesztik, majd annak
nyelvére vékony kötelet
kötnek és azt különböző se-
bességgel és erővel ide-oda
mozgatva /nem húzva/ kon-
gatják. Ez a módszer a gö-
rög keleti egyház gyakorla-
tában terjedt el. Ennek se-
gítségével egyszerre több
harangot is megszólaltatva,
"harangjátékot" is tudnak
bemutatni.
A másik, a római katolikus
egyház gyakorlatában elter-
jedt forma az, amikor az
egész harangot mozgatják,
álló helyzetéből kilendítik.
Ilyenkor a szabadon lévő
harangnyelv a mozgatás
következtében hozzáütődik
a harang falához, vagyis an-
nak köpenyéhez. Az ilyen
harangozási gyakorlathoz a
harangot erősen hozzákötik
/rögzítik/ egy járomnak hí-
vott kiegészítőhöz, ami
azután egy tengelyen való
elfordulásával, az egész ha-
rang kilendítését biztosítja.
Ez a harangozási gyakorlat,
a harangok kilendítése nyu-
galmi helyzetükből, már jó-
val nagyobb teret igényel.
A szatymazi templom tor-
nyában lévő, 1931. Pün-
kösd vasárnapján felszen-
telt két új harang is ebben
az utóbbi formában szólal
meg.
A toronyban lakó szatymazi
harangok mellett olyanok is
voltak, amelyek szintén a
hívek adakozásából az is-
koláknál lettek felállítva, az
ott lévő kereszt mellé. Jól
tudjuk, hogy a szatymazi
kápolna 1901-es felszente-
lése előtt, a már 1854-ben
felépített és működő isko-
lák /Ezek voltak a neszűrj-
hegyi-, székalji-, őszeszéki-
, győriszéki-/ adtak helyet,
havonta legalább egy alka-
lommal az ott megtartott
vasárnapi miséknek.  Ab-
ban az időben még sok szá-
zan /nyári időszakban ez
még kiegészült a nem kevés
városi néppel/ is laktak az
iskolák környékén lévő ta-
nyákban, nyaralókban. Az

iskoláknál felállított, és
nem az iskola, hanem az
iskola környékén lakó, ta-
nyával vagy nyaralóval,
villával rendelkező hívek
tulajdonát képező harangok
egyrészét az idők során,
fürge kezű "fémgyűjtők "
eltulajdonították. A 80%-
ban vörösrezet, valamint a
20%-ban ónt tartalmazó ha-
rangok közül alig sikerült
valamit megmenteni.
Nyomtalanul eltünt a sán-
dorfalvi út mellett lévő
Székalji iskolánál felállított
harang is. Elvitték a Győr-
iszéki iskola mellett lévő
harangot is, amiről csak
annyit tudunk, hogy a min-
den hónap utolsó vasár-
napján megtartott miséhez
hívogatta hangjával a kör-
nyékben lakó híveket.
A Neszűrjhegyi iskola mel-
lett lévő harang szerencsére
megúszta a beolvasztást,
mert még a "gyűjtögetők"
megjelenése előtt elkerült
az Ópusztaszeri Emlék-
parkba. Igy azután az Em-
lékparkban munkálkodó
Tarcali Anikó segítségével
megismertük a rajta lévő,
eddig általunk ismeretlen
nevet és rajzokat. A név,
ami csak a harangöntő neve
lehet: "ANTONIN  VÖ-
GEL". A két rajzolat, amik
az előbbi névhez hasonlóan
jól kidomborodnak a ha-
rangpalást /köpeny/ felszí-
nén a következők: az egyik
a keresztre feszített Jézust,
a másik egy karddal átszúrt
szívet ábrázol. Évszám,
egyéb szöveg nincs.
Ebből azután a következő-
ket állapithatjuk meg. A ha-
rangot nem öntették, hanem
készen, valószínű, hogy
Antonin Vögel /talán bécsi
harangöntő/ műhelyében,
esetleg üzletében vásárol-
ták… A harang kezdetben,
a rajta lévő ábrák szerint,
csakis egyházi-, illetve val-
lási célokat szolgálhatott. A
pontos dátum helyett, /amit
nem írtak rá az eladásra
szánt és esetleg évekig az
üzletben lévő harangokra/
csak azt tudjuk, hogy min-
denképpen az 1800-as évek
második felében lett az is-
kolánál felállítva, talán az
1850-60-as években. Az is-

kolában tartották a miséket
a neszűrjhegyi-, a jános-
szállási-, valamint a mai
Szatymaz területén lakó hí-
veknek, télen havonta
egyet, nyáron azonban a
sok nyaralóval kiegészülve
minden vasárnap, egészen a
kápolna felépültéig. /1901/.
A nyári miséket, jó idő ese-
tén, a sok megjelent és a te-
remből kiszorult hívő miatt,
gyakran az iskola előtt lévő,
fákkal beültetett területen
tartották meg. Olyankor a
fák alá kikerült a teremből a
sok virággal díszített ideig-
lenes oltár, és vele Szűz
Máriát a kis Jézussal a kar-
ján ábrázoló festmény is.
A neszűrjhegyi harang, a
kápolna felépülte után el-
veszítette korábbi feladatát
és betagozódott a szőlőhe-
gyi harangok sorába. Az
időtől kezdve már csak je-
les ünnepen, természetesen
vihar közeledtével, vagy
haláleset alkalmával szólalt
meg. A harangláb mellett
lévő bognárműhely mes-
tere, Szélpál Antal húzta
alkalmanként az utólsó
időkben a szép hangú ne-
szürjhegyi harang kötelét. 
Az 1901-ben felépített új
Makraszéki iskolánál,
1924-ben lett az iskola kör-
nyékén élők adományából a
kereszt mellé egy új harang
is felállítva. Rajta a követ-
kező, máig olvasható szö-
veg látható:
A  MAKRASZÉKI  ISKOLA
KÖRÜL  LAKÓ  GAZDÁK
TULAJDONA  1924
ÖNTÖTTE  SOLTENHOFFER
FRIGYES  ÉS  FIAI  SOPRON
A Bécsből 1814-ben Sop-
ronba települt Soltenhoffer
jó hírú harangöntó műhelyt
hozott létre, ahol azután le-
származotjai 1945-ig /ak-
kor lebombázták/, a vásár-
lók nagy megelégedésére
sok-sok, kiváló harangot
öntöttek. A harang nem
késztermék volt, hanem a
szöveg szerint egyedi, ami
valószínű, hogy az árában
is megnyilvánult.
Az 1924-ben felszentelt ha-
rang azonban már nem a ré-
gi, a templom nélküli idők-
ben feállított iskolák mel-

letti harangok feladatát látta
el. Veszély esetén, főleg vi-
har, jégeső közeledtével és
az alatt, jeles ünnepeken,
valamint haláleset jelzése-
kor szólalt meg. A vihart
egy megszakítás nélküli,
legtöbbször annak elvonul-
táig tartó harangozás kísér-
te. A harangozó védelmét
legtöbb helyen a harangláb
mellet lévő faépítmény pró-
bálta biztosítani. Mint min-
denütt, a környéken úgy itt
is, a fiatalon elszálló lelkét
két szakaszban elhangzó
harangozás kísérte, vagyis
jelezte, az idősebb elhunyt-
ra már háromszori harango-
zás hívta fel a figyelmet.
A harang felszentelését, a
nagyszámú makraszéki la-
kos, valamint Miklós Sán-
dor tanító által vezetett és
irányított tanuló ifjúság és a
meghívott vendégek soka-
sága előtt Virág Vince
szatymazi plébános végezte
el. Az időtől kezdve, 1924-
től egészen 1945-ig, min-
den Gyümölcsoltó Boldog-
asszony napján, vagyis
március 25-én, az iskolánál
megtartott misékre már az
új harang hívogatott. A ha-
rangozás az iskola kiválasz-
tott diákjaira volt abban az
időben bízva. A sírásók
csak akkor harangoztak,
amikor valamely makra-
széki tanyában felravatalo-
zott elhunyttal megindultak
a szatymazi temető felé.
Amikor a "haranggyüjtők"
vizsgálni kezdték ezt a
makraszéki harangot is
hogy hogyan lehetne köny-
nyen elvinni, akkor Csíszár
István őket megelőzve,
gyorsan levette és elrejtette.
Az idők során azonban az
iskola környéke, mint min-
denütt a tanyavilág, elnép-
telenedett. A legtöbb ado-
mányozó a szatymazi
dombba már rég kiköltö-
zött. Ma, az iskolánál 1924-
ben felszentelt makraszéki
harang utánuk ment, és ott
hallatja újra a hangját, ahol
a hajdani adományozók,
vagyis az "igazi tulajdo-
nosok" pihennek.
(Folytatása következik)

