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Kedves Olvasó!
Április, Szelek hava, s bizony rég volt már, hogy egy kipattanó rügyek, kiskabát, kerti
munka jellemezte igazi március után érkezzünk e hónapba. Szép ez az idő, mondja a
gazda – a turistáknak…de hát egy turista mit tehet, örül neki, hogy itt lehet, a földből
élők viszont a böjti szeleket megszokott rosszként elviselve esőre vágynak.
Aggodalmuk nem alaptalan, kevés hó volt a télen, azt is ráfújta a partra, meg a dűlő
szélire a szél, tavaszi eső egyelőre nem pótolta. Bizakodni azért lehet, kell is, zab már
elvetve, nemsokára követi napraforgó, kukorica. Vadászok is mocorognak,
tizenötödikétől őzbak-szezon, így külterületi ember eget kémlelve, kerítésre támaszkod-
va ha durrogást hall, ne rémüldözzék, hogy gyün a szerb. Na de inkább gyüjjék az eső,
ennek reményében kívánok jó egészséget, 

Görgényi Gábor

Május 1.
dagadt mellénnyel
pöffeszkedik az ég

föltűzték rá az érdemrend
napot

húgytócsákban hunyorog
a fény

veterán böfög virsli-
sörszagot

előre kiosztott gond a bér
nem kéne tán ekkora

cirkusz
elég lenne maga a kenyér

Gömöri István
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HELYTÖRTÉNET

A tanyák, szőlők és gyü-
mölcsösök fölött elszálló
szép hangjukkal a harangok
mindig fontos feladatot tel-
jesítettek a szatymazi-, az
őszeszéki- és a fehértói ka-
pitányságban lakók életé-
ben. A pontos számukat,
amely nem lehetett kevés,
ma már aligha ismerhetjük
meg. A háború előtt, illetve
a két világháború között és
még annak előtte, amikor a
község még nem is létezett,
legalább húsz hallatta a
hangját csaknem naponta.
A harangok között azon-
ban, felállításuk okát vizs-
gálva, lényeges különb-
ségek voltak. Először is
nem voltak egyforma sú-
lyúak, nem egy időben let-
tek öntve és felállítva, más-
más műhelyben készültek,
ennek következtében fela-
datuk is eltérő lehetett. Így
azután a szatymazi haran-
gokat, feladatukat tekintve
könnyen, legalább három
csoportra lehet osztani:
templomira, iskolaira, és ta-
lán a legrégebbiekre, a sző-
lőhegyiekre.
A hajdani időkben a haran-
gok szava irányította a min-
dennapi életritmust. A
Szatymazon felállított ha-
rangoknak azonban csak
egy része szólalt meg
reggel, délben, este, misék
alkalmával, egyházi és vilá-
gi méltóságok érkezésekor,
körmenetkor, de az összes
hallatta a hangját tűzvész-
kor, vihar közeledtével, ha-
lálesetkor.
A rendszeres harangozást
még Sabiánus pápa rendelte
el /-6o6-ban/. A kolostorok-
ban élőket imára szólító
harang akkor naponta hét-

szer szólalt meg abban az
időben, /nappal 4-szer, éjjel
3 alkalommal. /A híveket
imára szólító harang azon-
ban naponta csak kétszer
hallatta a hangját, reggel és
este. Kallixtus pápa 1456-
ban írta elő, hogy Hunyadi
János vezetésével a törökök
felett aratott nándorfehér-
vári győztes csata emléké-
re, ezen túl délben is szólal-
jon meg minden harang.
A szatymazi egyház első
harangja hivatalosan 1901.
augusztus 15-én, a közada-
kozásból felépült és akkor
felszentelt kápolna egyetlen
tornyában szólalt meg. Ek-
kor kereszteli meg Des-
sewffy Sándor csanádi me-
gyés püspök az általa ado-
mányozott 80 kilogramos
harangot is. Az első harang-
ról sokat nem tudunk, csak
azt, hogy mintegy 30 évi
szolgálat után, 1930-ban
megrepedt. Virág Vincze
szatymazi plébános a szó-
székről felszólította híveit

az adakozásra. Egyben is-
mertette elképzelését is ar-
ról, hogy kettő harangot
kellene beszerezni. "A na-
gyobb harangra gyűjtés ál-
tal és a megyésfőpásztor
engedélye alapján, a temp-
lom pénztárból nyilt fede-
zet, a kisebb harang vételét
pedig Fűz Ferenc egyház-
községi tanácstag jómódú
gazda vállalta magára".
A harangok megvétele nem
volt egyszerű feladat. A
megbízással Pestre érkező
szatymaziak, Szlezák Lász-
ló /1870-1953/ képesített
harangöntő mester műhe-
lyét keresték fel. Ott ki-
választották a megrendelt
harangok hangzását, annak
súlyát, majd átadták a ha-
rangokra írandó szöveget.
Azt tudjuk, hogy Szlezák
László 1910-ben vette meg
Thury János gyárát és a két
világháború közötti harang-
pótlást a legtöbb helyen ő
végezte el.
"A harangok elkészülvén,
megérkezésük ünnepélyes
fogadás keretében történt.
Pünkösd szombatján kör-
menetileg szállítottuk az ál-
lomástól a templomtérre.
Ott ünnepi beszéd után a
templom előtt felállított
emelvényre helyezték,
hogy másnap Pünkösd ün-
nepén e felszentelés meg-
történjék. a megyés főpász-
tor Virág Vince plébános-
nak adta meg az engedélyt
a felszentelésre." /Historia
domus/. A harangok föl-
szentelése 1931 pünkösd
ünnepén meg is történt. A
mindennapi háromszori ha-
rangozással Török Ferenc
harangozó lett megbízva,

aki a Virág Vince plébános
által később megvett régi
orvosi lak épületében lakott
és onnan járt be naponta
háromszor harangozni.
A kápolna tornyába több
mint nyolcvan évvel ezelőtt
felszentelt és elhelyezett
harangokat azóta sem so-
kan látták. Az újabb, mos-
tani javítás azonban lehető-
vé tette, hogy a rajtuk lévő
írást feljegyezzük és közre-
adjuk. 
A nagyobb 212 és 1/2 kilo-
gramos harangon ez olvas-
ható:

ISTEN DICSŐSÉGÉRE
ÉS PÁDUAI  SZENT AN-
TAL TISZTELETÉRE
KÉSZÜLT A SZATYMAZI
RÓMAI KATOLIKUS HÍ-
VEK ÁLDOZATKÉSZSÉ-
GÉBŐL DR GLATTFEL-
DER GYULA CSANÁDI
MEGYÉS PÜSPÖK ÚR
ÖNAGYMÉLTÓSÁGA ÉS
VIRÁG VINCE ELSŐ
PLÉBÁNOSA IDEJÉBEN
AZ ÚRNAK 1931. ÉVÉ-
BEN. ÖNTÖTTE SZLE-
ZÁK LÁSZLÓ HARANG-
ÖNTŐ, MAGYAROR-
SZÁG ARANYKOSZO-
RÚS MESTERE BUDA-
PESTEN
A kiebb, 102 kilógramos
harangra ez van írva:
ISTEN DICSŐSÉGÉRE
ÉS SZENT MIHÁLY
ARKANGYAL TISZTE-
LETÉRE MEGHALT MI-
HÁLY FIÚNK EMLÉKÉ-
RE KÉSZÍTTETTE FŰZ
FERENC ÉS NEJE AZ
ÚRNAK 1931.ÉVÉBEN.
ÖNTÖTTE SZLEZÁK
LÁSZLÓ HARANGÖN-
TŐ, MAGYARORSZÁG
A R A N Y K O S Z O R Ú S
MESTERE BUDAPES-
TEN.
A harangra írott szövegben
Fűz Ferenc a fiatalon és
tragikusan elhunyt Mihály
fiára emlékezett. A kápolna
tornyában, amit a bővítés
során két fiatoronnyal is
kiegészítettek több harang
már nem fér el. A Szlezák
László által öntött két jó-
hangú harang már több
mint 80 éve szolgálja
Szatymaz népét, a római
katolikus híveket. 
/folytatás következik/ 

