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„Megfordítható-e ez a negatív tendencia?”
címmel konferencia lesz a Faluházban november 26-án szerdán, 9 órától

A témákból: fűszerpaprika-kutatás, eredetvédelem, kisüzemi borászat…

Részeletes program a 4. oldalon...

Buda Ferenc: 
Farkasok

„Homo homini lupus“
Mióta világ a világ,

főbe a fejsze belevág,
ember embernek farkasa,

öröktől ádáz ordasa. 
Ordasok bár a farkasok,

hozzánk képest irgalmasok,
egymáshoz jók, hűségesek,

okosak, illedelmesek,
nem ölnek, csak ha éhesek. 
Persze megesik, szentigaz: 
köztük is gonoszra akadsz,
hisz néha – gondolj csak

bele! –
farkas farkasnak embere. Süli Ramóna fotója
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HELYTÖRTÉNET

Jó száz évvel ezelőtt szü-
letett Szatymaz első óvó-
nénije, a sokak által szere-
tett  "Ovcsi"-nak és "Ovcsi
néni"-nek is becézett Heté-
nyi Mária. Vasutas gyer-
mekként látta meg a napvi-
lágot Lugoson, 1914. ápri-
lis 4-én. Az első világhá-
ború rányomta bélyegét
gyermekkorára. Még csak
öt éves 1919-ben, amikor a
családjának költöznie kell
Romániából, mert az apja
nem volt hajlandó felesküd-
ni az új hatalomra. Abban a
mozgalmas időkben sokan
érkeztek, vagy menekültek
az elcsatolt területekről.
Érkezésük után, a szőregi
vasútállomásnál kihelyezett
egyik vagonban nyertek el-
helyezést, ami azután esz-
tendőkig otthonukként
szolgált. Hetényi Mária,
mielőtt az óvónői oklevelét
megszerezte, évekig olyan
helyen dolgozott kisegítő-
ként, ahol óvodás korú kis-
gyermekekkel kellett fog-
lalkoznia.
1952-ben kérte fel a szaty-
mazi tanács, hogy mint ké-
pesített óvónő, a községi ál-
talános iskolához tartozó,
az állam által fenntartott új
óvodát vezesse. Sokan úgy
gondolhatják, hogy csak
ekkor vetődött fel először a
szatymazi óvoda megszer-
vezése. Pedig már jó 47
évvel előbb, vagyis 1905-
ben, Egressi Péterné Sípos
Katalin végrendeletében
800 szögöl földet adomá-
nyozott az óvoda megépí-
tésére. Már csak annyit tu-
dunk erről, a felépülő óvo-
da számára biztosított terü-
letről, hogy "Pálfy Jánossal
szemben" volt.
1930-ban kérte először a
gondnokság a óvoda létesí-
tését. Fábián Jenő minisz-
teri tanácsos szemlézett is
ebben az ügyben, amit elő-
ször elutasítottak, de ké-
sőbb az újabb, 1942-ben
megismételt kérést már
kedvezően fogadták, de a
háború miatt megvalósí-
tására már nem került sor.
Végül 1951-ben szervezte
meg és tartotta fenn egy
ideiglenes óvoda féle intéz-
mény működését a Preszly
villában a szatymazi nő-
szervezet. Az egyik na-
gyobb szobában lévő óvo-

dát helyettesítő intézmény,
összeszedett és talált búto-
raival, mindenféle anyagi
támogatás nélkül, a szülők
összeadott pénzéből pró-
bált, nem nagy sikerrel,
megfelelni feladatának,
Szél Anna Mária vezetésé-
vel.
Az első, államilag megszer-
vezett és állami pénzből
fenntartott óvoda, a volt
gazdasági iskola mellék-
épületében kezdett működ-
ni 1952-ben. A mai óvoda
az 1928-ban felépült és 20
évig Kamenszky Béla igaz-
gatósága alatt tevékenyke-
dő gazdasági iskola épüle-
tében található. A gazdasági
iskolát 1948-ban megszün-
tették, helyét a tanterem
hiánnyal küszködő, akkor
szervezett 8-osztályos álta-
lános iskola foglalta el. En-
nek az új 8-osztályos okta-
tási intézménynek a vezető-
je Zsák József lett. Az isko-
la melléképületében, ami
korábban a gazdasági isko-
la melléképülete volt, nyert
elhelyezést az új óvoda He-
tényi Mária vezetésével.
Kezdetben nem túl sok
gyermek volt az óvodában,
az óvodás csoportban a lét-
szám alig érte el a húszat.
Akkor még sokan éltek a
tanyákon, bár a beköltözés
indulóban volt… Csak ak-
kor kezdett jobban bené-
pesülni, amikor az óvodá-
nak használt épület végé-
ben kialakítottak egy kony-
hát is /1953/, ami már le-
hetővé tette, hogy a 8 órá-
ban dolgozó szülők gyer-
meküket a munkaidejük
tartamára az óvoda gondo-
zására bízzák. Még sokan
emlékeznek rá, hogy ebben
a gyorsan kialakított óvodai
napközis konyhában nyug-
díjazásáig Bözsike néni, a
Dankó utca végében lakó
Horváth Erzsébet tevékeny-
kedett. Ezt a korán kialakí-
tott, óvodai napközis ellá-
tást biztosító konyhát bőví-
tették azután 1961-ben úgy,
hogy az iskolai napközit is
elbírja, majd később az
időseknek is itt kezdtek el
főzni.
Az új óvoda, a szülők nagy
megelégedésére, sikeresen
működött. Hetényi Mária a
korábban szerzett tapaszta-
lataira is nagymértékben