Pálmai József 
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Be kell valljam, életem so-
rán, ahogy szerintem má-
sok is, nem igazán értékel-
tem a népi kórusokat. Azon-
ban, miután már három éve
itt vagyok a Faluházban,
hetente találkozom velük,
hallgatom próbájukat, hal-
lom beszélgetéseiket, néme-
lyikükkel hosszabban is el-
beszélgetek, megváltozott a
véleményem. Felismertem,
micsoda munka van ebben
a másfél évtizedben és mi-
csoda elismerés és mit is ér
az öt Arany Páva díj és a
két Nagydíj. 
Ezzel a beszélgetéssel ebből
szeretnék valamennyit visz-
szaadni.
- Tanár úr! Kezdjük azzal,

hogyan is kezdődött?
- Azt nem tudom, hogy ho-

gyan kezdődött… én úgy
kezdtem, hogy hozzám
odajött a polgármesterasz-
szony meg a Marika néni
és győzködtek, hogy nem
vállalnám-e el a vezetést?
Ez valamikor 2008-ban,
úgy november elején le-
hetett. Én azt válaszoltam
nekik, hogy nagyon szíve-
sen csinálom, de csak ak-
kor, ha nekem csak a 
szakmával kell foglalkoz-
nom. Nálunk van egy
olyan, hogy kórustitkár,
aki pörög, szervez, ő a
Gyöngyike, jogi hátteret
ad a Nellike, ők intézik az
ügyes-bajos dolgokat. Azt
közösen döntjük el, hogy
elmenjünk-e valahova, én
pedig hozzáteszem, hogy
szakmailag érdemes-e el-
menni vagy sem. 

- Hogy indult be a munka?
- Eleinte igen gyengén

ment, csúnyán szólt, em-
lékszem, mikor kicsit töb-
bet tudtunk már és visz-
szanéztük, hallgattuk, ak-
kor döbbentünk rá, hogy
nem is jó. Aztán valahogy
úgy 3 év munka után kez-
dett el igazán jó fele fej-
lődni. Első három év ve-
gyes kép volt, szakmailag,
és a társaságban is előfor-
dultak csúnyaságok, min-
den téren fejlődnünk kel-
lett.

- Minek tulajdonítható,
hogy kitartottak mégis?

- Mert ez a társaság, ez a
nagyjából 19 fő, jól meg-
érti egymást, sőt imádják
egymást, hiányzik nekik,
ha nem jönnek össze, sze-
retik egymás társaságát,

szeretik megbeszélni, ho-
gyan főzte meg, hogyan
sütötte meg. Ez nem csak
kórus. Olyan közösség
ahová ők szerettek és sze-
retnek tartozni. Sokszor
van, hogy el kell utazni az
ország másik végébe, ami
nehéz, de ugyanakkor
imádnak menni… ez
olyan, mikor ki kell menni
a kertbe, mi a francnak, de
ugyanakkor milyen jó,
hogy a lecsóhoz friss pap-
rikát tesz az ember a saját
kertjéből. 

- Szakmailag hogyan fej-
lődtek, hol tartanak?

- A minősítések alapján
szokták ezt vizslatni, 10
éve kezdtünk el minősí-
tőkre járni, és az első ilye-
nen rögtön arany minősí-
tést kapott a társaság -
mert ha ugye csinálunk
valamit, csináljuk rende-
sen. Azóta folyamatosan
Arany páva díjas az
együttes, s minden egyes
minősítőn ez lett a szint,
amit úgymond elvártunk
magunktól.
Mikor az elsőt megnyer-
tük, mondtam, hogy akkor
hiszem el, ha majd a má-
sodikat is megnyerjük, az-
tán mikor azt is, akkor azt,
hogy mikor majd a har-
madikat is.Három a ma-
gyar igazság, negyedik
volt a ráadás, aztán az ötö-
diknél rájöttünk, hogy
tényleg ezen a szinten va-
gyunk. 

- Mit jelent ez?
- Itt is számokat mondanék.

Országosan 7000 együt-
tes, ami népzenével fog-
lalkozik, ebből Arany pá-
va díjas körülbelül 80. Így
a díjak alapján a fölső 10
százalékhoz tartozunk.
Aztán van a nagydíjas
verseny, ahová csak az
aranypávásokat hívják
meg, ez meghívásos ala-
pon megy, ez pedig az el-
ső 30 együttes. Ez tényleg
az elit - na most ebből van
nekünk kettő…Idén már-
cius 12-én nyertük a 2.
Nagydíjunkat. 5 évvel ez-
előtt nyertünk nagydíjat.

- Hogyan maradhat együtt
ez a társaság? Mi a jövő?

- Hát bizony öregszünk. Ez
a 15 év nem csak rajtuk
látszik, hanem rajtam is.
Viszonylag kevés a fiatal,
s ha azt nézem, hogy ami-
kor indultunk mennyi volt

arányaiban, akkor nem
kell megijedni. Azonban
már lassan szükség lenne
feljönnie egy újabb gene-
rációnak. Most a 40 kör-
nyékiek számítanak fiatal-
nak, a szépkorúak pedig
70 felett járnak. Aki volt
már hetven éves, az tudja,
hogy ott az egy vízválasz-
tó, olyasmi mint a negy-
ven, meg a harminc… ne-
hezebb kimozdulni, főleg
télen már nem úgy indul
neki a dolgoknak. De
ugyanakkor ők nagyon jól
tartják magukat, ez élteti
őket.

- Szakmailag számít a kor?
- Bizonyos szinten igen,

mert természetesen főleg
a nőknél, nem úgy megy,
ahogy szeretnénk, de hál’
Istennek ez a társaság na-
gyon szépen kiegészíti
egymást, kinek ez megy
jobban, kinek az megy
jobban, kinek a magas,
kinek a mély, kinek csi-
pog néha még a hangja,
rendesen ahogy kell, ki-
nek már gyengébb, de na-
gyon stabil… az a szép,
hogy kiegészítik egymást. 

- Utánpótlás?
- Az lenne a jó, ha lennének

a huszonéves korosztály-
ból. De itt vannak a fiatal-
abbak, s most, hogyha
megnézem ezeket a 13
éves gyerekeket, hogy
mennyire szeretik a nép-
zenét, akkor lehet, hogy
ők lesznek a következő
generáció, s egy öt év
múlva már följöhetnek.
Ez a társaság a Faluház
szerveződésében alakult
az elmúlt évben, egy éven
át jártak rendszeresen,
együtt maradtak, jövöget-
nek. A nagyobbak kifeje-
zetten ügyesek és nem-
csak hogy néptáncolnak,
hanem énekelnek és hang-
szeren is játszanak. A mai
fiatalok másképp gondol-

koznak, még nem ízlelték
meg, s abban a generáci-
óban nem is volt néptánc
oktatás. 

- Azt mondták nekem az
asszonyok, hogy Tanár úr
rettentően ideges szokott
lenni fellépésekkor. Így
van ez?

- Én hét éves korom óta va-
gyok színpadon, azóta fo-
lyamatosan zenélek is, és
ezt azért nehéz leküzdeni
még most is. Az első pár
perc valóban izgulós, de
aztán már otthon vagyok –
de igyekszem, hogy ne
lássák rajtam. 

- Lehet e fellépés közben,
alatt, még besegítenie, va-
lamin változtatni Tanár
úrnak?

- Lehet, mivel ez élő zené-
lés, ahol folyamatosan
változik minden. Volt már
olyan, hogy előadás köz-
ben változtattam, hogy
no, azt a dalt most ne, és
akkor hirtelen egy mozdu-
lat, egy szemvillanás, és
gyerünk tovább… tudták ,
mert fellépés közben job-
ban egymásra vannak
hangolva az együttes tag-
jai. Olyan is van, hogy el-
hibázza valaki, és ösztö-
nösen ugyanúgy hibázza
el a többi is, mert hogy
olyan lélek van közöttük,
hogy azonnal ugranak a
másik után.

- Mit jelent Tanár úrnak ez
a 15 év?

- …végül is a szatymazi 20
évemből 15-öt…- nevet.

- Számokon túl?
- Ha nem szeretném, nem

csinálnám. Egy évet, ket-
tőt elviselni idegen embe-
rek közt, rossz hangulat-
ban együtt dolgozni lehet,
de tizenötöt nem. 
Ilyen hosszú távon nem
lehet szeretet nélkül dol-
gozni.