Pálmai József

A szatymazi harangok /I./
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ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNYEK

A 2014. évben a Dankó Pis-
ta Faluházban került meg-
rendezésre az idei falu-
gyűlés. 
Kormányos László polgár-
mester köszöntötte a meg-
jelenteket, majd átadta a
szót Kakas Bélának, Sán-
dorfalva Város polgármes-
terének, aki az este első ré-
szében tájékoztatta a lakos-
ságot a szennyvízberuházás
aktuális helyzetéről. El-
mondta, hogy a tisztító te-
lep 47 %-os készültségi
szinten van, várhatóan
2014. június 1. napjától
elkezdődhetnek a ráköté-
sek, ezzel elindulhat a pró-
baüzem, melynek vége
2014. november-december
lehet. Fontosnak tartotta
megjegyezni, hogy mind-
annyiunk érdeke az, hogy
minél dinamikusabban tör-
ténjenek meg a lakossági
rácsatlakozások. Ezt ösz-
tönző kedvezményként a
próbaüzem ideje alatt nem
kell a rákötő lakosoknak
szennyvízdíjat fizetni. A
beruházás teljes befejezésé-
nek határideje 2015. június
hónap. Megemlítette, hogy
a szatymazi lakosok köré-
ben az érdekeltségi hozzá-
járulás megfizetésével az
átlagostól kevesebb problé-
ma merült fel. 
A témához elsőként hozzá-
szóló megkérdezte, hogy az
utak helyreállítása mikor
fog megtörténni. 
Válasz: Szatymaz területén
körülbelül két hét múlva in-
dulnak a helyreállítási
munkák a kivitelezővel tör-
tént egyeztetések szerint.
Ezzel kapcsolatban el-
mondja, hogy sajnos a pá-
lyázat műszaki tartalmának
értelmében az aszfaltos
utaknak csak az a sávja ke-
rül helyreállításra , amelyet
a gerincvezeték lefektetése
miatt bontottak fel. Az álla-
mi tulajdonban lévő utak
esetében a fenntartó félpá-
lyás helyreállítást írt elő a
kivitelezőnek. Mivel több
kérdés nem hangzott el, így
Kakas Béla  megköszönte a
figyelmet, befejezte a tájé-
koztatást és elköszönt.
Kormányos László még eh-
hez a programponthoz kap-
csolódóan bemutatta a
megjelenteknek a Vízköz-
mű Kft. új szatymazi alkal-

mazottját, Boros Renátót,
aki rövid tájékoztatást adott
a házi bekötésekről. A szak-
ember elmondta, hogy a
teleken belüli csőszakaszo-
kat ugyan bárki lefektethe-
ti, azonban annak a helyi
újság augusztusi számában
közölt műszaki elvárások-
nak meg kell felelnie.
A szennyvíz témát lezárva,
a polgármester úr ezt köve-
tően beszámolt a 2013. év
fontosabb önkormányzati
eredményeiről és az egyes
intézmények múlt évi tevé-
kenységéről, majd vázolta a
2014. évre elfogadott költ-
ségvetés sarokszámait. Az
idei költségvetés legfonto-
sabb eredményének azt ne-
vezte, hogy azt úgy tudták a
képviselők egyensúlyba
hozni, hogy közben nem
kellett sem  meglévő adókat
emelni, sem újakat beve-
zetni. Emellett jutott forrás
felújításokra, tervezett pá-
lyázatok önrészére, vala-
mint önerős beruházásokra
is egyaránt.
Az intézményi részre rátér-
ve, elsőként említette, hogy
a polgármesteri hivatalt a
tavalyi évben jelentős mér-
tékben érintette a járási
rendszer felállítása, amely
nyomán az építésügy teljes
körűen, míg a szociális
ügyek jó része járási szintre
került. Összességében 4 fő-
vel csökkent ezzel 2013. ja-
nuárjától a hivatal létszá-
ma, komoly problémákat
okozva ezzel az ügyintézés-
ben. Az idei évben viszont
az állam Szatymaz esetében
szerencsére néhány köz-
tisztviselői álláshellyel már
többet finanszíroz le. 
Az iskolákat az állam vette
át fenntartóként a tavalyi
évtől kezdődően, a pedagó-
gusok munkáltatója is az új
közoktatási lett, a működte-
tést viszont továbbra is a
kistérség látja el. Az óvodá-
val kapcsolatban tájékoztat-
ta a megjelenteket, hogy a
gyermeklétszám stabil. A
melléképület felújítására
benyújtott pályázat ugyan
nem nyert, de néhány ki-
sebb felújítási munkát el
kellet, és el is tudtak vé-
gezni önerőből. A bölcső-
dénél megemlítette, hogy a
GYED extra januári beve-
zetését követően rohamo-

san nő a gyermekük felvé-
telét kérő szülők száma,
ugyanakkor a pályázati kö-
töttség miatt egyelőre nem
tudják a normatívás férő-
helybővítést meglépni. Az
elmúlt években a Dankó
Pista Művelődési Ház épü-
letét pályázat útján szinte
teljesen felújították, kibőví-
tették. A régi épületrészen a
hőszigetelés és a nyílászá-
rók cseréje maradt már csak
hátra. A Teleház is ide tette
át a székhelyét, részben ez
is a magyarázata, hogy egy-
re többen látogatják az in-
tézményt. A Könyvtár szí-
nes programjaival igyek-
szik minden korosztályt
„megszólítani”, a bölcsődé-
sektől a nyugdíjasokig. 
Az idősellátásra áttérve el-
mondta, hogy a szociális
gondozásra és a kedvezmé-
nyes ebéd kihordásra folya-
matosan nő az igény. A tele-
pülés közigazgatási terüle-
tén továbbra is hat tanya-
gondnoki körzet működik,
amelyből négyet a Szegedi
Kistérség Többcélú Társu-
lás, kettőt pedig az Önkor-
mányzat működtet. Öröm-
mel jelentette be, hogy a ta-
nyagondnoki szolgálat gép-
parkja a jövőben meg fog
újulni, mivel a két fenntartó
összesen négy új gépjármű-
vet (Skoda Yeti) nyert pá-
lyázat útján. A jelzőrend-
szeres házi segítségnyújtás-
ról elmondta, hogy jelenleg
a község 25 darab ilyen be-
rendezéssel rendelkezik és
továbbra is a polgárőrség
közreműködésével működ-
tetik. A Szociális Bizottság
már évek óta adja a tűzifát
természetben a rászorulók-
nak és ez a rendszer való-
ban jól működik. Emellett
2013. évben nyílt lehetőség
először arra, hogy az önkor-
mányzat szociális tűzifát
adjon állami támogatással a
rendeletben rögzített jogo-
sult körnek is.
A következőkben tájékoz-
tatta az egybegyűlteket,
hogy a közszolgáltatások
körében változás fog bekö-
vetkezni,ennek megfelelő-
en 2015. január 1. napjától
Szatymazon is az Alföldvíz
Zrt. lesz a regionális ivóvíz-
szolgáltató. Az ivóvíz mi-
nőség javítóprogramnak
legkésőbb 2014. augusztu-
sáig meg kell valósulnia,