támaszkodva elérte, hogy a
gyerekek szerettek odajár-
ni. Az óvodás gyerekeknek
sok "feladatuk" volt. Ha
csak az évente megrende-
zett néhány szereplésre /ka-
rácsony, anyák napja, év
vége/ gondolunk, amiket
gyakran a nézőszám miatt,
a Vasút utcában lévő régi
kultúrházban kellett meg-

tartani, bizony folyamatos
volt a felkészítés. Naponta

volt kézimunka, a jó ceru-
zafogást elősegítő rajzolás,
a betűelemek gyakorlása,
színezés, ének és valami
kezdetleges torna, séta. Eb-
ben a nem kis munkában
Hetényi Mária óvónő, kise-
gítő társára, Erzsi nénire,
Gémesné Bába Erzsébetre,
biztosan támaszkodhatott.

Hetényi Mária óvónő 1969-
ben ment nyugdíjba. He-
lyére Szúnyog Istvánné,
majd Nacsa Jánosné került.
Az iskola melléképületében
tevékenykedő és mind na-
gyobb létszámmal működő
óvoda azonban egyre nehe-
zebben fért el, az időnkénti
bővítés ellenére, a korábbi
helyén. Az igazi változás

azonban csak akkor állt be,
amikor az iskola 1979-ben

végleg elköltözött, átadva a
helyét az óvodának.
Két csoportképet láthatunk.
Az akkori nehezen felis-
merhető óvodások és Heté-
nyi Mária óvónéni mellett
az egyiken Gémesné Bába
Erzsébet, a másikon Hor-
váth Erzsébet látható.

Pálmai József

A régi óvodáról.

Középen: Hetényi Mária óvónő
Jobb szélen: Gémesné Bába Erzsébet dajka  (1967)

Bal oldalt: Horváth Erzsébet konyhavezető
Jobb oldalon: Hetényi Mária óvónő  (1959)
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Az 1956-os forradalom és
szabadságharc és Maléter
Pál emlékére tartott ünnep-
ségen avattak emlékművet
dr. Fodor Ferenc tanyáján,
az ő kezdeményezésére. Az
önkormányzatot Barna Ká-
roly képviselte, a Jobbik
helyi szervezete koszorút
helyezett el, beszéde mon-
dott Gyömbér Tamás.
Az 1956 őszén Magyaror-
szágon történtek olyan
nagy hatású eseménye a
XX. századnak, amit a poli-

tika mindig igyekszik így
vagy úgy, kihasználni, a
maga javára formálni, ele-
mezni, magyarázni. Ami
biztos: a forradalom alatt és
az utána következő véres
megtorlás során emberek
százai haltak meg, családok
élete ment tönkre, ártatlan
emberek lettek egész éle-
tükre megbélyegezve, kilá-
tástalan sorsba taszítva. Ez
az, amit nem szabad feled-
nünk soha: 1956 arra em-
lékeztet minket mindörö-k-
ké, hogy mennyire mélyre

süllyedhet maga az ember.
Elvek miatt, melyeket vagy
hitt, vagy csak a megél-
hetése miatt vallott, ölt
magyar – magyart. Bosszú-
állás nem lehet Ember
eszköze, jóság, megértés,
hazaszeretet igen. Erő a
döntéshez kell, ha eljön a
pillanat, mikor a hatalom, a
jólét és a pénz igéretének
vakító fénye mögött már ott
a kegyetlenség, a lelketlen-
ség és a halál.

1956-os szabadságharc: emlékmű avatás Szatymazon

ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNYEK 

Dr. Kormányos László pol-
gármester köszöntötte a
megjelenteket, majd el-
mondta, hogy a jelen testü-
leti ülés fő napirendi pontja,
hogy az újonnan megvá-
lasztott testület megalakul-
jon. Segesváry László HVB
elnök ismertette a választás
eredményét: dr. Kormányos
László lett ismét a polgár-
mester, a képviselők pedig
Barna Károly, Báló Berta-
lan, Dékányné dr. Balogh
Andrea, Dr. Kónya Ferenc,
Novál Pál és Pölös László
pedig a képviselők. 
A polgármesteri és a kép-
viselői eskütételek után
polgármester úr Barna Ká-
roly személyében javaslatot

tett az alpolgármesteri tiszt-
ségre, amit a testület egyön-
tetűen elfogadott. Ezután a
képviselő-testület megtár-
gyalta a Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzat módosító
javaslatait és az alábbi dön-
tést hozta: a képviselő-tes-
tület az SZMSZ-ben foglalt
két bizottságot – gazdasági
és humán - hoz létre 5-5 fő-
vel, melyből 3 fő képviselő
és 2 fő nem képviselő. A
testületi ülés időpontját
csütörtöki napra és kezdé-
sének időpontját 15 órára
változtatja.
A képviselő-testület bizott-
ságai tagjainak megválasz-
tásával folytatódott az ülés.
Dr.Kormányos László pol-