Tizenöt év. A Barackvirág asszonykórus.
Beszélgetés Kónya Géza tanár úrral, az együttes vezetőjével
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SZENNYVÍZ CSATORNÁZÁS 
TÁJÉKOZTATÓ

a telken belüli, belső csatornabekötés kiépítésének módjáról
VÁLTOZÁSOK A BEJELENTÉSNÉL! BOROS RENÁTÓ, 06 30 5216670 

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

nahálózat megépítését
be kell jelenteni a Vízi-
közmű Szolgáltató Kft-
nél, ahol azt nyilvántar-
tásba veszik. Az átvétel a
bejelentéstől számított 8
napon belül történik.
Kapcsolat: Boros Renátó,
telefon: 0630 5216670
(munkanapokon 08-16
óráig).

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

3. A külső hálózat (utcai
vezetékek) műszaki át-
adás-átvételéig a belső
rendszer telken belül
semmilyen formában

nem használható, azaz
szennyvíz nem bocsát-
ható rá a külső rend-
szerre. Mivel a tilalom
megszegése bizonyítha-
tó, ezért felhívjuk a fi-
gyelmet, hogy az érin-
tettekre szabálysértési
eljárás keretében sú-
lyos pénzbírság róható
ki!

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

5. A belső rendszer tény-
leges használatba véte-
le, azaz a szennyvíz be-
vezetése a telken belüli
tisztító idomra történő
végleges rákötéssel
csak ezt követően való-
sítható meg.

6. Csapadékvíz, esővíz, hó-
lé, talajvíz és a meglévő

szikkasztók, derítők
szennyvize sem most,
sem a későbbiekben,
semmilyen formában
sem vezethető a szenny-
vízcsatorna rendszerbe!

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

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

8. Az üzemeltető korábbi
ígéretének megfelelően

a csatorna házi beköté-
sek átvételéért, a nyílt-
árkos szemléért nem kell
fizetni. A szemle telefo-
nos bejelentés útján,
(Tel.: 06 30 5216670
munkanapokon 8-16-ig)
előzetes időpont egyez-
tetés alapján történik.

Kérjük a fentiek betartását
és előre is köszönjük
együttműködésüket.

Társulat, PM Hivatal,
üzemeltető

Csatorna rákötések:
Kucska István
Telefon:06 20 4696 173
E-mail: info@jofutes.hu
Szabácsi Attila
Telefon:  06 20 5365 227
Szatymaz, Hunyadi u. 6.
Budai István
06 70 4229 403
PVC csövek és idomok
Riaplaszt Bt.
Telefon: 06 62 283-282, 

06 309458 411
Email:
riaplaszt.pvccso@gmail.com

ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNYEK
Tisztelt Sertéstartó!
Értesítem, hogy dr. Kardeván
Endre országos főállat-orvos
2014. április 3-án kiadott uta-
sításával elrendelte Magyar-
ország Nemzeti PRRS Mente-
sítési Tervének végrehajtását.
E terv megvalósításának ered-
ményeképpen hazánknak az
Európai Unióban az elsők kö-
zött egy olyan fertőző sertés-
betegségtől sikerül majd meg-
szabadulnia, amely a sertés-
állományban hosszú évek so-
rán több százmillió forintos
kárt okozott.

A PRRS betegségtől való
mentesítés végrehajtásának
alapja a Vidékfejlesztési Mi-
niszter 3/2014. (I. 16.) VM
rendelete, amelynek címe: „A
sertésállományoknak a sertés
reprodukciós zavarokkal és
légzőszervi tünetekkel járó
szindrómájától való mentesí-
téséről”.

Néhány sorban szeretnénk
összefoglalni az Ön számára
fontos teendőket, amelyek
nélkülözhetetlenek ahhoz,
hogy sertésállománya elnyer-
je és meg-őrizze ettől a jelen-
tős gazdasági kárt okozó fer-

tőző betegségtől való mentes-
ségét: 
- első lépésként állatorvosa

által elvégzett vérvizsgálat-
tal meg kell állapítani az Ön
állományának esetleges fer-
tőzöttségét vagy mentessé-
gét a PRRS betegségtől;

- ezen vérvizsgálat díjazását
az állam átvállalja, így ez az
Ön részére sem a vérvétel
sem a vérminta laboratóriu-
mi vizsgálata költséggel
nem jár; 

- állományában az esetleges
további teendőket ezen vér-
vizsgálat eredményétől füg-
gően a járási állategészségü-
gyi hivatal fogja a nemzeti
mentesítési terv alapján
meghatá-rozni;

- bármilyen ezzel kapcsola-
tos kérdés esetén kérje az
állományt ellátó állat-orvos
szakmai segítségét;

- ne felejtse minden egyes
alkalommal, ha állományá-
ból állatot akar eladni vagy
bármely más helyről (mégha
rokontól, baráttól is) vásá-
rolni, értesíteni állatorvosát;

- piacon, vásáron csak állator-

vos által igazoltan PRRS
mentes állományból szár-
mazó sertést vásároljon;

- kérje el a termékenyítő kan
tulajdonosától annak igazo-
lását, hogy az állat állator-
vos által igazoltan PRRS
mentes állományból szár-
mazik;

- ha mesterségesen terméke-
nyíti kocáit, kocasüldőit
mindig kérjen hatósági álla-
torvosi igazolást arról, hogy
a sperma engedélyezett mes-
terséges termékenyítő állo-
másról származik; 

- emlékezzen rá, hogy a
PRRS elleni vakcinázás tilos

az Ön állományában. 
Annak érdekében, hogy folya-
matosan, hosszú évekig élvez-
ze e fertőző betegségtől men-
tes állománya jobb teljesítő-
képességét, bármely kérdés
esetén forduljon bizalommal
állatorvosához.
Köszönjük, hogy segít meg-
teremteni és megőrizni Ma-
gyarország sertésállománya
mentességét a sertés repro-
dukciós zavarokkal és légző-
szervi tünetekkel járó szin-
drómájától (PRRS).

PRRS Nemzeti Mentesítési
Bizottság

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Szatymaz község területén
az ivóvízminőség-javító program keretén belül a Probart Kft. végzi a

vízvezeték hálózat csomóponti rekonstrukcióját, melynek kivitelezését
nyíltárkos technológiával hajtjuk végre.

A csomóponti rekonstrukció miatt részleges vízkorlátozásra kell
számítani a település utcáiban

előreláthatólag május 30-ig, 09.00- tól 16.00 óráig.
Tájékoztatásért a Probart Kft. építésvezetőségéhez fordulhatnak:

Lángi Alajos építésvezető: 62-258834
Víziközmű Szolgáltató Kft. (6760 Kistelek, Rákóczi u. 44): 62-259344

KÉRJÜK SZÍVES MEGÉRTÉSÜKET ÉS TÜRELMÜKET!



2014/05. a Mi Lapunk 5

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:
Feketéné Bárkányi Ilona

FELHÍVÁS! 
50 ÉVES LESZ A MŰVELŐDÉSI HÁZ!

!!!Régi fotókat, képeslapokat, levelezőlapokat és 
tárgyakat várunk a Faluházba!!!

Az idén ünnepli 50. születésnapját a szatymazi
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár.
Ezen alkalmat a későbbiekben egy esemény-
dús hétvégével fogjuk ünnepelni, melynek a
tervek szerint része lesz egy kiállítás, aminek
megrendezéséhez az Önök segítségét kérjük.