ezért a munkák hamarosan
elindulnak a vízmű telepen.
A hulladékszállítással kap-
csolatban változás az idei
évre, hogy január 1. napjá-
tól a hulladékszállítást vég-
ző Szegedi Környezetgaz-
dálkodási Nonprofit Kft.
megszüntette a nyugdíjaso-
kra vonatkozó üzletpoliti-
kai kedvezményt. 
Ezt követően ismertette a
tavalyi évben elkészült, il-
letve az idei évre tervezett
önerős beruházásokat. 
Ennek megfelelően szó volt
arról, hogy 2013-ban a köz-
munkások segítségével jó
néhány közintézmény kerí-
tése újult meg és több épü-
let átesett kisebb-nagyobb
renováláson. Megtörtént a
vasútállomás környékének
rendbetétele, és új buszváró
is épült ott. 2014-ben a ter-
vek szerint sor kerül a pol-
gármesteri hivatal mellék-
épületének tetőcseréjére, a
park előtti járda újjáépíté-
sére, középületek belső
szennyvíz bekötési munká-
latainak elvégzésére, vala-
mint a gyógyszertár aka-
dálymentesítésére és komp-
lett külső felújítására. Az
idei közmunka lehetőségek
függvényében szeretnének
továbbá egy fedett kerékpár
és babakocsi tárolót építeni
az Egészségháznál, vala-
mint fedett gépkocsi beál-
lókat létesíteni az ÖNO-nál
és az Ady utcai bérlakások-
nál.
A jövőbeli pályázati elkép-
zelésekről a polgármester a
következőket mondta:
2014. január 01-től kezdő-
dik a következő 7 éves uni-
ós tervezési ciklus. A priori-
tások ismertek, viszont a
részletek még nem. Ebből
következik, hogy a vezetés
jelenlegi tervei, preferenci-
ái a nagyfokú bizonytalan-
ság miatt bármikor változ-
hatnak. Ami bizonyos,
hogy szeretnék ha az önko-
rmányzat következő ciklusa
az út- és járdaépítésekről
szólna, mert itt a legna-
gyobb a lemaradás. A bel-
területi, hiányzó szilárd
burkolatú utakra  még
2008-ban elkészültek a ter-
vek. Eddig sem voltak na-
gyon pályázatok lakó utak-
ra és a jövőben is kevés re-
mény mutatkozik állami

FALUGYŰLÉS
2014. március
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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

vagy uniós források bevo-
nására. Ezért célszerűnek
mutatkozik a szennyvízpro-
jekt befejezése után sziszte-
matikusan, önerőből elkez-
deni a kivitelezéseket. A Jó-
zsef Attila utca óvoda előtti
szakasza annyira leromlott,
hogy annak újraburkolásá-
val nem várhat a község to-
vább: a szennyvíz kivitele-
zés utáni helyreállítással
egy időben meg kell rendel-
ni az önkormányzatnak a
teljes pályás rekonstrukciót
a kivitelezőtől. Beszélt ar-
ról, hogy meg kell vizsgálni
ennek lehetőségét és költ-
ségvonzatát a legleromlot-
tabb állapotú egyéb utcák-
ban (Dankó Pista, Dózsa
György, Petőfi, Rákóczi és
Barackvirág) is. További
kiemelt célként kezelendő a
még fel nem újított intéz-
mények energetikai korsze-
rűsítése, hőszigetelése
(óvoda, polgármesteri hiva-
tal, iskola), valamint a ke-
rékpárút kiépítése a belte-
rület szélétől előbb a teme-
tőig, majd Szegedig. A
buszmegállók kiépítésére,
felújítására is várják a pá-
lyázati lehetőséget.
Megköszönve az eddigi fi-

gyelmet, kérte, hogy ha va-
lakinek van észrevétele, vé-
leménye, mondja el.
Az első hozzászóló az ön-
kormányzat lehetőségeiről
érdeklődik az utak porta-
lanítását tekintve. 
A következő hozzászóló ki-
egészíti az előtte felszólalót
annyiban, hogy nagyon po-
rosnak ítéli meg az ingat-
lana előtti szakaszt és el-
mondta, hogy nyáron folya-
matosan locsolnia kell az
utcát. A harmadik hozzá-
szóló javasolja ezen útsza-
kaszokon sebességkorláto-
zás bevezetését. A polgár-
mester azonnali válaszában
elmondja, hogy a testület ez
évi munkatervében szerepel
az önkormányzat közleke-
désbiztonsági koncepciójá-
nak az elkészíttetése, mely
kiterjed a közutakat haszná-
lókra. Az útépítésekre vo-
natkozóan visszautalt a ko-
rábbiakban említett kon-
cepcióra és türelmet kért a
megvalósításig.
A következő véleményező
sérelmezi, hogy az általa
termelt csekély mennyiségű
háztartási hulladék elszál-
lításáért ugyanannyit kell

fizetni, mint annak, aki töb-
bet termel. Javasolja, hogy
ritkábban szállítsák el a
hulladékot.
Válasz: Jelenleg nincs
olyan rendszer, amely le
tudná mérni az elszállított
hulladék mennyiségét, illet-
ve a hetinél ritkább hulla-
dékszállítást tiltja az Alkot-
mánybíróság határozata, il-
letve egy EüM rendelet is.
Ezt követően felkérte a
megjelentek soraiban he-
lyet foglaló Farkas Sándor
országgyűlési képviselőt,
hogy az elhangzottakkal
kapcsolatban szóljon pár
szót a lakossághoz. A kép-
viselő úr elmondta, hogy
számára Szatymaz mintate-
lepülés, mindig jó érzés töl-
ti el, ahányszor a település-
re látogat. A hulladékszál-
lítással kapcsolatban pedig
még senki nem tudott neki
olyan javaslatot tenni, ami
igazságosabbá tenné a díj-
fizetéseket, de szívesen vár-
ja az ötleteket.
Az utolsó felszólaló meg-
köszönte a tanyagondnokok
áldozatos munkáját, amit
idős édesanyja gondozása,
segítése ügyében tettek és
tesznek, valamint a kör-

nyékbeli dűlőutak rend-
betételét.
A polgármester úr megkö-
szönte a hozzászólásokat és
miután nem érkezett több
kérdés, bemutatta Arany
Zoltánt, a Rehabilitációs
Központ vezetőjét, és fel-
kérte, hogy a Simsay-iskola
helyén felépült rehabilitáci-
ós intézményt mutassa be.
Ez néhány szóban meg is
történt. Az intézményve-
zető elmondta még, hogy
várhatóan ősszel kerül áta-
dásra az épület és kezdi
meg működését. Tervei kö-
zött szerepel, hogy már be-
rendezett állapotban, de
még a tényleges működés
megkezdése előtt nyílt na-
pot tartanak a szatymazi la-
kosság részére. Ezt jó indí-
tásnak gondolja az intéz-
mény és a falu közötti köl-
csönös bizalmon alapuló
tartós kapcsolat megalapo-
zására.
Végezetül több hozzászólás
nem lévén a polgármester
megköszönte a jelenlevők-
nek a részvételt, és a falu-
gyűlést bezárta.