gármester előadta, hogy Dr.
Kónya Ferenc képviselőt a
gazdasági bizottság elnöké-
nek, és Novák Pál képvise-
lőt a humán bizottság elnö-
kének javasolja. A tagokra a
következő javaslatot tette: a
gazdasági bizottság elnök-
helyettesének Báló Berta-
lant javasolta, tagként Dé-
kányné Dr. Balogh Andreát.
Nem képviselői tagoknak
Somogyi Györgyöt és Rap-
csányi Gábort. A humán
bizottság elnökhelyettesé-
nek Pölös Lászlót, tagjának
Dékányné Dr. Balogh And-
reát. Nem képviselői tag-
nak Igazné Herkó Máriát és
Bérczi Tamásnét javasolta.
Ezután megtörtént a nem

képviselő tagok eskütétele. 
Végezetül Dr. Kormányos
László polgármester napi-
rendi ponton kívül előadta,
hogy egészségi okokra hi-
vatkozva polgármesteri hi-
vatását a továbbiakban el-
látni nem tudja. Kéri a kép-
viselő-testületet, hogy le-
mondását 2014. október 31.
napjával fogadják el. Le-
mondását írásban is benyúj-
totta.
Dr. Segesváry László a
HVB elnöke kért szót, el-
mondta, hogy sajnálattal tu-
domásul veszi a bejelentést,
és mint a HVB elnöke meg-
teszi a törvényben előírt
intézkedéseket.
Görgényi Gábor

Tudósítás Szatymaz Község Képviselő-testületének
2014. október 26. napján, 09 órakor a Szatymaz Dózsa György u. 42. szám alatti 

önkormányzati épületben megtartott üléséről.

TÁJÉKOZTATÓ
a telken belüli, belső csatornabekötés kiépítésének módjáról

VÁLTOZÁSOK A BEJELENTÉSNÉL! 06-62/259-344/2 mellék 
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
központi irodájában a
06-62/259-344 /2 mel-
léken munkaidőben  hét-
fő, kedd, csütörtök, pén-
tek 0600-1600-ig valamint
szerdán 0600-1900-ig

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

3. A bejelentést követően
hétfői és csütörtöki na-
pokon a Víziközmű
Szolgáltató Kft. helyi
képviselője helyszíni
szemlén ellenőrzi a házi
szennyvízhálózat megfe-
lelőségét. Kérjük a meg-
beszélt napon jelenlétév-
el biztosítsa az átvételt.

4. Amennyiben a bekötés
az előírásoknak megfe-
lelően készült el, úgy a

jóváhagyás után a mun-
kaárok betemethető.

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

6. A házi csatornaépítéssel
kapcsolatos kérdéseik
esetén a Víziközmű
Szolgáltató Kft. a ren-
delkezésükre áll
Kisteleken a Rákóczi u.
44. sz. alatti műszaki
ügyintézésen, vagy a
62/259-344-es tele-

fonon.
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. 

9. A szennyvízcsatornára
rákötött háztartásoknak
a szennyvíztisztító pró-
baüzeme alatt, (várha-

SZENNYVÍZ CSATORNÁZÁS 
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tóan november 30.) nem
kell csatornadíjat fizet-
ni.

Kérjük a fentiek betartását
és előre is köszönjük
együttműködésüket.

Társulat, PM Hivatal,
üzemeltető

Csatorna rákötések:
Penta Aquabqu Kft.
Telefon: 06-30/9380-070
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

MEGHÍVÓ

A Szatymazi Gazdakör, Szatymaz Község Önkormányzata, NAIK ZÖKO Szegedi Kutató Állomás,
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád Megyei Szervezete, MTA Kertészeti Albizottság,

SZAB Kertészeti- Növénybiológiai és Biotechnológiai Munkabizottság

tisztelettel meghívja Önt 

2014. november 26-án (szerda) 900 órakor 
Szatymaz, Dankó Pista Művelődési házában (Dózsa György utca 42.) megrendezendő

Megfordítható-e ez a negatív tendencia?
című konferenciára

A tanácskozást megnyitja és vezeti 
Dr. Pauk János Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. kutatási igazgatóhelyettes

Program:

900-1000 Regisztráció, közben értékeléssel egybekötött bor- és paprikamustra 
1000-1030 Köszöntőt mondanak:

Győrffy Balázs országos elnök, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Dr. Somogyi György elnök, Szatymazi Gazdakör elnöke

1030-1045 Dr. Somogyi Norbert ált. igazgató helyettes, Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ:  A földra-
jzi eredetvédelem az Európai Unió többi országában

1045-1100 Dr. Jenes Barnabás  mb. főigazgató, Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ:  A NAIK szerepe
a hazai kutatásban és nemesítésben

1100-1115 Dr. Pauk János kutatási igazgatóhelyettes, Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft.: A fűszerpaprika
kutatás, hibridek nemesítése