A tanfolyam cél-
ja, olyan elméleti
és gyakorlati tu-
dás átadása, gya-

korlása, mely a hétköznapok-
ban segít abban, hogy testileg-
lelkileg jobban érezzük ma-
gunkat.
Érdeklődés, bejelentkezés:

Virágos Lilla
Természetgyógyász-pedagógus

06-20-509-1792
www.viragoslilla.5mp.eu

LÉPÉSRŐL-LÉPÉSRE
Test- és Lélekműhely az egészségért A Dankó Pista Faluházban

LILLA JÓGA
Hétfő 18.15 – 19.45

érdeklődés: 0620 5091792

VITARICUM. Az őster-
melőtől az áruházig
Március 14-én Szegeden
rendezték meg a II. Vitari-
cum Partnertalálkozót, me-
lyen több mint 150 hazai
termelő, agrárgazdasági
szakember és nagykeres-
kedelmi üzletlánc jeles kép-
viselője vett részt. A ren-
dezvényt Kispál Ferenc a
Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara Csongrád Megyei
Szervezetének elnöke és
Német Ferenc a Tisza Lajos
Közéleti Egyesület elnöke
nyitotta meg. Az Agrárgaz-
dasági Kamara helyi kép-
viseletének vezetője meg-

nyitó beszédében elmondta:
a Kamara a hazai termelők
érdekvédőjeként minden
olyan kezdeményezést tá-
mogat, mely új esélyt ad a
magyar vidéknek, az ott élő
és dolgozó embereknek.
„Nemzetpolitikai jelentő-
ségű, hogy a falvakban élő
embereknek lehetőségeket
teremtsünk, hogy támogas-
suk azokat az ötleteket,
melyek megvalósulása biz-
tosítja a vidéki lakosság
helyben maradását és meg-
élhetését. Üdvözöljük az
alulról jövő kezdeményezé-
seket, a minőségi magyar
termékek érdekében tett

összefogást.” – hangsúly-
ozta Kispál Ferenc.
Az eseményen Acsay Lajos
a Vitaricum tulajdonosa tá-
jékoztatót tartott a márka
piaci bevezetéséről, továb-
bá bemutatta a cég társadal-
mi felelősségvállalás jegyé-
ben létrehozott TÉT (A Te
életed a Tiéd) Alapítvány
működését. A szervezet az-
zal a céllal jött létre, hogy
segítséget nyújtson rászo-
ruló gyermekeknek, csalá-
doknak, és a társadalmilag
kulcsfontosságú kérdések
megoldásához tevékenyen
járuljon hozzá.

A 2013. évben alapított
Vitaricum védjegy egy ki-
magasló minőséget garan-
táló - hazai termelői bázisra
épülő - márka, mely a tuda-
tos fogyasztói kör igényeit
szolgálja ki. A Vitaricum
vezetése a piac valamennyi
résztvevőjével együttműkö-
désre törekszik, ezért az ős-
termelők és kistermelők
mellett, családi gazdasá-
gok, üzletláncok, szuper- és
hipermarketek vezetésével
köt megállapodásokat, lép
szövetségre a vásárlói igé-
nyek széleskörű kielégítése
érdekében.

ISKOLAI HÍREK
Határtalanul 
2014.május 12-16.
„Országhatár nem akadály”
címmel iskolánk ötnapos
erdélyi kirándulást nyert a
7. osztályos tanulók részé-
re. A pályázatot a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt. írta
ki, majda megvalósítását a
feladatait átvevő Emberi
Erőforrások Minisztériuma
támogatja 1052600 Forint-
tal. Április 15-én a községi

könyvtárban fakultatív elő-
készítő órát tartottunk Bar-
na Károlyné igazgatóhe-
lyettes vezetésével. Ezen az
órán megalakítottuk a mun-
kacsoportokat, és ráhango-
lódtunk a kirándulásra. A
jól megszerkesztett törté-
nelmi, irodalmi,zenei fog-
lalkozás után különböző fe-
ladatokat oldottunk meg a
hallottakból, látottakból.
Külön színfoltja volt a dél-

utánnak a tanárnő kitűnő
énekhangján megszólaló
népdalcsokor. Megkerestük
könyvekben is azokat a he-
lyeket, ahova utunk során
eljutunk, és ha valamelyik
szó jelentésével nem vol-
tunk tisztában, rögtön fel-
lapozhattuk a kikészített
szótárak egyikét. A hangu-
latos foglalkozás után ki-
osztottuk a következő óra

feladatait.
Határtalanul 
– „Országhatár nem aka-
dály” 2014. április 25.
A következő előkészítő órá-
ra már az iskolánkban ke-
rült sor. Délután 2-kor kez-
dődött, és öt órakor dallal-
tánccal ért véget. Ezen a
délutánon már komoly 
földrajzi ismeretekkel let-
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tünk gazdagabbak Szabó
Osri tanárnő segítségével.
Szinte ott éreztük magunkat
a hegyek, tavak között. Ter-
mészetesen nem maradha-
tott a feladatlap kitöltése
sem. A földrajz után a tör-

ténelem sem hiányozhatott
az óráról. Felelevenítettük,
amit már megtanultunk az
évek során történelemből,

térképen a képzeletben
elkalandoztunk az „Ezeré-
ves” határig, megemlékez-
tünk a legnagyobb erdélyi
fejedelmekről, közösen
megtanultuk Bethlen Gábor
emlékét idéző vers egy 
részletét is. Az irodalmi he-
lyek felelevenítése Petőfi-
vel, Arannyal kezdődött,
majd a Házsongárdi temető
virtuális megtekintésével
folytatódott. Persze a mű-

vészettörténet sem hiányoz-
hatott, hiszen a sok csodál-
ni való épület mind-mind
egy kiemelkedő stílust kép-
visel. Végül megbeszéltük
azokat a szabályokat, ame-
lyeket be kell tartani mind-

nyájuknak, hogy valóban
feledhetetlen legyen ez az
öt nap.

Könyvtáros vetélkedők
Már hagyománnyá vált,
hogy a tavasz beköszöntév-
el eljön a könyvtáros vetél-
kedők ideje is. Minden év-
ben lázasan készülünk rá.
Munkánkat rendszeresen,
teljes erőbedobással segíti
községünk könyvtárosa,
Icike…
Eddig két versenyen vet-
tünk részt. Április 2-án a
szegedi Vörösmarty iskolá-

ban a városi versenyen
mértük össze tudásunkat. A
téma Kőrösi Csoma Sándor
élete és munkássága volt.
Képzeletben mi is végigjár-

tuk a nagy magyar utazó, a
magyarok őshazáját kereső
viszontagságos útját. Mind-
nyájan gazdagabbak lettünk
sok-sok ismerettel, és meg-
tanulhattuk, hogy álmain-
kat ne adjuk fel soha.

A verseny résztvevői nyol-
cadikos tanulók voltak: Ba-
logh Sára, Görgényi Fanni,
Gyuris Norbert, Smit Sza-
bina.

A másik vetélkedő április
9-én volt a Somogyi könyv-

tárban. A téma igen szomo-
rú eseményhez kapcsoló-
dott. Az idén 100 éve, hogy
elkezdődött az I. világhábo-
rú, majd ezt követte a má-

sodik, a nagy világégés. A
versenyen 5. osztályos ta-
nulók indultak, és II. he-
lyezést értek el a megyei
fordulón. Gratulálunk
mindkét csapatnak.

Április 11-én a költészet
napján egy érdekes „vállal-
kozásba” fogtunk az iskolá-
ban. Egy nagy közös vers-
mondásra hívtuk, vártuk az

iskola minden diákját, ta-
nárát, tanítóját, felnőtt dol-
gozóját. Reggel nyolckor

Szabó Lőrinc, Ocskó Lili, Dr. Tóthné Szabó Orsolya
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ÓVODAI HÍREK

BÖLCSŐDEI HÍREK

az udvaron sorakoztunk fel,
majd megérkezett vendé-
günk is, a Szegedi Nemzeti
Színház színművésznője,
Szilágyi Annamária, akinek
irányításával legalább há-
romszázan mondtuk együtt
József Attila: Altató című
versét. Jó volt hallani,
ahogy zengett az udvar, a
környék az egyszerre mon-
dott verstől. A nagysikerű
versmondás után a jövőre
ugyanekkor, ugyanitt gon-
dolatával búcsúztunk.

A SZTEJKI Weöres Sándor
Általános Iskola Weöres7
keretében meghirdetett 
versillusztrációs pályázatán
Lóky Zsófia, Ocskó Lili és
Szabó Lőrinc szatymazi is-
kolások rajzát a zsűri díjaz-
ta. Felkészítő tanáruk Dr.
Tóthné Szabó Orsolya.
Gratulálunk!

A Kazinczy szépkiejtési
verseny területi fordulóján
iskolánkat Kovács Mercé-
desz Sára 3.b, Tetlák Áron

3.b, Csenki Adél 4.a és Szél
Bence 4.a osztályos tanuló
képviselte.
A vetélkedő résztvevőinek
egy szabadon választott és
egy kijelölt kötelező szö-
veget kellett felolvasniuk.
A feladat a szöveg értő és
értető, tartalmának és stílu-

sának megfelelő hangú tol-
mácsolása volt. A verseny-
zők teljesítményét tanárok-
ból álló zsűri értékelte.
Áron az előkelő III. he-
lyezést érte el. Minden kis-

gyereknek gratulálunk. A
szülőknek, valamint Kasza
Ágnes és Muhari Emese

tanító néniknek köszönjük
munkájukat, mellyel segí-
tették versenyzőinket.
2014. március 21-én Desz-
ken ismét megrendezték a
Maros Menti Fesztivált.
Kormányos Viktor, isko-
lánk 3. b osztályos tanulója
megismételte tavalyi sike-
rét, szóló népdaléneklés ka-
tegóriában I. helyezést ért
el. A megmérettetésre fel-

készítette: Kónya Géza.
Gratulálunk!