Czibere Márta
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DANKÓ PISTA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Faluház + kondi terem
Szatymaz, 
Dózsa Gy. u. 42.
Tel/fax: 62/583-520
Igazgató: Kálmán János

Hétfő: 8:00-19:00
Kedd: 8:00-19:00
Szerda: 8:00-19:00
Csütörtök: 8:00-19:00
Péntek: 8:00-19:00
Szombat: rendezvénytől függően
Vasárnap: zárva

Könyvtár:

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

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

A Rehabilitációs
Központ a község

életében
Természetes, hogy az új in-
tézmény megjelenése a fa-
luban élénken foglalkoztat-
ja az itt élőket, hisz’ ma-
gáról a drogokról, a drog-
függésről, mint betegség-
ről, a gyógyításáról keveset
tudunk, gyakorlati tapaszta-
latunk pedig még kevesebb.
Főleg az óvoda közelsége
miatt többen jelezték aggo-
dalmukat, mire számíthat-
nak az ott kezeltekkel kap-
csolatban? Megjelenésük
mennyire lesz hatással a
falu hétköznapi életére?
Erről kérdeztük Mészáros
Róbertet, az intézmény le-
endő vezetőjét, aki egyéb-
ként a nemrégiben tragikus
hirtelenséggel elhunyt köz-
ségünkben élt és dolgozott
Mészáros Éva néni fia és
Arany Zoltánt a szegedi
Drogcentrum vezetőjét.
“E témában volt már két
nyilvános lakossági fórum
is, ahol lehetett akár kli-
ensekkel is találkozni, első

kézből információt szerezni
annak, akit érdekelt ez a té-
ma. Hasznos beszélgetések
voltak. Erre a továbbiakban
is nyitottak vagyunk, sőt mi
is igényeljük. Tudom, hogy
nehéz dolog ez, és hogy mi
aggasztja, érdekli főleg az
itt lakókat, de mellébeszélni
nem szokásom. Teljes izo-
lációt nem ígérhetek, remé-
lem ezt senki nem is várja
majd el tőlünk, hiszen ne-
künk elsődleges célunk,
hogy az ottani embereket
visszavezessük a normális
létbe, a társadalomba. Azt
viszont el tudom mondani,
hogy aki a községben mo-
zogni fog, azt vagy mindig
kísérni fogja valaki, vagy
ha nem, akkor ő már bizo-
nyított annyit számunkra,
hogy már egyedül is megte-
heti ezt. Egy lehetőség van
még, s az pedig akkor állhat
fenn, ha elmegy valaki,
vagy ha nekünk kell elkül-
deni, mert olyat tett. Ettől
azonban nem félek különö-
sebben, mert az ilyenek mi-
előbb haza akarnak jutni, s
eddig sem adódtak különö-

sebb problémáink. Összes-
ségében kérnék némi bizal-
mat, egy kis türelmet és hi-
szem, hogy semmi gond
nem lesz, sőt inkább hasz-
nunkat látja majd a község!”

(M.R.)
“A lakosságnak köszönettel
tartozunk, én is megértem
érdeklődésüket, ezért hoz-
záfűznék még néhány gon-
dolatot. Mindenkép hasz-
nos, hogy egy leromlott
épület megújult, mégpedig
úgy, hogy műemlék épület
jellegét megtartotta. Ezt
uniós pályázat útján a ma-
gyar állam finanszírozta, és
a község tulajdonát képezi.
Értékét növeli, hogy min-
den részletet a faluval kö-
zösen terveztünk. Ez egy
gyógyító hely, amit ha sike-
rül a terveink szerint mű-
ködtetni, akkor példaértékű
lesz, ugyanis nem igazán
jellemző ilyen mértékű ösz-
szefogás intézmény és be-
fogadó település közt, más-
részt pedig abban is egyedi,
hogy lesz benne gyerekel-
látás. Ez azt jelenti, hogy

14-15 éves kamaszkorban
lévő fiatalokkal is foglal-
kozunk, így a tanácstalan,
gondban lévő szülők bár-
mikor fordulhatnak hoz-
zánk.
Kiemelném, hogy ez nem
elvonó. Ide csak józan ke-
zeltek jönnek, vagy ambu-
láns vagy kórházi kezelés
után, olyanok, akik már el-
döntötték, hogy gyógyulni
vágynak – ebben segítünk
mi, ez a munkánk lényege.”

(A.Z.)

KITÜNTETÉS
Vitéz Gyömbér István
nyugdíjas tanár (Vilma-
szállás), a Pedagógus Em-
lékérem, az Oktatásügy Ki-
váló Dolgozója kitüntetett-
je, a POFOSZ tagja, az ’56-
os Vitézi Rend tagja és a
Hazáért Emlékkereszt ki-
tüntetés tulajdonosa újabb
kitüntetést kapott. A Poli-
tikai Foglyok Szövetsége
(POFOSZ) megalakulásá-
nak 25. éve alkalmából a
Hűségért Emlékérmet ado-
mányozta!

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

Méltóképpen megemlékeztünk az
1848-as forradalom és szabadság-
harcról, örök magyar hőseinkről a
Faluházban. Nyitóbeszédében
Kálmán János igazgató azt emelte
ki, hogy bár nincsenek kezünkben
fegyverek, minden kornak, így a
mienknek is szükségük van for-
radalmárokra, hősökre, akik a ma-
gyar nép szabadságát szolgálják.
Napjainkban ezek a hősök a nehéz
és egyre nehezebb gazdasági hely-
zetben a családjukért - így a nem-
zetért is - napról napra dolgozó és
teljesítő emberek. Március 15.

olyan örökségünk, ami politikától,
vallástól függetlenül egységessé
teszi nemzetünket - ezért kell meg-
becsülnünk.
A Barackvirág asszonykórustól
csatadalokat hallottunk, majd a
Csányi Üveges Mária és Nagy-
mihály Tünde felkészítette hatodik
osztályos tanulók régen nem látott
színvonalú műsora következett. 
Ezután a Pilvax kávéházra gondol-
va kávéház jellegűvé alakult át a
nagyterem és a jelen lévők Pálmai
Józsefet hallgathatták és kérdez-
hették.

Március 15-i ünnepség a Faluházban
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ISKOLAI HÍREK

110 gazda vett részt már-
cius 27-én a „Gyümölcster-
mesztésünk időszerű kérdé-

sei” – ről tartott szakmai
fórumon. Téma volt az in-
tenzív kajszitermelés -
Dr.Szabó Zoltán – a vár-
ható fejlesztési irányzatok
és támogatások a kerté-
szetben – Dr. Apáti Ferenc
– őszibarack-termesztésünk
hazai termelő szemével –
Gyuris Mihály – volt met-

szési eszközök vására, nö-
vényvédő szerek forgalma-
zásával foglalkozó cégek
ajánlatai majd metszési
bemutató – Szél István. 

Az esemény keretében ren-
deztük meg a „Kész van a
házid?” elnevezésű pálinka

versenyt. Összesen 44 sza-
vazat alapján első helyen
Kabdebó Béla 2012-es kaj-
szibarackja végzett, a má-
sodik és harmadik helyet
Horváth Tamás eperfa-
illetve tölgyhordóban érlelt
2013-as barackja szerezte
meg, negyedik Nógrádi
Nándi 2013-as szemelt sző-

lője, a Szatymazi selymes
és Karácsonyi Gergő 1992-
es birse. Gratulálunk, csak
így tovább!

Barackvirág nap

Középiskolás tagokat ke-
resünk csapatunkba!
Legyél Te is az olimpiai
csapat tagja!
Jelentkezz a könyvtárban,
mert közel az olimpia nap-
ja, és addig még „edzened”
is kell, hogy május 17-én
felkerekedhessünk, és részt
vehessünk a megmérette-
tésen!
kikapcsolódás, játék és mó-
ka, agytorna…..és nyere-
mények…..az

I. BALÁSTYAI
KÖNYVOLIMPIÁN

(rajzolta: Falusi Bertold)

KÖNYVOLIMPIA MÁJUS 17-ÉN

Igen sok az olyan mester-
ség, mely fából készít kü-
lönböző tárgyakat. Ilyen az
ács szakmából kivált asz-
talosság is….no de erről
majd 22-én beszélünk

Szeretettel várunk minden
kedves érdeklődőt!

Április 22-én 17.00 órakor
kiállítás nyílik a könyvtár-
ban.