1150-1205 Dr. Nógrádi Zoltán polgármester, Mórahalom polgármestere
1205-1220 Szokol Lajos ügyvezető igazgató, Rubin Kft.
1220-1235 Pecznyik Béla öko gazda, családi gazdálkodás
1235-12

50
Petri Márta, Szeged- Alsóvárosi Ferences rend 

1250-1305 Dunai János, szőlész-borász szakmérnök, a’Capella Szőlőbirtok, Ábrahámhegy: A tudományos ered-
mények kamatoztatása a kisüzemi borászati gyakorlatban

Zárszó - A november 11-i szatymazi fűszerpaprika- és borverseny eredményhirdetése és a 26-i közönségdíjak átadása 
Az összegyűlt bor-és paprikamintákat a Dévai Szent Ferenc Gyermekalapítványnak adományozzuk. További felaján-
lásokat is szívesen fogadunk a termékekből!

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

LILLA JÓGA
SZEPTEMBERTŐL ÚJRA!
Kezdő és intenzív csoport is indul.

Hétfő 18.15 – 19.45
érdeklődés: 0620 5091792

MESTEREMBEREK FIGYELEM!
A Faluház összegyűjti és rendszerezni szeretné a községünkben

dolgozó mesterek – asztalos, lakatos, gumiszerelő, villanysz-
erelő, stb… -  nevét, elérhetőségét, amelyek bárki számára

láthatóak lesznek. Jelentkezni a Faluházban lehet, 
nyitvatartási időben személyesen, emailben vagy telefonon.

Invitel ügyfélfogadás
a Faluházban

Minden hónap első 
péntekén 09-15 – ig 

Ügyintéző Bóta Ágnes,
0620 9370989
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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 eseménydús hétvégével fogjuk
ünnepelni, melynek a tervek szerint része lesz egy
kiállítás, aminek megrendezéséhez az Önök segítségét kérjük.

Test- és Lélekműhely az
egészségért A Dankó Pista
Faluházban. Kezdőknek és
haladóknak is. Igény esetén

délelőtti csoportot
is indítok.
A tanfolyam cél-
ja, olyan elméle-
ti és gyakorlati

tudás átadása, gyakorlása,

mely a hétköznapokban
segít abban, hogy testileg-
lelkileg jobban érezzük
magunkat.
Érdeklődés, bejelentkezés:

Virágos Lilla
Természetgyógyász-pedagógus

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

LÉPÉSRŐL-LÉPÉSRE

FUTAFALU képekben

OKTÓBER A KÖNYVTÁRBAN
TALÁLKOZZUNK A

KÖNYVTÁRBAN!
Országos Könyvtári Napok
Könyvtárunk 2014-ben is
csatlakozott az egész orszá-
got „megmozgató” rendez-
vénysorozathoz. A program
célja, hogy minél több em-
berhez „eljuttassuk” a
könyvtárat, felhívjuk a fi-
gyelmet a könyvtári szol-
gáltatások sokszínűségére,
a tanulási, tájékozódási,
kulturális, szociális lehető-
ségek széles palettájára.
Szeretnénk megmutatni a
könyvtárban rejlő lehetősé-
geket, és minél több olyan

személyt elérni, akiknek a
könyvtárhasználat eddig
nem tartozott hozzá a min-
dennapjaikhoz. Igyekszünk
minden korosztály igényeit
kielégítő elfoglaltságokat
biztosítani, olyan progra-
mokat megvalósítani, ame-
lyek a szabadidő igényes
eltöltését, az egészséges kí-
váncsiság táplálását, a játé-
kosság megőrzését, a tanu-
lást, a feltöltődést, a mun-

kát, a pihenést szolgálják. 
okt. 14. „Isten hozott Szaty-
mazon!” Pálmai József ta-
nárbácsi, településünk

helytörténetének gyűjtője
volt az idegenvezetője a
lelkes társaságnak a hajdan-
volt Szatymazra tett időu-
tazásunk során. Józsi bácsi
rendkívül gazdag, humoros
előadásmódjának és a lel-
kes, érdeklődő közönség-
nek köszönhetően egy jó
hangulatú beszélgetés kere-
kedett. Természetesen foly-
tatjuk a sorozatot, hiszen
Szatymaz története és Józsi
bácsi még rengeteg anekdo-
tát tartogat számunkra.