Dalos pacsirta
Óvodánk rendezte április

28-án a Dalos pacsirta ta-
lálkozót. A rendezvényen a
csoportokból a vállalkozó
kedvű, jó hangú gyermekek
mérték össze tudásukat.
A szatymazi részvevők
mellé, még Deszkről, Sán-
dorfalváról, Újszentivánról
érkeztek gyermekek. 
A szatymazi „Dalos pacsir-
ták” névsora a következő:
MÓKUS csoport: Farkas
Péter, Kiss Kiara, Stupek
Tamás, Kovács Larina, Bo-
zóki Kata
SÜNI csoport: Gyuris Fru-
zsina
MACKÓ csoport: Kormá-

nyos Panna, Szász Patrik,
Szabó Zoltán, Nagygyörgy
Levente, Bezdán Balázs,
Molnár Panka, Gerhardt
Ádám, Dékány Patrik, Kiss

Noémi, Szabó Panna

A szatymazi gyermekek kö-
zül díjat kaptak: Kovács
Lilla /Mókus csoport/

Sipos-Fülöp Eszter /Mackó
csoport/, Bartók Miklós
Dániel /Mackó csoport/.
Minden részvevőnek továb-
bi jó kedvű dalolást kívá-
nunk. A díjazottaknak grat-
ulálunk!

„FÖLD NAPJA” az
óvodában
Óvodánk legkisebbjei, a
Katica csoportosok, április
21-én 3 db kis facsemetét
ültettek el az óvoda ud-
varán a "Föld Napja" alkal-
mából.
Reméljük, hogy kitartó
gondoskodásuknak köszön-
hetően, szép lombos fákká
fejlődnek!

Kedves leendő Bölcsisek,
Kedves Szülők, Kedves
érdeklődők!
A jogszabályok változása
miatt a működési engedély-
ben meghatározott létszám
felett nem tudunk felvenni
gyerekeket. Kérjük a szü-
lőket, amennyiben szeret-
nék, hogy gyermekük böl-
csődébe járjon, akkor azt
mielőbb jelezze, mert je-
lentkezési sorrendben tud-
juk igényeiket teljesíteni.
Megértésüket köszönjük!

Szeretettel várjuk minda-
zokat, akiket érdekel a böl-
csődei élet, és azzal kapcso-
latban bármilyen jellegű
kérdésük van, 2014. május
21-én délután 15-17 óráig a
Szatymazi Bölcsődében (az
óvoda mögött, József Attila
u. 1-3.) egy csoportos ját-
szó délutánra. 

Tisztelettel, 
a bölcsőde dolgozói

Mesevár Családi napközi
A Mesevár Családi nap-
közi a nyár folyamán
továbbra is várja 1-14 éves
korig a gyerekeket.
A szociálisan rászorulók
közül tízen térítésmente-
sen vehetik igénybe!
Érdeklődni a Faluházban,
vagy a 06 30 9380229-es
telefonszámon.
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CIVIL SZERVEZETEK HÍREI

FŐNIX EGYESÜLET  közleményei

Fakanál Klub hírei

REFORMÁTUS EGYHÁZ hírei

NYUGDÍJASOK  közleményei CSIPET CSAPAT  közleményei

Május 28-án évzáró köz-
gyűlést tartunk du. 3-kor,
utána Anyák napi megem-
lékezés. Szeretettel várjuk

minden tagtársunkat.
Részt vettünk a ligeti Ma-
jálison, a felvonuláson és a
főzőversenyen is, utóbbin
második helyezést értünk
el! Köszönet Bartucz Gé-
zának és feleségének!
A 3. helyezett a Ficánkák
csülökpörköltje lett, sza-
kácsunk Tóth Tamás és
felesége volt.
Tisztelettel, Horváth Istvánné

Egyesületünk fogadóórái
átmenetileg szünetelnek, a
tagság ügyeit folyamatosan
intézzük. 
Sürgős esetben a 
06 30/433-6119-es számon
elérhetőek vagyunk.

Megértésüket köszönjük,
tisztelettel, a vezetőség

Csipetnyi Hírek! Végre be-
köszöntött a várva várt jó
idő, bár enyhe tél után va-
gyunk. A családok egyre
inkább szabadtéri progra-
mokat szerveznek, a gyere-
keket alig lehet sötétedés-
kor behívni. Egyesületünk
is készül, a jó idővel szá-
mol!
Minden érdeklődőt szere-
tettel vártunk a Faluház
rendezvényére április 18-
án tartott húsvéti készülő-
désre! A "Csipet csapat"
asztalunknál mi anyák napi
ajándékokat készítettünk a
gyerekekkel. Jelen voltunk
majálison és végre a sza-
badba is letehettük kis sző-
nyegünket. Tagjainkkal kö-
zösen főzésre kértük "házi"
szakácsunkat, Tóth Józse-
fet! Természetesen ismét
finomra sikerült ebédet
kaptunk Tőle! Köszönet
érte!!!
Előkészület alatt áll a má-
jus 31-én megrendezésre
kerülő gyermeknapunk,
melyről azt lehet már tudni,

minden a gyerekekről fog
szólni! Nem ígérünk fel-
lépőket de lesz játék és já-
ték, csintalankodás, festék,
víz, szabadság, lőerők és
sok minden más. Szeret-
nénk olyan programokat,
amelyek nem hétköznapiak
s talán kicsit" tilosak" is…!
Szeretnénk ha ezen a napon
a család tagjai együtt ját-
szanának és ha így tesznek
a nap végén meglepetés
várhatja Őket! A célunk
örömet szerezni, együtt
lenni! Várunk mindenkit
szeretettel, minél többen
jöjjenek el, hozzák el gyer-
mekeiket, unokájukat, a
szomszéd gyermekét, bará-
tokat, rokonokat! Hozzák
el pokrócukat, s míg a gye-
rekek játszanak, a Faluház
előtti téren lehetőség lesz
letelepedni e rohanó világ-
ban kicsit megpihenve be-
szélgetni! Részleteket nem
árulunk el, aki kíváncsi
jöjjön el!!!
Az egyesület elérhetősége
az újságban a közérdekű
közlemények közt megta-
lálható.
Helyesbítés: előző cik-
künkben a támogatók kö-
zött "átkereszteltük" egyi-
küket. Dr. Szabó Orsolyá-
nak köszönet a támoga-
tásért és elnézését kérjük!

A Nőegylet következő összejövetele május 27-én 18
órakor a Neszürjhegyi úton a „Sasfészekben” 

(Régi Teleház)

5 éves a Fakanál klub
Hogy is volt ez Lacibá-
tyám? – kérdeztük Rácz
Laci bácsit.
2006-ban kezdődik a tör-
ténet, mikor is meghívást
kaptam Kiskunfélegyházá-
ra, az Amatőr Királyi Sza-
kács klub rendezte főző-
versenyre, ahol 78 induló
közül első lettem. 2009-ig
jártam ide, közben kitágult
a világ, többek közt Ukraj-
nából és Szerbiából is hoz-
tunk el fődíjat. 2009-ben
alakítottam meg a Szaty-
mazi Fakanál klubot kilenc
fővel, rá egy évre megsze-
reztük az arany diplomát
Budapesten. Első helyet és
különdíjat is szereztünk
többek közt a fábiánsebes-
tyéni Kinizsi parkban és a
Szatymazi Repülőnapon.
Általában Kőrösi Renátá-

val, Móra Mónikával, Laj-
kó Zolival, Nacsa Zolival
veszünk részt a meghívásos
főzőversenyeken szerte az
országban. Utóbbi időben
nagy híre lett az óriás pa-
lacsinta-sütésünknek. Az
erdélyi Gyergyószárhegyen
támogatóink jóvoltából
évente sütünk palacsintát a
helyi gyermekotthon lakói-
nak, ilyenkor a kibédi test-
vérfalunk gyerekeinek is
kedveskedünk. Karácso-
nyonként egy mázsa halból
készítünk halászlét a szaty-
mazi nyugdíjasoknak.
2013-ban megkaptam a bu-
dapesti Mátyás Király Ke-
rekasztal lovagrend tagsá-
gát. 
Támogatóinknak ezúton is
köszönjük, hogy ennyi
helyre eljuthattunk, öreg-
bíteni községünk hírnevét!