A tárlat „törzsanyagát” a So-
mogyi-könyvtár biztosítja

„A FŰRÉSZPOR ILLATA”

Május 10-én (szombaton)
délelőtt 10.00 órától 11.00
óráig „régi idők mozija” a
gyermekkönyvtárban…Vár
unk minden óvodás,
kisiskolás érdeklődőt….

DIAMATINÉ - Diavetítés a vár tövében

Idén is megrendezésre ke-
rült a felső tagozatosok far-
sangi mulatsága. A nagy-
szabású eseményre 2014.
február 28-án került sor.
Hagyományainkhoz híven
minden osztály egy-egy
fergeteges produkcióval
készült. A zsűri nehéz
munkáját a szervező osztá-
lyok azzal könnyítették
meg, hogy minden produk-

ciót tortával jutalmaztak. A
műsor után kezdődhetett az
igazi buli - a mindenki ked-
vére való zenét Bárkányi
Andor, iskolánk volt tan-
ulója szolgáltatta. A farsang
színvonalát emelte a hipp-
hopposok fellépése. Azon-
ban nemcsak a diákok ké-
szültek, hanem a szülők és
Ili néni is kivették a ré-
szüket a finomságok elké-

FARSANG 2014

KÖNYVTÁRI HÍREK
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CIVIL SZERVEZETEK HÍREI

FŐNIX EGYESÜLET  közleményei

REFORMÁTUS EGYHÁZ hírei

ÓVODAI HÍREK

szítésében. A táncot a tom-
bolahúzás szakította meg. 

Köszönjük a szebbnél
szebb ajándékok beküldé-
sét, és támogatóinknak a
felajánlásokat. Ők a követ-
kezők voltak: Báló Pista
bácsi, Ica bolt, Hodács Zoli
bácsi, Szatymazi Méh te-

lep, Kaktusz Pizzéria, Ju-
ventus-Medoswiss Patika
KFT. A főnyeremény fela-
jánlója az Antares Hungary.
A rendezvény és a gyerekek
biztonságára a sándorfalvi
rendőrőrs vigyázott.

A diákok

Óvodafejlesztés a Szegedi Kistérség tagóvodáiban 
TÁMOP-3.1.11-12/2-2012/0067

1. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Óvodáiban
2014. január és március hónapban szakmai tovább-
képzéseken vettek részt az óvodapedagógusok és a dajkák
-67 fő- „Óvodából az iskolába zökkenőmentesen” című 30
órás, valamint „Gyermek és tevékenységközpontú óvodai
nevelés az Alapprogram tükrében – Az óvoda-iskola
átmenet, az esélyegyenlőség és hátránykompenzáció mód-
szertani megsegítése” című 30 órás továbbképzésen, 3-3
csoportban.
2. Óvodás gyermekeink részére februárban versmondó
vetélkedőt szerveztünk
SZKTT Óvodái Móra Ferenc Csicsergő Óvodában 51 gyer-
mek és 61szülő;
SZKTT Óvodái Pipacs Óvodában 80 gyermek és 81 szülő;
SZKTT Óvodái Szatymazi Óvodában 74 gyermek és 9 szülő; 

SZKTT Óvodái Újszentiváni Óvodában 27 gyermek vett részt
a rendezvényen.
3. Februárban, óvodáinkban Szülői szakmai fórumot ren-
deztünk, Dr. Csapó Ágnes gyermekpszichiáter főorvos
előadásával. 
Téma: a szülőket foglalkoztató gyermeknevelési problémák,
nehézségek, gondok.
SZKTT Óvodái Móra Ferenc Csicsergő Óvodában 35 szülő;
SZKTT Óvodái Pipacs Óvodában 102 szülő;
SZKTT Óvodái Szatymazi Óvodában 56 szülő; 
SZKTT Óvodái Újszentiváni Óvodában 19 szülő vett részt a
fórumon.

Tanács Zsuzsanna
főigazgató (szakmai vezető)

Március 26-án szép szám-
mal jöttünk össze és vet-
tünk részt egy virtuális
könyvtárlátogatáson. Icike
bemutatta szép könyvtárát
és egy teára is meghívott
bennünket. Köszönjük a
lehetőséget, hogy válogat-
hattunk a könyveiből!
Április 12-én részt fogunk
venni a XVI. Duna-Körös-
Maros-Tisza Amatőr Nyug-
díjas Fesztiválon Bordány-
ban, ahol fellépnek a Fi-
cánkák is.
Április 30-án – utolsó szer-
da – 17 órakor lesz a
Közgyűlés, minden tagtár-
sunk megjelenésére számí-

tunk!
Május 1-én felvonulásra
kérünk Bennőtök! Zenés
indulás a Faluház elől reg-
gel 8 órakor. Érkezéskor
főtt virsli minden felvonu-
lónak!
Május 4-én Anyák napja,
szeretettel köszöntünk min-
den Édesanyát, Nagyma-
mát, Dédikét!
„Édes Anyám rózsafája
én voltam a legszebb ága!”
Tisztelettel, Horváth Istvánné

Férfiaknak való
Ha az asszonyokat locsoljátok,
Új erővel sürögnek-forognak,
S ebbel-lobbal kínálgatnak,
Víg vendégnek elfogadnak,
Évenként egy kurta napra
Tüzes menyecskévé válnak.

Katona Margit Jolán

NYUGDÍJASOK  közleményei

Április 25-én pénteken 14
órakor a Faluházban évzáró
közgyűlést tartunk.
Megjelenésükre feltétlenül
számítunk!

A vezetőség

Szeretettel várjuk református istentiszteleteinkre a
Szeged-Újszegedi Református Egyházközségbe!

Istentiszteletünk időpontja: 
vasárnap 09.00 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

Novák Pál falugazdász szerdán délután és pénteken
délelőtt elérhető a Faluházban.

Telefonos egyeztetés: 06 30 6429206
Földalapú támogatásokra bejelentkezés 

április 1-től a helyszínen.
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KATOLIKUS EGYHÁZ hírei

“Űljük meg a húsvéti lako-
mát ne a régi kovásszal,
bűnben és gonoszságban,
hanem romlatlan tisztaság-
ban és igazlelkűségben.”  

A nagyböjt kezdetén,
hamvazószerdán a homlo-
kunkra hulló hamut komor
szavak kísérik, melyek arra
emlékeztetnek, hogy meg
fogunk halni. Húsvét nap-
ján azonban Jézus Krisztus
új, allelujás köszöntéssel
lép elénk: Emlékezz ember,
örökké fogsz élni! 

Az emberek lelkében ki-
irthatatlanul élő igény az
élet igénye, az irtózat a
megsemmisüléstől és az el-
múlástól. Nos, erre az
igényre egyetlen válasz az
emberi történelemben a
húsvéti esemény, mely ki-
törölhetetlenül beíródott a
mindenség történetébe. Jé-
zus Krisztus, Isten Fia,
olyan emberi életutat élt
meg, mely megcáfolta azt
az emberi igazságot, hogy
mindennek végét a halál
jelenti. A föltámadt Krisz-
tus dicsősége új rendet te-
remt a mindenségben. A
Húsvét titka: nagypéntek
elsötétülő délutánja és hús-
vét szikrázó, fényes hajnala

együtt lett annak az életfor-
mának alapja, melyet
Krisztus követésének hí-
vunk, és keresztény vallás-
nak nevezünk. 

Krisztus nem változtatta
meg az élet fizikai rendjét,
ő lett hozzánk hasonló.
Anyától született, úgy nőtt
fel, mint a többi gyerek,
úgy kereste kenyerét fárad-
ságos, kétkezi munkával,
mint bármelyikünk. Mini-
málisan vette igénybe az
anyagiakat, visszautasította
a hatalmat, hogy neki szol-
gáljanak, kivette részét az
emberi élet megpróbáltatá-
saiból, és úgy fejezte be
életét sírba téve, mint előtte
és utána az emberek. 