okt. 15. „Ölelde” az Anya-
tejes Világnapon. Többéves
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hagyománya van már a vé-
dőnők, a Baba-mama Klub
és a könyvtár együttműkö-
désének. Ez a kapcsolat (is)
nagyon jó lehetőség arra,
hogy a gyerekek már egé-
szen kicsi korban megis-
merkedjenek a könyvek bi-
rodalmával, és amikorra
felcseperednek, addigra ott-
honosan mozogjanak ebben
a környezetben. 
okt. 16. „ Könyvtárbúvár-
kiképző(tábor)”
A kicsikkel elkezdett „mun-
kát” folytatjuk az óvodában
és az iskolában is. A kikép-
zésen a harmadik osztályo-
sok ismerkedtek játékosan
a könyvtárhasználattal. 
okt. 17. „Házhoz megy a
könyvtár”
Küldetésünknek tekintjük,
hogy azokhoz is eljuttassuk
a könyveket, az irodalmat,
akik nem tudnak eljutni
hozzánk. Az idősek ottho-
nába vittünk ajándék-köny-
veket, és felolvasással, no-
vellákkal, versekkel szóra-
koztattuk a néniket, akik

nagyon örültek az olvasni-
valónak és a személyes je-
lenlétnek, és örömmel fo-
gadták azt az elképzelést,
hogy innentől kezdve he-
tente egyszer mindig talál-
kozzunk. (Azóta már har-
madik alkalommal töltöttük
együtt a délelőttöt – iroda-
lomterápiás foglalkozás ke-
retében.)
okt. 18. „Agymenés”
- filmes TOTÓ kicsiknek és
nagyoknak
Két „feladatlapot” állítot-
tunk össze, hogy a Futa-
falu-n résztvevő gyerekek
és felnőttek is próbára te-
hessék magukat, a filmek-
kel kapcsolatos élményei-
ket, emlékeiket felidézve. A
futásban kimerült látogató-
ink apró ajándékokkal tá-
vozhattak az „elme-torna”
végeztével.

okt. 29. „A család jelen-
tősége a gyermekek szá-
mára”- Süveges Gergő
előadása felnőtteknek
Süveges Gergőt legtöbben
a képernyőről ismerjük.
Könyvtárunkba ez alkalom-
mal azonban nem mint te-
levíziós személyiség, vagy
mint újságíró volt jelen,
hanem mint négy gyerme-
kes családapa érkezett nagy
fiával, Süveges Marcival.
Előadásának témája is ezzel
a szerepkörével kapcso-

latos, melynek érdekessége,
hogy végre egy apa látás-
módja is megmutatkozha-
tott előttünk. Külön örö-
münkre szolgált, hogy a kö-
zönség soraiban az anyukák
mellett- igaz, csak elszór-
tan, de – megjelentek apu-
kák is. Néhány kicsi gyer-
mek is „részt vett” a prog-

ramban, ami így igazán
családias, és a témának
megfelelő hangulatban telt. 
Karácsony közeledtével, ha
megengedik, ajánlom szí-
ves figyelmükbe Süveges
Gergő tollából az alábbi
könyveket: Apa-kép-írás,
Apaszem.

Az Országos Könyvtári Na-
pok keretében megvalósult
programokat a Somogyi-
könyvtár (http://www.sk-
szeged.hu/) támogatta.

okt. 21. Óvodás csoport -
„A didergő király”
A szatymazi óvodás cso-
portok már törzsvendégnek
számítanak a könyvtár-
ban....úgy is mondhatnám,
hogy már jóval korábban
bevették a várat. Ezúttal A
didergő király története ele-
venedett meg a Süni-csoport
tevékeny részvételével. 
okt. 28. „Falovacska
muzsika”

Szabó Emese zenepedagó-
gus Falovacska muzsika
zenés baba-mama foglalko-
zásán vettek részt a Baba-
mama Klub tagjai. Emese
varázslatos személyisége,
hangszeres játéka, és hun-
cut játékossága nagyon ha-
mar feloldotta a csapatot.
Sok zenével, énekkel, moz-
gással, mókával, igazán fel-
szabadultan telt a délelőtt
babáknak, anyukáknak
egyaránt.
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CIVIL SZERVEZETEK HÍREI
SPORT

2014. október 11-én Szaty-
maz és Sándorfalva is kép-
viseltette magát a 29. Spar
Budapest Maraton Feszti-
válon. A versenyen a szaty-
mazi Kiss Virág maratont
futott, a sándorfalvi Nagy
MeIinda Nóra pedig a 30
km-es távot teljesítette. A
Flóra Maraton Stafétán pe-

dig Alföldi Anyukák néven
indult egy vegyes csapat.
(Csányi Péterné Rajtik
Erzsébet (Sándorfalva),
Döméné Szabó Andrea
(Szatymaz), Petrácsné Oro-
vicz Mária (Sándorfalva),
Szűcsné Oláh Bernadett
(Sándorfalva)). 
Gratulálunk!

Megjelentek a bringások a
víztorony melletti téren 
bedepózott homokon

A szegedi Diófa vendéglő
szervezésében megtartott
Pacalpárbajon Rácz Laci
bácsi diófával tüzelt bog-
rácsos pacalja ezüst érmet
ért! Segítői Lajkó Zoltán és
Tanács Ferenc voltak.
Gratulálunk!
A Szatymazi repülőnap
főzőversenyén különdíjas
marhapörkölttel és teríték-
kel Rácz Laci bácsi