A Biblia megbízható
és bölcsességet ad
E hasábokon a Biblia azon
részletét vesszük szemügy-
re, amelyik közelebbről be-
mutatja nekünk magát a
Bibliát és annak a hívőre
gyakorolt hatását. Ez a rész
a 19. zsoltár. Az előző cikk-
ben rácsodálkozhattunk,
hogy tökéletesség jellemzi,
így az embert visszatéríti

Istenhez és ráadásul folya-
matosan megerősíti lelkét.
Most azzal szembesüljünk,
hogy „Az Úr bizonyságté-
tele megbízható...” Mivel
Isten maga tökéletesen
megbízható – ezért a szava
is az! Igaz, hogy a Biblia
emberek műveként érkezett
el hozzánk, mégis olyan
emberek írták, akik Isten
Lelkének rendkívüli hatása
alatt álltak és így csak azt

Szeretettel várjuk református istentiszteleteinkre a
Szeged-Újszegedi Református Egyházközségbe!
Istentiszteletünk időpontja: vasárnap 09.oo óra.

Ugyanebben az időpontban a gyermekeknek is tartunk
istentiszteletet! 

Az istentiszteletek honlapunkon is meghallgathatóak! 
Cím: 6726 Szeged, Szent-Györgyi Albert utca 6-8.

Telefon: 62/ 430-807
Honlap: www.ujszeged.ref.hu
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KATOLIKUS EGYHÁZ hírei

írták le, amit Isten általuk
akart az egész emberiség
tudtára adni. Ezért - kép-
letesen szólva: arra, amit a
Bibliában olvasunk, "mér-
get vehetünk". Akár hittani,
akár erkölcsi kérdésekről
beszél megbízhatóan igazat
mond. Ha azután történeti
vagy tudományos adatokat
olvasunk benne - bár első-
sorban nem történelem-
könyv és tudományos szak-
könyv – azok is megbízha-
tóak. Például a régészet
számtalan alkalommal iga-
zolta a bibliai történeti ada-
tokat. Mivel a Biblia a meg-
bízható Isten bizonyságté-
tele, ezért megbízható be-
széd. Igy bizalommal rájuk
építhetjük gondolkodásun-
kat, hitünket, értékrendün-
ket és egész életünket!
Igazodhatunk bátran hozzá,
minden hit- és életkérdé-
sünkben. Ez akkor is igaz,
ha nyíltan vagy burkoltan
hol ez, hol az kérdőjelezi

meg. Eddig különös módon
újra és újra bebizonyoso-
dott, hogy az Úr bizonyság-
tétele – megbízható és akik
támadták - megszégyenül-
tek. Ennek a megbízható-
ságnak különös jelentősége
van a mai, hazug és bizony-
talan állításoktól hemzsegő
világunkban!  
Isten megbízható szavának
hatása az, hogy „… bölccsé
teszi az együgyűt.” Az
"együgyű" emberen itt a
könnyen manipulálható,
félrevezethető, becsapható
embert értsük. Az ember
mindig könnyen becsap-
ható volt, de a mai emberre
különösen is igaz, hogy
védtelen: mivel nem bízik
Isten szavában, ezért nincs
a kezében semmi, amivel
megítélhetné, hogy ki-mi-
kor-hogyan és mit hazudik
neki. Együgyűségünket
gátlástalanul kihasználják a
propaganda-reklám által,

anyagi haszonszerzésből
vagy más célból. Legtöbb-
ször úgy, hogy észre sem
vesszük a becsapást. Mivel
sokszor félrevezetnek min-
ket, hamar eljutunk oda,
hogy végül senkiben sem
bízunk és teljesen elmagá-
nyosodunk! Nos, itt azt ol-
vassuk, hogy a könnyen
manipulálható-félrevezet-
hető, indoktrinálható embe-
reket az Isten igaz-megbíz-
ható szava bölcs emberré
teszi. Vagyis olyan ember-
ré, aki egyfelől szereti,
imádja Istent, másfelől az Ő
szavára hallgat és aszerint
igyekszik élni a hétköznap-
jaiban. Az ilyen ember va-
lóban "átlát a szitán", a köré
szőtt emberi és olykor sátá-
ni hazugságok finom pók-
hálóján - ezért nem lehet
akadálytalanul manipulálni
és az orránál fogva vezetni!
Ráadásul nem fogja elron-
tani saját és mások életét
egetverően rossz rossz dön-

téseivel, hanem képessé
lesz jó döntéseket hozni
munkahelyen, otthon, vagy
az iskolában. Igy jól tudja
vezetni saját életét, de má-
sokét is: családját, gyerme-
keit, beosztottait... Bárcsak
minél több, az Ige által 
bölccsé tett férfi és nő élne
e kis hazában, akik a Bib-
liából eredő bölcs döntése-
ikkel a maguk és környe-
zetük örömét előmozdítják!  
Az Úr teljességgel megbíz-
ható szava – megjelent e
földön Jézus Krisztusban.
Őt hallgassuk a Bibliában,
higgyünk és engedjünk Ne-
ki és bölcs emberré tesz
bennünket! Isten által felül-
ről vezetett emberekké,
akik istenfélő életet élnek,
hétköznapi életükben jó
döntéseket hoznak és így
jótetteket visznek végbe - a
maguk és embertársaik bol-
dogságára, javára. 

Sípos Ete Zoltán

Májusban Szűz Máriát,
mint égi édesanyánkat kö-
szöntjük és Szent Józsefről,
mint dolgozó apáról emlé-
kezünk meg az egyházban.
A köztük lévő szeretetről
Szent Lukács írnoka, Ark-
haikosz naplójegyzeteiben
leírt néhány észrevételt és
emlékezést. Isten iránti
szeretet kötötte őket egy-
máshoz, de emellett nagyon
személyes, emberi vonza-
lom is kialakult köztük.
József bensőségesen sze-
rette Máriát, amely szere-
tetnek kulcsszava a hűség.
Ez akkor lett nyilvánvalóvá
számára, amikor az Úr szó-
lította: “József, Dávid fia,
ne félj attól, hogy feleségül
vedd Máriát, hiszen a
Szentlélektől van áldott ál-
lapotban.” (Mt 1,21) 
József igaz ember volt. A
bibliai jámborság és igazsá-
gosság rövid foglalata: aki
Istennek akar szolgálni, az
tegye ezt az emberek szol-
gálata révén. Ilyen értelem-
ben volt igaz József, tuda-
tosan kereste és járta Is-
ten utait, utasításait. Má-
té, evangéliumában, Máriá-
val szembeni viselkedése
miatt is igaznak nevezi Jó-
zsefet, amikor házasságtö-
rés gyanújába keveredett,
nem sokkal eljegyzése
után. Mária nagyon fiatalon
lett József jegyese. A pár az

eljegyzés révén már férj-
feleséggé vált, azoknak
minden jogával és köteles-
ségével. Ezért tekintették
már a jegyesek hűtlenségét
is házasságtörésnek. Ilyen
kilátástalan helyzetbe ke-
rült Mária. Nagyon szenve-
dett attól, hogy házasságtö-
réssel vádolhatják, és még
jobban szerette Józsefet,
mert kimentette őt ebből a
kétségbeejtő helyzetből a
maga csöndes, oltalmat
nyújtó igazságosságával.  
József megdöbbenve, né-
mán vette tudomásul jegye-
se várandóságát. A józan
ácsnak Mária semmit sem
mert szólni a Lélek által
történt fogantatásról. Tudta,
hogy a nyilvános bírósági
eljárás során Mária felőr-
lődött volna az előítéletek
és ítélkezések malomkövei
közé jutva. József nem
emelt vádat. Úgy döntött,
hogy titokban bocsátja el
jegyesét, az elbocsátás oká-
nak megnevezése nélkül.
József, az igaz, nem akarta
hírbe hozni Máriát, ezért
döntött úgy hogy nagyobb
feltűnés és megszégyenítés
nélkül oldja meg az esetet.
Nem akarta, hogy Mária,
aki lelkileg amúgy is mé-
lyen megsebződött, tovább
szenvedjen. Eltökélt szán-
déka volt, hogy elküldi őt,
noha bensőségesen szeret-