Krisztus nem változtatta
meg a világ erkölcsi rendjét
sem. Töretlenül hirdeti Is-
ten abszolút uralmát a világ
fölött és az ember szolgá-
lat-kötelezettségét. A tíz pa-
rancs érvényét megerősí-
tette, és a bűn lehetőségé-
vel a bűnhődés tényét sem
szűntette meg, mi több, ár-
tatlan létére maga is kivette
részét az emberiség átkának
viselésében, sőt tanítványa-
inak és követőinek sem
ígért mást. Azaz a keresz-

tény embernek semmiben
sem lesz más sorsa, mint a
pogánynak, Isten igazságai
és szigorú törvényei kes-
keny úttá és meredek ösvény-
nyé teszik földi létünket.

Mindennek ellenére Krisz-
tus föltámadása ad új fényt,
értékeli át a keresztény és
nem keresztény élet fizikai
és erkölcsi azonosságát és
teszi vonzóvá Krisztus köve-
tését. A keresztény éppen
úgy születik, mint a pogány,
de csak a keresztény tudja,
hogy aki hisz, örök élete van.
A keresztény éppen úgy küzd
életében, mint a Krisztus nél-
kül élő, de csak ő tudja, hogy
küzdelme nem a mindig ke-
vésnek tartott életszínvonal
megvalósítása, hanem embe-
rek javát szolgálva az örök
üdvösség építése. A hívő em-
ber ugyanúgy szenved, mint
a nem hívő, de csak ő látja,
hogy a szenvedés éjszakájá-
ban nem vak kín áldozata,
hanem a Megváltó társa. S
végül a halálban egyedül
Krisztus népének van remé-
nye, hogy koporsója az új
élet kapuja.

Krisztus él, soha többé el
nem múlik, és minket is sa-
ját, el nem múló életére hív.
Meghallgatásra ez a hívás

csak akkor talál nálunk, ha
ez meglátszik életünkön. A
régi embert, aki az elmúlás
rémületében élt, Krisztussal
együtt keresztre feszítették,
ami él, már Istennek él. 

A húsvéti ígéret alapja
nem a puszta, földi élet, ha-
nem a jól megjárt földi élet.
Ezért a húsvét híre soha
nem fordítja el az ember te-
kintetét ettől a földi világ-
tól, csak alárendeli az oda-
fönn valóknak. Tudjuk,
hogy a krisztuskövetés küz-
delem minden fizikai és
erkölcsi baj ellen, hogy ke-
vesebb legyen a könny és
gyász a világban. Húsvét
titka arra sarkall minket,
hogy fizikai és szellemi
munkánkkal, jó étvággyal,
szerelemmel, politikával,
kultúrával munkáljuk ezt a
nagy reményre jogosító,
emberi sorsot. Legyen ben-
nünk olyan makacs kitartás,
mely a biztosan ismert cé-
lért küzdők sajátja. Akkor
lép előre ez a világ, ha mi-
nél több emberen meglát-
szik ennek az örömhírnek
új életet teremtő hatása. 

Csak abban az esetben
számíthatunk húsvéti hi-
tünk egyéni életünkben va-
ló beteljesülésére, ha vál-

Jézus Krisztus, az élet és a szentség forrása
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A Mi rovatunk

laljuk a kemény harcot a
bűn ellen, és veszünk ma-
gunknak annyi alázatot,
hogy beismerjük, hogy hús-
vétot igazán csak akkor ün-
nepelhetünk, ha a bűn ha-
lálát föloldó, lelki föltámadás
szentségében kiengesztelőd-
tünk Istennel és emberrel.
Így mi is hasonlók lehetünk
Krisztushoz, aki bűntelen
életével lépett be halált le-
győző dicsőségébe.

Engedjük, hogy a húsvét
világánál őrlődjék föl éle-
tünk, és ezáltal az idők tel-
jességében a mi sírunk is
üresnek bizonyuljon!

(Seregély István ny. egri
érsek gondolatai alapján)

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: ápr. 27.) az esti
szentmise Ovis mise, mely-
re különösen várjuk a kicsi
gyermekeket hozzájuk szó-
ló énekekkel, interaktív
előadással. 
Húsvéti szertartás rendje:
Virágvasárnappal (április
13.) megkezdődik a nagy-
hét, az Úr szenvedésének
emlékezete. A barkaszen-
telés a reggeli fél 9-es

szentmisén lesz. 
Nagyhétfőn, nagykedden,
nagyszerdán 18 órakor
lesznek szentmisék.
Nagycsütörtökön 18 órakor
lesz templomunkban az
utolsó vacsora szentmiséje.
Nagypénteken, az Úr szen-
vedésének napján 16 óra-
kor a keresztúttal megkez-
dődnek a nagypénteki szer-
tartások (passió, könyörgé-
sek, kereszthódolat, áldoz-
tatási szertartás).
Nagyszombaton 19 órakor
a tűzszenteléssel veszi kez-
detét a húsvéti vigília szer-
tartása, az egyházi év leg-
főbb liturgiája! 
Húsvétvasárnap reggel fél

9-kor és este 6 órakor lesz-
nek szentmisék.
Egyéb hirdetések:
Anyák napján, május 4-én
délután 4 órakor szeretettel
várjuk a családokat a X.
Szatymazi Ifjúsági Családi
Szentmisére, melyben kö-
szöntjük az édesanyákat,
nagymamákat. A szentmi-
sét dr. Liszkai Tamás, rösz-
kei plébános mutatja be. A
beatmisét követően pedig
egy kis falatozásra és kéz-
művesedésre hívunk min-
denkit! A meghívó az újság
hátoldalán látható. 

Szunyogné Csányi Icu, az
egyházközség médiareferense

Futball. 
A téli átigazolási időszak-
ban eléggé meggyengült
csapatunk. Ez a jelenleg
minket körülvevő körül-
ményeknek tudható be.
Nyolc távozó helyett né-
gyen érkeztek, keretünk 18
játékosból áll, edző továb-
bra is Baranyi Péter.
Távozók: Hegedűs Viktor,
Farkas Zoltán, Kocsis Ben-
ce (Balástya), Kakuszi
Ádám, Gémes Károly, Fó-
nai Gyula (SándorfalvaII),
Nyári Zsolt (2011 Szeged),
Hegyes Márk(Algyő)

Érkezők: Tóth Alex(Tisza
Volán), Nagy Levente, Ba-
log Ervin (Sándorfalva),
Rovó András (újrakezdte)
Ifjúsági csapatunk a lista-
vezető Balástyától súlyos,
2:12-es vereséget szenve-
dett, így a 4. helyen áll.
Következő mérkőzéseink:
04.13. vasárnap 16.30:

Szatymaz – Mórahalom
04.20. vasárnap 17.00: 

Domaszék – Szatymaz
04.27. vasárnap 17.00: 

Szatymaz – Balotaszállás

05.03. szombat 17.00:  
Zákányszék – Szatymaz

Hazai mérkőzéseinket
Zsombón játszuk. 