Fakanál Klub hírei

REFORMÁTUS EGYHÁZ HÍREI
E rovatban a Biblia jelleg-
zetességeinek és hatásainak
bemutatásával szembesülünk -
egyik részlete, a 19. zsoltár
szavai által. Eddig azt láttuk,
hogy az Úr törvénye tökéletes
és ezért visszatéríti az embert
Istenhez és felfrissíti a lelkét.
Aztán, hogy megbízható és
ezért aki bízik benne, azt való-
di bölcsességgel ajándékozza
meg... Megérthettük, hogy „az
Úr rendelkezései helyesek,
megörvendeztetik a szívet”,
majd láthattuk, hogy az Úr pa-
rancsa világos és megvilágo-
sítja a szívet és tekintetünket!
Most azzal szembesülünk,
hogy az „Úr félelme tiszta -
megáll mindörökké...” 
Az "Úr félelme" kifejezés az
Isten írott beszédét jelenti s
ennek két ismérvére  mutat rá:  
a)"...tiszta." Mivel az Úr Isten
maga tiszta, más szóval szent,
vagyis teljességgel mentes
minden romlottságtól, vétek-
től, bűntől, gonoszságtól -
ezért a szava is makulátlanul
tiszta!  Semmi nem szennyezi
parancsait: se önzése, se téve-
dése, se hátsószándéka, se
rosszakarata, se szeretetlensé-
ge, se hazugsága. Isten szavai
olyanok, mint a legtisztább tej,
vagy legtisztább bor! Ez azt je-
lenti, hogy beszéljen bármiről:
az Ő létéről, a világ teremté-
séről, Jézus istenségéről, szűz-
től születéséről, engesztelő ke-
reszthaláláról, feltámadásáról,
eljöveteléről, a Belé vetett hit
üdvözítő voltáról, a Neki való
engedelmesség szükségessé-
géről, a visszatéréséről, utolsó
ítéletről, a világ végéről és uj-

játeremtéséről, vagy éppen a
Benne hívők boldogságáról,
örök üdvéről és a hitetlenek el-
kárhozásáról - nos, mindez
tiszta igazság-valóság. Ebben
a világban annyi hátsó szán-
déktól, számítástól, nyereség-
vágytól, rosszindulattól szeny-
nyezett-tisztátalan információ
ér el minket - gondoljunk csak
a pletykákra, vagy reklámok-
ra! Aki tiszta beszédre vágyik
– nem is tudja merre-hová for-
duljon! Vagy mégis? Ime, az
Úr szava – színtiszta beszéd!  
b) „…megáll örökké.” Mivel
Isten maga örökkévaló -ezért a
szava is megáll örökre. Ez azt
jelenti, hogy Isten szavát sen-
ki, se Sátán, se démonok, se
angyalok, se ember, se idő, se
politikai-gazdasági hatalma-
sok, se celebek, se sztárok -
semmi és senki nem érvényte-
lenítheti, hatályon kívül nem
helyezheti, nem cáfolhatja
meg, nem bizonyíthatja be
róla, hogy hazugság. Persze
lehet hazugságnak minősíteni,
megvetni, figyelmen kívül
hagyni, érvényteleníteni és
hatálytalanítani, hazugsággá
nyilvánítani – de egy napon ki-
derül, hogy mégis igazat, a va-
lót mondta és megérte volna
bízni benne. Ez nem mondható
el emberi szavakról! Az embe-
ri szavak - még ha esküvel erő-
síti is őket valaki - érvénytele-
níthetők, hatályon kívül he-
lyezhetők, átértelmezhetők,
megcáfolhatók, kiderülhet ha-
zug voltuk - s mivel ezt tudjuk,
ezért nem képeznek számunk-
ra biztos pontot. Az ingatag
emberi szóáradattal szemben

áll az Úr szava, ami örök érvé-
nyű. Az egyetlen beszéd, ami
örök érvényű, s így  örök-biz-
tos pont - nyugodtan rá hagy-
atkozhatunk, azaz hihetünk
benne a csalódás legkisebb ve-
szélye nélkül!  
Végül kérdezzük, hogy ennek
az örökké tiszta és örök érvé-
nyű isteni információnak mi-
lyen hatása van a benne bízó
emberre? Nos, az, hogy isten-
félelmet hoz létre az ember-
ben. Éppen ezen hatása miatt
nevezi ez a részlet az Isten sza-
vát - az Úr "félelmének"! Te-
hát ezt olvasva, tiszta magya-
rázatát hallgatva s hittel elfo-
gadva: istenfélelmet gerjeszt
az ember lelkében. Az isten-
félelem nem más, mint az élő,
végtelen, személyes Isten tisz-
teletteljes szeretete. Ez nem la-
kik senkiben! Helyette ben-
nünk lakik az Úr iránti tiszte-
letlenség és Iránta való teljes
megvetés. Az Úr szava az, ami
képes mindezek helyett igazi
istenfélelmet előidéz-ni ben-
nünk: vagyis az Úrhoz mély-
séges tisztelettel-alázattal és
szeretettel való közeledést. Aki
igy közeledik Hozzá, az meg-
bánja bűneit, elfogadja a Jézus
keresztjéért neki az örömhír-

ben felkínált isteni megbo-
csátást és örömmel kezd Isten-
nel új életet, mely új életben
kulcsszereplő - a Biblia szava
és általa - maga az élő Isten.  
Nem csoda, hogy az elmondot-
tak után igy szól a zsoltár írója
az Úr beszédeiről: "....kívá-
natosabbak az aranynál, még a
sok színaranynál is. Édesebbek
a méznél - még a csurgatott
méznél is!” Kívánom, hogy a
kedves olvasó is lássa meg a
Biblia mérhetetlen értékét és
kívánja s érezze meg páratlan
édességét! 