te, és nem tudta elképzelni
az életet nélküle. Ebben a
helyzetben csak Isten köz-
vetlen beavatkozása segített
Józsefen - azzal a bizonyos
álommal. Magához vette a
várandós Máriát, társa, ol-
talmazója lett, és apja a kis
Jézusnak, aki az állatok át-
meneti szálláshelyén, egy
nyirkos barlangistállóban
jött világra. 
Később, amikor Mária a
kis Jézussal feltűnt az ut-
cán, az asszonyok és gye-
rekek megálltak és úgy
figyelték, amint kettesben
menve beszélgettek, ne-
vettek, daloltak. József ál-
talában nem járt velük, sze-
rény, visszahúzódó, hall-
gatag és hűséges emberként
tartották számon, nehezére
esett a beszéd, épp ezért a
Szentírás halk könyveit
szerette legjobban. Ám az
egyik sátoros ünnepen szo-
katlanul beszédes volt, és
Mária iránti szeretetéről be-
szélt barátjának, Ábelnak.
A hűség lehetne Isten leg-
halkabb tulajdonsága, gon-
dolta József, és ez különö-
sen mély benyomást tett rá,
és megörvendeztette őt. A
hűségnek kellene növekvő
fény módjára felragyognia
a férfi és nő közti szerelem-
ben.     
Bár József úgy gondolta,
hogy e szeretet legmé-lyeb-

bre ható formája a hűség,
mégsem volt valami ábrán-
dos rajongó, már foglalko-
zása is megóvta a képzel-
gésektől és álmodozások-
tól. Ács volt, olyan mester-
ember, aki fával, kővel és
vassal dolgozott. A kézmű-
vesség a zsidóknál nagyra
becsült tevékenység volt,
ellentétben a római felfo-
gással, akik alacsonyabb
rendűeknek tartották őket.
A nagy tudósok előtt se szé-
gyenkezzék munkája miatt
a kézműves, tanították a
rabbik, mivel maguk is
mind űztek valamiféle mes-
terséget. Nem volt elegen-
dő azonban, hogy valaki
szakmával rendelkezett,
mesterségbeli tudását to-
vább kellett adnia a fiának.
Ezért tanulta Jézus az ács
mesterséget Józseftől. Jó-
zsef lassan dolgozott, de
nagyon megbízható volt,
sosem hagyta abba a mun-
kát, amíg tökéletesen be
nem fejezte a művet. 
A fiatal Mária már korán
megismerte és megszerette
népének nagy nőalakjait.
Mária kedves dala, amit
olyan gyakran énekelt,
újrafogalmazása egy ősi-
nek, amely Jézus születése
előtt 200 évvel keletkezett.
József is nagyon kedvelte
mind a szöveg, mind a dal-
lam miatt. Mária pedig úgy

Emlékezések Máriáról, Jézus édesanyjáról és férjéről Józsefről
“Magasztalja lelkem az Urat, és ujjongjon a szívem üdvözíto Istenemben.” (Lk 1,46)
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A Mi rovatunk

érezte, hogy József iránti
szeretetét sokkal jobban ki
tudja fejezni dalban, mint a
saját szavaival. 
Mária éneke a Magnificat,
amelyet az egyházban azóta
számtalan feldolgozásban,
nyelven, dallamon ma is
énekelünk.
Szövege két helyen különö-
sen is mélyen érint és vi-
gasztal. A szegény és jelen-
téktelen embereknek a gaz-
dagok javaiból fog jutni. A
szegények - így József és
Mária is -, újból remélhet-
ték, hogy Isten feléjük for-
dul. A hatalmasokat leta-
szítja majd trónjukról, az
elveszetteknek pedig ismét

megadja a lehetőséget,
hogy emberek legyenek és
maradjanak. Ezt a jó hírt
közvetítette később Jézus
mint Isten kinyilatkozta-
tását. Ám csodálatos mó-
don Mária már megérezte,
mielőtt valósággá vált vol-
na. Isten szeretetével most
újra teljesen körülveszi né-
pét. Lukács evangéliumá-
ban (Lk 1,46-56) olvashat-
juk ezt a dicsőítést, mint a
fiatal egyház énekét, hisz
Máriában az egyház vált
láthatóvá, élővé.
József nagyon korán meg-
halt. Mária nem ment férj-
hez újra. Élete és beszéde
egyre halkabbá vált, míg-

nem ő is meghalt. Elment a
két szeretett férfi, József és
Jézus után azzal a remény-
nyel, hogy mindörökké lát-
ni fogja a szemükben ra-
gyogó örömöt és a szívük-
ből sugárzó fényt. 
(Forrás: Agapé kiadó: Karl
Heinz Pfeiffer: Egymást is
szerették)

Plébániánk hirdetései:
A szentmisék rendje:
Hétköznap 18 órakor csen-
des szentmise
Vasárnap 8:30-kor orgonás
szentmise, 18 órakor gitá-
ros szentmise

Minden hónap 4. vasárnap-
ján (most: május 25.) az esti
szentmise Ovis mise, mely-
re különösen várjuk a kicsi
gyermekeket hozzájuk szó-
ló énekekkel, interaktív
előadással. 
Egyéb hirdetések:
Templomunkban május 11-
én lesz az elsőáldozás, má-
jus 18-án pedig a bérmálás
szentségét szolgáltatja ki a
püspök úr a felkészült diá-
koknak. Mindkét alkalom-
mal a reggeli, fél 9-es
szentmise keretében törté-
nik a szentségek felvétele.  

Szunyogné Csányi Icu, az
egyházközség médiareferense

Majális és Tízpróba
Virtus, közösség, élet
Idén, a május 10-i munka-
nap miatt úgy esett, hogy
egy - jó hosszú - hétvégébe
zsúfolódott bele a ligeti
Majális és a Tanyasi Tíz-
próba. Kétségbe azonban
nem estünk, sem szervezők,
sem résztvevők, sem ven-
dégek, mindkét rendezvé-
nyen sokan voltak, délutáni
eső sem tántorított el. 
Május elsején a szokásos-
nál hűvösebb időben
ugyan, de ismét elindult a
felvonulási menet a Falu-
háztól a Liget felé, végén a
rezesbandával. Az autósok
megbámultak, nem szoktak
az ilyesmihez, aztán érke-
zés után a száz pár virsli is

gazdára talált, ez sem min-
den napi. Gyorsan benépe-
sült a tér és megnyugodhat-
tunk, hogy jó úton járunk a
szatymazi közösségi élet
szervezésében. A főzőver-
seny a fák alatt igazán csa-
ládias hangulatot teremtett,
új arcokat is láttunk, a szín-
padon és környékén pedig
annyi esemény történt,
hogy a kiváló hangosító
Nándi barátunknak alkalma
sem volt kedvenc zenéit
bömböltetni… Délután felé
a résztvevők kikövetelték
maguknak a kötélhúzó ver-
senyt. Félelmetes volt az az
elszántság és virtus, ami
látszott a csapatokon. Nem
véletlen, hogy békeidőben
a régi korok társadalmaiban
is fontosnak tartották a

megmérettetést, a küzdel-
met. Napjainkban a min-
dennapi életben a megél-
hetésért folytatott küzdelem
inkább magukba fordítja az
embereket, könnyen szül
rossz kedvet, dacot, lelki
bajokat. Sárga csekkel, lel-
ketlen hivatallal, életsze-
rűtlen törvénnyel nehéz is
férfiasan küzdeni. De itt a
Liget és Barátpuszta gyö-
pén lehetett. 
Győztesek.
Majális, SZAFT kupa
kispályás foci: 1. Gyuszi
FC, 2. Steffl, 3. Gyakadé-
mia, 4. Szatymaz SE
Főzőverseny: 1. Szatymazi
Vadászok őzpörköltje
IV. Tanyasi Tízpróba:

1. Hun vitézek, 2. Szatyma-
zi Vadászok, 3. Tanyasiak,
4. Hivatal, 5. Vásárhely, 6.
Szatymaz falu. 
Az első hely gígászi küzde-
lemben, egyenlő pontszám
utáni szabadfogású birkó-
zásban dőlt el! 
Köszönet: Kormányos
László polgármesternek, az
Önkormányzatnak, a Falu-
háznak, Virág Pistának,
Klárinéninek, Adamik
Lászlónak, Fábián Tamás-
nak, Király Ferencéknek,
Báló Pista bácsinak, Szabó
Sanyinak, a fogatosoknak
és mindenkinek, aki eljött!
Jövőre május második
hétvégéjén ugyanitt! Hajrá!
Képek a hátsó oldalon