Sakk. Sakk klubot indít a
Főnix Egyesület!
Jelentkezni korhatártól füg-
getlen a Faluházban szemé-
lyesen, vagy az 583-520-as
telefonszámon.
Első összejövetel tervezett
időpontja május 5. hétfő, 18
óra.
Oktató: Ábrahám László

Régi adósságát törleszti
most a Mi lapunk újság e
fotó megjelentetésével,
amin az 1992-ben végzett
8b. osztály tagjai láthatók a
20 éves találkozón! 
Balról jobbra: Gyuris Tün-
de, Bodó Zsuzsanna, Rózsa

Zoltán, Szanka Ágota, Lit-
vai Dóra, Gyömbér Tamás
(of.), Juhász Sándor, Ster
Szilvia, Szélpál Gábor,
Nagygyörgy Péter, Nagy
Mónika, Farkas Anikó, Fü-
löp Eszter, Süli Attila

Jobb szeretem úgy az újsá-
got, ha magánvélemények-
kel és gondolatokkal talál-
kozunk, de mivel egy alföl-
di faluban élünk, ahol fő
foglakozásként, kiegészí-
tésként és hobbiként is fog-
lakoznak mezőgazdaság-
gal, helyénvalónak találom,
hogy idézzek Johanna Pa-
ungger és Thomas Poppe
Útmutató Hold című
könyvéből.
Az alábbi fejezet főleg ki-
sebb területen, kertekben
gazdálkodóknak adhat gya-
korlati segítséget, de nagy-
gazdáknak is ajánlom.
Némelyik kertbarát pánikba
esik egy-egy pitypang lát-
tán, a fészerbe rohan és elő-
kotorja a vegyi fegyvert.
Ennek a hozzáállásnak sze-
repe van abban, hogy a
hobbi- és konyhakertek
földjének mérgezettségi fo-
ka sokszorosa a mezőgaz-

dasági hasznosítású földe-
kének, még ha monokultú-
rákról van is szó. Aki azon-
ban nem akarja tönkretenni
a természetet, hanem össz-
hangban szeretne vele élni,
annak kárt okozó élőlények
megpillantása esetén a kö-
vetkező kérdéseket kell fel-
tennie: ezek valóban kárte-
vők? mi a támadás oka?
A legjobb gyógymód a
megelőzés. 
A vetésforgó jó megelőző
eljárás a kártevők tömeges
támadása ellen. Föld feletti
növények után érdemes
föld alattiakat ültetni és vi-
szont. Ha például egy zöld-
ségágyast ismételten ked-
vezőtlen befolyású holdál-
lások idején gondozunk
vagy öntözünk, akkor nem-
kívánatos férgek számára
készítjük elő a talajt. Már a
ház körüli vagy szobanövé-
nyek esetében is megálla-

HOLDNAPTÁR ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN
Gyomok és kártevők legyőzése
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Görgényi Gábor jegyzete

ÉTELED, ITALOD: ORVOSSÁGOD

píthatjuk, hogy a növények
akkor tetvesednek meg, ha
gyakran locsoljuk őket vi-
rágnapokon. (Ikrek, mér-
leg, vízöntő) A kártevők tö-
meges felbukkanása ellen
az a legjobb védekezés, ha
a megfelelő időpontban ül-
tetünk és vetünk, miközben
figyelembe vesszük a levél-,
termés- , virág- és gyökér-
napok befolyását a virá-
gokra és növényekre.
Termésnapok:

kos, oroszlán, nyilas
virágnapok: 

ikrek, mérleg, vízöntő
gyökérnapok: 

bika, szűz, bak
levélnapok: 

rák, skorpió, halak

Néhány alapszabály:
A féregirtás mindenféle el-
járására alkalmas a fogyó
hold. 
A földben lakó férgekre
legjobb gyökérnapokon le-
csapni.
A föld feletti kártevők elleni
küzdelem nagyon hatásos, ha
a hold a rák jegyében áll, de
az ikrek és a nyilas jegye is
alkalmas erre.
Néha csak a radikális visz-
szavágás segít. Ezt min-
denképpen fogyó holdnál, a
IV. negyedben vagy legin-
kább közvetlenül újhold
idején ajánlatos elvégezni.
A legtöbb esetben a növény
ezután újra megerősödik.
A csigák legyőzése 

Erre legjobb időszak a skor-
pióban álló növő hold. A ter-
mészet szerencsére úgy in-
tézte, hogy a skorpió éppen
akkor áll növő holdban,
amikor tavasszal a csigák
támadásba lendülnek. Gyűjt-
sünk annyi tojáshéjat,
amenynyit csak lehet, főtt
tojásé nem jó. Zúzzuk apró-
ra fogyó holdnál – a növő
holdnál széttört tojáshéj
nem morzsolódik szét és
nem lesz éles, hanem belse-
jével összeragad – és szór-
juk szét növő holdnál a nö-
vények körül a földre. A to-
jáshéjcserepek éles szélei
hatékonyan riasztják az ér-
zékeny bőrű állatokat.
Azért kell növő holdnál szét-
szórni, mert akkor a föld nem

fogad be annyi nedvességet,
tehát nem mossa be magába
oly’ könnyen.
Holdállások április hónap-
ban:
1.n,kos-2. n,bika-3.n,bika-
4.if,ikrek-5.if,ikrek-6.f,rák-
7.f,rák-8.f,rák-9.f,oroszlán-
10.f,oroszlán-11.f,oroszlán-
1 2 . f , s z ű z - 1 3 . f , s z ű z -
14.f,mérleg-15.th,mérleg-
16.f,skorpió-17.f,skorpió-
18.if,nyilas-19.if,nyilas-
2 0 . i f , n y i l a s , 2 1 . f , b a k -
22.if,bak-23.if,vízöntő-
24.n,vízöntő-25.n,halak-
2 6 . n , h a l a k - 2 7 . n , k o s -
2 8 . n , k o s - 2 9 . ú h , b i k a -
30.úh,bika
n=növő, f=fogyó, if=inlex-
iós pont, th=telihold,
úh=újhold

Fürjtojás gyógyhatása
és fogyasztása
Jótékony hatását a szervezetre
már két hét elteltével elkezdi ki-
fejteni, de mint minden más ter-
mészetes gyógymód esetében je-
lentős és tartós eredményeket
csak rendszeres, megszakítás
nélküli, kúraszerű fogyasztás
eredményez. Leghatékonyabb
alkalmazása a nyers fogyasztás,
de a szervezetre gyakorolt pozi-
tív élettani hatásait főtt tojás for-
májában fogyasztva is kifejti. A
főzés során ügyeljünk a főzési
időre, mert a vitaminok 15 per-
ces hőkezelés után teljesen meg-
semmisülnek. A fürjtojás szoba-
hőmérsékleten 30 napig, a hűtő-
ben legfeljebb 60 napig tárolha-
tó. A tojásokat csak fogyasztás
előtt mossuk meg.  
A leghatékonyabb a nyers fo-
gyasztás: A nyers tojást étkezés
előtt fél órával fogyasszuk. A to-

jásokat üssük le egy pohárba,
öntsünk rá egy kis vizet és igyuk
meg. A tojásokat üssük le, ke-
verjük ki és ízesítsük sóval, cu-
korral, vagy mézzel. A tojásokat
üssük le, keverjük ki, és folya-
matos keveréssel öntsünk rá
gyümölcslevet, tejet, kakaót,
stb., de ne használjunk sem ká-
vét sem alkoholt a hígításhoz.
Gyermekeknek ez a legajánlot-
tabb módszer. 
Főtt tojás fogyasztás: A hétköz-
napi tyúktojás elkészítési módjai
szerint készíthetjük el a fürjto-
jást is, ügyelve a minél rövidebb
ideig tartó főzésre, hogy megő-
rizze vitamintartalmát. Főzzük
keményre vagy félkeményre,
önmagában vagy szendvicsbe,
főzelékek, burgonyapüré mellé,
salátákba, aszpikokba téve fo-
gyasszuk. Buggyantott tojásnak
is kitűnő. 
A fürjtojás kúra: A kúra időtarta-

mát az egészségügyi probléma
súlyossága határozza meg. Java-
solt a 30 – 60 napos kúra, ezt kö-
vetően 30 – 120 napos szünetet
tartani, majd ismételni a kúrát
kétszer háromszor. Így a szerve-
zet vitamin és ásványi anyag ter-
mészetes szintjének helyreállá-
sával elérhetjük a 30 napos kúra
120 napos szünet ciklust. Rák-
kezelés kiegészítéseként a folya-
matos 210 napos kezelés java-
solt. A túladagolás veszélye tel-
jesen kizárt, mert természetes
formában juttatjuk a szervezetbe
a vitaminokat és ásványi anya-
gokat.
120 tojásos kúra a következő be-
tegségek gyógyításában segít:
magas vagy ingadozó vérnyo-
más, gyomorfekély, emésztési
zavarok, kötőhártya-gyulladás,
csalánkiütés, szamárköhögés, a
gyermekek fejlődésbeli vissza-
maradása. 