Sípos Ete Zoltán
Szeretettel várjuk református
istentiszteleteinkre a Szeged-
Újszegedi Refor-mátus
Egyházközségbe!
Istentiszteletünk időpontja:
vasárnap 09.oo óra.
Ugyanebben az időpontban a
gyermekeknek is tartunk isten-
tiszteletet! 
Az istentiszteletek honla-
punkon is meghallgatha-tóak! 
Cím: 6726 Szeged, Szent-
Györgyi Albert utca 6-8.
Telefon: 62/ 430-807
Honlap: www.ujszeged.ref.hu

A szentmisék rendje:
Hétköznap 18 órakor csen-
des szentmise
Vasárnap 8:30-kor orgonás
szentmise, 18 órakor gitá-
ros szentmise
Hivatalos órák a plébánián

kedden 10-12 óráig, vala-
mint csütörtökön 15-17
óráig. Amikor plébános úr
otthon van, bármikor min-
denkinek szívesen áll ren-
delkezésére.
A plébánia telefonszáma:
283-170

KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI
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CSIPET CSAPAT közleménye

NYUGDÍJAS EGYESÜLET HÍREI

Szeptember 20-án vendég-
ségben voltunk a Sándor-
falvi Nyugdíjas Egyesület
által megrendezett idősek
világnapi rendezvényen.
Szeptember 24-én megtar-
tottuk az Idősek Világnap-
ját, ahol köszöntöttük Ur-
bán Istvánnét, az Életet az
Éveknek csongrád megyei
elnökasszonyát, aki emlék-
lapokat és gyönyörű virág-
csokrokat adott át az ala-
pító tagoknak.
Dékányné Dr. Balogh And-
rea is megtisztelt bennün-
ket s elhozta Kormányos
László polgármester úr üd-
vözletét, tolmácsolta jókí-
vánságait. Pár kedves szó-
val köszöntötte a jelen lé-
vőket és emléklapokat, vi-
rágokat adott át a 90 éven
felülieknek.  
Megemlékeztünk azokról,
akik már nincsenek közöt-
tünk.

A táncos lányok elénekel-
ték Demjén Ferenc Hon-
foglalás című dalát. 
Vacsora után nagy dínom-
dánom kezdődött zenével,
tombolával. Vendégeink
voltak balástyai, ópuszta-
szeri, sándorfalvi barátaink.
Nem lehet kihagyni az óvo-
dásokat sem, akik énekeik-
kel, verseikkel járultak hoz-
zá a szép estéhez. Köszönet
Gyöngyi és Zsuzsi óvóné-
niknek és a szülőknek is!
Szeptember 27-én Ópusz-
taszeren voltunk, ahol szin-
tén az Idősek Világnapját
ünnepeltük. Megjelent az
Életet az Éveknek elnök-
asszonya Orsós Éva, aki
szép köszöntőt mondott,
utána Urbán Istvánné em-
léklapokat adott át. Szaty-
mazi kitüntetett Bartucz
Géza volt, akinek a közös-
ségért végzett munkájáért
járt az elismerés, reméljük
sokáig élvezhetjük még je-
lenlétét és segítségét, ami-
hez jó egészséget kívá-
nunk!
November utolsó szerdá-
ján, 26-án délután 4 órakor
Mikkulásváró ünnepséget
tartunk! Szeretettel várjuk
tagjainkat!
Tisztelettel, Horváth Istvánné 

Képek a hátsó borítón!

ISMÉT SZILVESZTER A FALUHÁZBAN !
2014. DECEMBER 31-ÉN VÁRUNK 
MINDEN SZÓRAKOZNI VÁGYÓT 

EGY JÓ ÉVZÁRÓ BULIRA.
tombola, zene, tánc

Szervezők: Szatymazi Ficánkák
Zene: Csúcs Attila és társa
Vacsora: Zsombói Jóbarát Vendéglő 
Program:
-18 órától helyek elfoglalása érkezési sorrendben
- 19.30-tól vacsora
- 22 óra meglepetés
- 24 óra óév búcsúztatás
- 01. óra tombola
- utána tánc kifulladásig.
Jegyek megvásárolhatók a Faluházban 4000 Ft-os áron.
Sütemény és ital hozható!