A nyers táplálék gyógyító
hatásáról
Dr. Eppinger, - az 1. számú bécsi
klinika egykori vezetője - orvos-
társával együtt vizsgálatokat vég-
zett a nyers táplálék gyógyító ha-
tásáról, melyben jelentős terápiás
eredményeket ért el.
Kutatása során megállapította,
hogy megbetegedés és gyógyulás
során a vér és a sejtek közötti
anyagcsere-folyamat a legfonto-
sabb. Ennek folyamán az anya-
goknak két vékony sejtfalon kell
átjutniuk: a kapillárisfalon és a
sejtfalon. Az egyik irányba a vér-
ben lévő tápanyagok vándorolnak
át a szövetekbe, a másik irányba a
sejtek anyagcsere-végtermékei
jutnak át a vérbe, hogy végül ki-
választódjanak. 
Megfigyelték, hogy élő szerve-
zetben nem a természet (diffúzió)
törvénye uralkodik (A diffúzió
törvénye szerint a két folyadék a
sejtfalon egymással ellentétes

irányban egészen addig cserélő-
dik, amíg mindkét oldalon ugyan-
az a keverék nem lesz.) Az élő
sejt képes a diffúzió törvénye el-
len hatni. Az egészséges, élő sejt
válogatásra képes a felkínált
anyagok között. A vérből a ren-
delkezésre álló anyagok közül a
megfelelőket ki tudja választani,
és a nemkívánatosakat ki tudja re-
keszteni, ásványisó-készletét ön-
állóan szabályozni tudja. Ezt a
“rendezőelvet” a betegségek
csökkentik, a gyógyulás növeli, a
halál megszünteti.
A vér és a sejtek között végbeme-
nő anyagcsere-folyamatok végte-
lenül sokrétűek, a szervezet mil-
liónyi helyén mennek végbe egy-
idejűleg. Az egészséges sejtek si-
keresen védekeznek a káros anya-
gok behatolása ellen. Ahol azon-
ban a diffúzió elve kerekedik fe-
lül, ott a sejt nem tudja megfele-
lően kivédeni a nemkívánatos
anyagokat, a kapillárisok fala ká-
rosodik. Ez a jelenség a betegsé-

gek rejtett kezdetét jelzi, amelyek
gyakran csak évekkel később
okoznak panaszokat, illetve vál-
nak klinikailag is felismerhetővé.   
Kutatása során Dr. Eppinger arra a
következtetésre jutott, hogy a sej-
tek életképességének növelésére a
“nyersdiéta” a leghatásosabb. 
A felmerült - alultápláltságtól,
hasmenéstől való - félelmet elosz-
latta:
- Egyáltalán nem kell tartani alul-
tápláltságtól, mivel a nyers étke-
zés folyamán fogyasztott keve-
sebb fehérje sokkal jobban hasz-
nosul, mint főtt ételek fogyasz-
tásakor a több.
- A nyers táplálék a hasmenésre
gyógyítóan hat, és székrekedés
esetén is a legmegfelelőbb. 
A nyers táplálék kiváló terápiás
módszer, amely hónapokig, sőt
évekig is alkalmazható veszély
nélkül. Szükséges magas lázzal
járó fertőzéses megbetegedések-

nél, máj megbetegedéseknél, inf-
luenzánál, krónikus reumánál,
ödémánál, stb. Magas vérnyomás
és vesepanaszok esetén pedig szi-
gorúan vegetáriánus (tej és tojás
mentes) nyers diétát kell folytatni! 
Felmerül a kérdés, hogy az előbbi
kutatási eredmények miért kerül-
tek szintén a “táplálkozástan tit-
kos dokumentumai” közé, vajon
miért nem alkalmazza ezeket az
orvostudomány?
A nyers ételeknek nagyon fontos
szerepe van a szervezet ellenálló
képességének fenntartásában, és
az anyagcsere-háztartásban, se-
gítségükkel a szervezet valóban
hozzájut az értékes vitaminokhoz,
tápanyagokhoz. (Erről bővebben
a következő cikkben olvashat-
nak.)

Egészséges életet kívánva:
Szunyogné Csányi Icu

Forrás: Dr. Ralph Bircher: A
táplálkozástan titkos dokumentu-
mai (Kétezeregy Kiadó)



2014/05. a Mi Lapunk 11

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

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

Csecsemő-és kisgyermek
tanácsadás:
KEDD: 1200-1400

SZERDA: 1200-1400

Fogorvosi rendelés:
Dr. Bandl Erzsébet 
(tel.: 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:
dr. Kormányos László
tel.: 20/9571-128

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

Tanyagondnokok:
Csányi Imre

tel.: 20/404-2024
Bérczi Tamás

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

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

Általános iskola
Szatmaz, Petőfi S. u. 6. 
tel.: 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

Simon Lajosné
Ügyfélfogadási idő 
Kedd, csütörtök: 1200-1500

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
Ügyfélfogadási idő
Csütörtök: 730-1105

Germann Melinda
Állatorvosi rendelés:

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

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

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

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

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

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

szombat: 1000-1530

vasárnap: zárva
Főnix Egyesület.

Elnök:  Szilasi Tiborné,
tel.: : 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/

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 hibabejelentés:
Boros Renátó 
tel: 30/521-6670,
Kormányos Péter
tel.: 30/452-8363

Temetéssel kapcsolatos 
teljes körű ügyintézés:

-Patak János
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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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/.

Közérdekű információk

Búcsúzunk tõlük
Jenei Sándor (1947.) 

IV. körzet tanya 2515.
Keresztes Andrásné (1955.)

Arany J. u. 8.
Rácz István (1924.) 

IV. körzet 6.
Kopasz Ferencné (1923.)

Dózsa Gy. u. 1.
Csongrádi Ferenc (1929.)

III. körzet tanya 129.
Maróti Rudolf (1931.) 

IV. körzet 15.

Novák Pál falugazdász szerdán
délután és pénteken délelőtt elérhető
a Faluházban.
Telefonos egyeztetés: 06 30 6429206
Földalapú támogatásokra bejelent-
kezés április 1-től a helyszínen.
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A szerkesztõség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött írásokat rövidítve, illetve szerkesztve közölje. 
Az újság az olvasók fóruma, a közölt levelek, cikkek tartalmával a szerkesztõség nem feltétlenül ért egyet.

Kedves Szülők!
Amennyiben szeretnék, hogy újszülöttjük fotója megjelenjen a „Mi Lapunkban”,

kérjük, az adatokat és a képet küldjék el a 
milapunk@szatymaz.hu-ra, vagy hozzák be személyesen a szerkesztőségbe!

Gólyahírek

Lengyel Bálint 2014. március 11.
Illés Katalin Lengyel István

Nagy Viktória Zoé 2014. március 17.
Hegedűs Anita Nagy Róbert

Jenei Gábor bácsi szatymazi lakos 100. születésnapját ünnepelte népes
rokonsága körében.
Jenei Gábor 1914. 04. 25-én született. 1948-ban vette feleségül Sípos
Erzsébetet, akivel felesége haláláig 56 évig éltek boldog házasságban
Szatymazon. Szorgalmas, dolgos életüket a vallásosság, a mindennapi imádság
kísérte. Gábor bácsinak három gyermeke született: Erzsike, Pannika, és Gábor.
Lányai már sajnos nem ünnepelhették meg édesapjukat.
Az ünnepeltet fia, menye, veje öt unokája és négy dédunokája köszöntötte. A
Szatymazi Önkormányzat nevében Dékányné dr. Balogh Andrea alpol-
gármester gratulált és kívánt további jó egészséget. Isten éltesse az ünnepeltet!
A képen a 100 éves ünnepelt, Jenei Gábor, mögötte balról fia, ifj. Jenei Gábor és felesége, és Dékányné dr. Balog Andrea alpolgármester.

Szél János Pálnét – született Király Margitot –
90. születésnapján köszöntöttük. Szívből gratulálunk!

Pillanatképek a majálisról és a Tanyasi tízpróbáról

Köszönet a Majálisért: Általános iskolának; Bérczy Bélának; a Csipet Csapat Nagycsaládos Egyesületnek; a közmunkásoknak; a Jégvirág Fagylaltozónak;
Hegedűs Csabának; Kónya Gézának és a Csemeték népzenei együttesnek, Marosvölgyi Lászlónak; Nógrádi Nándinak; Nokta Gábornak és a szatymazi Barackmag
Táncegyüttesnek; Petrának és Gyurinak; Polgár Attilának; a Polgárőr Egyesületnek; Szabó Ödönnek; a Szatymazi Fiatalok Társaságának; a Szatymazi Kerámiakörnek;  a
Szatymazi Vadásztársaságnak; a Törpi Diszkontnak; Bálint Olgának; Szélpál Kriszinának; a felvonulóknak; Tóthné Zsófinak; Rácz Tibornak