240 tojás kúraszerű fogyasztását
a következőkre írja elő a szaki-
rodalom: tuberkulózis, a máj be-
tegségei, cukorbaj, allergiák,
asztma, vérszegénység, nemi
impotencia, köszvény, migrén,
neuraszténia, koleszterin, érel-
meszesedés, kóros elhízás, szé-
nanátha, vesebántalmak.
Napi öt tojást fogyasszunk a nap
folyamán, az elsőt ajánlatos  éh-
gyomorra.
Érdemes vérképet csináltatni a
kúra előtt közvetlen, majd befe-
jezése után is, hogy lemérhessük
az eredményeket.
Fürjtojást vásárolhatunk nagyá-
ruházakban, de olcsóbb és aján-
latosabb tenyésztőktől besze-
rezni. Ha ilyen nincs ismeretségi
körünkben, a hirdetési újságok-
ban találhatunk.
Nekem kedvező tapasztalataim
vannak, mindenkinek ajánlom!

GG

Honnan fújnak a böjti szelek?
A Dalai láma szerint a boldogság
eléréséhez legnagyobb esélyünk a
saját vallásunk – amibe beleszület-
tünk - gyakorlásán keresztül van.
Ezt az állítást én is elfogadom, és
azért jegyzem meg mindjárt az írás
elején, hogy jelezzem, nem vallás-
bírálatról lesz szó. 
Első rácsodálkozásom vallásos je-
lenségekre akkor volt, mikor egy
példatörténetet olvastam buddhis-
ta szerzetesek lehetséges inkarná-
cióiról (újjászületéseiről). Felhoz-
tak egy esetet, mikor is egy lámá-
nak aljas eszközöket felhasználva
sikerült elérnie, hogy a kolostora
vezetője legyen. Meglepett: hogy-
hogy egy buddhista szerzetes, egy
láma ráadásul, aljas eszközöket
használ? Nem értettem, hogyan

egyeztethette össze e viselkedést a
saját vallásával? Egyáltalán, ho-
gyan lehetséges, hogy „csúnyán”
viselkedik? Elég hosszú időbe tel-
lett, míg magában a buddhista ta-
nokban megtaláltam a választ és
megértettem, hogy attól, hogy va-
laki egy vallás gyakorlója, hirdető-
je, az nem azt jelenti, hogy magá-
tól értetődően hiba nélküli szent
ember. A buddhizmus szem előtt
tartja, hogy az ember az ember és
bizonyos okok miatt – például vá-
gyakozás, erőszakosság, tudatlan-
ság – időről időre helytelenül gon-
dolkozik, cselekszik. Ebben ok-o-
kozati összefüggést lát, nem bű-
nösséget, így feloldozás helyett, a
felismerés után módszereket, utat
mutat, hogyan kerülhető el min-
dez. 

Itt érkezünk el a mi böjti idősza-
kunkhoz. Előző számunkban tar-
talmas írásokat olvashattunk erről
és a mindennapok találkozásaikor,
beszélgetésein is gyakran szóba
kerül. Ilyenkor szembesülhetünk
azzal is, hogy van különbség el-
mélet és gyakorlat közt. Jómagam
látok példát szépen, tudatosan tisz-
ta lélekkel megélt böjti időszakról
is, és olyanról is, ahol a víz prédi-
kálását borivás követi. Természe-
tesen az utóbbi a feltűnőbb – mint
sok más esetben, itt is könnyebb
észrevenni rosszat. Most – nem
szándékozván senkit  sem meg-
bántani - én is ehhez szeretnék
hozzátenni egy olyan jelenséggel,
amivel már mindannyian találkoz-
tunk, amiről már mindannyian
beszélgettünk. 

Amennyire hasznos egy szép írás,
éppolyan káros egy prédikáció a
böjtről, ami mögött nincs tett. Mit
ér egy böjti időszak, ha bár hús
nélkül, de ugyanazt az életet foly-
tatjuk, például  hűtlenségünkkel, a
másik megbántásával, kicsinyes
stratégiáinkkal, figyelmetlensé-
günkkel, önzésünkkel? Káros ez ön-
magunkra nézve is, de ugyanúgy
környezetünkre, mert milyen visz-
szatetsző, mikor a hitet, a Jóistent,
Jézus Krisztust vesszük a szánkra,
de csak arra használjuk, hogy ön-
magában a miatt, hogy hívők va-
gyunk, felmentsük magunkat min-
den alól, és más emberek felett ál-
lónak érezzük magunkat? 
Félreértés ne essék: én sem va-
gyok különb a Deákné vásznánál!
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Orvosok rendelése:
Szatymaz, Kossuth u. 6.
Dr. Lengyel Dezső
(tel.: 62/283-130) 
Hétköznap: 800- 1100.
Egészségház: 

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

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

Védőnők fogadóideje:
Igazné Herkó Mária

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

Csecsemő-és kisgyermek
tanácsadás:
SZERDA: 1000-1200

SZERDA: 1200-1400

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.: 30/567-1016
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  10-16 óráig
Péntek 10-16 óráig

Szombat 8 – 16:20 óráig
(ebédszünet 12 – 12:20)

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

Felelős kiadó: Dankó Pista Művelődés Ház és Könyvtár. Főszerkesztő: Rapcsák Horváth Nóra Szerkesztőbizottság tagjai: Barna Károlyné,
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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
Mándoki János (1942)

Szatymaz II. kerület 45.

Széll Sándor (1930)
Barackvirág u. 39.

Kocsó Imre Béla (1953)
Árpád u. 27.

Németh István (1928) 
II. kerület 1976/13

Kerényi Károlyné (1925)
Juhász Gy. u. 3.

Vass János (1956) 
Árpád u. 1.
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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

Terhes Zsófia  2014.02.26.
Anyja neve: Terhes Noémi

Dobó Imrénét 100., Makra Ferencnét 90. születés-
napján köszöntötték a család és a Polgármesteri

hivatal. Gratulálunk, további jó egészséget!
foto: Görgényi Fanni

ÁPRILIS 25. PÉNTEK ESTE 6-KOR A TÖRPI ELŐTT!!!

Nőgyógyászati Rákszűrés
Helyszín: Védőnői Szolgálat 

6763. Szatymaz, Ady E. u. 32.
Ideje: 2014. 04. 28-án és 

2014. 05. 12-én 9.00-15.00 h-ig
(Az április 28-ai időpont már betelt!)

Vizsgálat költsége: 2000 Ft

Jelentkezés, időpont egyeztetés:
személyesen: 

Védőnői Szolgálat
6763. Szatymaz, Ady E.u. 32.
hétfő-csütörtök  8.30-9.00 h-ig

telefonon: 
06-62/283-101/15.mellék

hétfő-csütörtök  8.30-9.00 h-ig