Csipetnyi Hírek a Csipet
Csapat Nagycsaládosok
Egyesületéről! A jó idő ki-
tartott, és ezáltal minden-
kinek akadt tennivalója az
elmúlt hetekben, hónapok-
ban. Tagjaink is túl vannak
nyaraláson, gyermekszüle-
tésen, esküvőkön, ovi-isko-
lakezdésen… Megbeszélé-
seinken terveink és felada-
taink szerepeltek napiren-
den. Ismét eljött a borús
szomorkás idő, hamarabb
sötétedik, esik az eső, hideg
van, s ez sajnos nem min-
denkinek jó hír. Itt az az idő
amikor kisgyerekes szülők
szembesülnek azzal a prob-
lémával, hogy kisebb-na-
gyobb gyerekük nem tud

mit kezdeni a bent eltölten-
dő idejével. Erre gondolva
terveket szövögetünk, egy
JÁTSZÓHÁZ tervét. Ter-
mészetesen először csak ki-
csibe, összegyűjtenénk
megunt, kinőtt játékokat
egy helyre és egy kis kuckó
lenne, ahová délutánonként
a gyerekek elmehetnének
együtt játszani. Közben a
szülők tapasztalatokat cse-
rélhetnek esetleg csak be-
szélgetnének egy fárasztó
nap után hasonló problé-
mákkal küzdőkkel, vagy
csak ülni és olvasni mi-
közben a gyermeke játszik.
Így az eltelt idő alatt a gye-
rekek és felnőttek barátsá-
gokat köthetnének, mélyít-
hetnék el, mellyel építhet-
nénk MAGUNK ÉS
GYERMEKEINK KÖ-
ZÖSSÉGÉT! Ha összefo-
gásunk sikeres, későbbiek-
ben egy igazán szép kis ját-
szóház büszke tulajdonosa
lehetne KÖZSÉGÜNK. A
továbblépés hely kereséssel
folytatódik, melyben szíve-

sen veszünk segítséget! Ha
bárkinek bármilyen ötlete,
javaslata van, megtalál elér-
hetőségeinken. A tanácso-
kat előre is köszönjük!!
A repülőnapon a borús idő
ellenére sok-sok kisgyerek
játszott velünk a játékaink-
kal. Házi szakácsunk Tóth
József ismét kitett magáért
és tagjainkat vendégül lát-
tuk ebédre. Ezután Erika fi-
nom piskótatekercse bor-
zolta a kedélyeket: vajon
kinek marad még belőle?
Aki velünk volt délután
kipróbálhatta az ügyes kezű
Kovács Ricsi és Tóth Gergő
által készített buborékké-
szítő eszközeinket. Aki ott
volt láthatta, hogy nagyon
nagy élmény volt de nem
csak gyerekeknek.
Hamarosan itt van legszebb
családi ünnepünk, a kará-
csony - egyesületünk erre is
aktívan készül. Jelen le-
szünk az adventi vasárna-
pokon, és az utolsón műsor-
ral szeretnénk mindenkinek
kedveskedni és vannak

meglepetések is tarso-
lyunkban!
Továbbra is várjuk leendő
tagjaink jelentkezéseit!
Rendezvényeinkről képeket
láthatnak honlapunkon
http: / /nagycsaladosok-
szatymaz.hupont.hu/

Elmúlás
messze
medve
szállásokon
fentebb: a güdüczi hegyi faluban
távoli volt templom harangja:
giling galang!
a Nap lenyugvó Fénye
odalent a túlamarosi’ volt
halászfalu felett fakul
s tűz ereje vakul lassan… oda-
lent
lúdzsivaly nyárgyapot elkopott
régen elhalt a zene a marton
visszhangja
szunnyad rég: zöngéje még a
gyergyói iszapon
de így is 
Szép az őszi Holdvilág

(László Péter Sándor)
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A Mi rovatunk
Eltelt 20 év
Kedves Betegeim! Tisztelt
Szatymaziak!
Eddig nem gyakran ragad-
tam tollat, de most szeret-
ném megosztani Önökkel a
gondolataimat.
1994. október elsején, bi-
zony már 20 éve kezdtem
meg a munkát az Önök
községében. Emlékszem az
első napra, vegyes izgalom-
mal érkeztem ki a ren-
delőbe. A kezdeti nehézsé-
gek után-talán még Önök-
nek is eszébe jut a viharos
falugyűlés, az ellenhangok-
beindult a munka. Fiatal or-
vosként érkeztem, s Önök
tanúi lehettek a hosszú
évek alatt
házasságkötésemnek, majd
gyermekeim születé-sének.
Mára Domonkos 17,
Gellért 15 éves lett, s bi-
zony már Lídia is 4. osztá-
lyos. 
A családom mellett a kez-
detektől velem dolgozó két
munkatárs- Bérczy Béláné
Judit és Lippai Józsefné
Marika – meghatározó se-
gítség volt ebben a két év-
tizedben. Együtt örültünk a
súlyos betegek gyógyulásá-
nak és együtt szomorkod-
tunk egy-egy beteg elvesz-

tésekor. 1994-ben még kis-
iskolás, óvodás gyermekeik
voltak, s ma már 6 unoká-
val büszkélkedhetünk. Sok
örömet, gondot osztottunk
meg egymással, s mondha-
tom stabil kis csapattá ko-
vácsolódtunk, akik mindig
számíthatnak egymásra.
Mind máig örömmel tu-
dunk bejönni nap, mint nap
a rendelőbe. Szeretném
megköszönni Nekik itt is,
hogy ilyen jó munkatársa-
im, és remélem, még na-
gyon sokáig dolgozhatunk
együtt az Önök javára!
S Önöknek is szeretném
megköszönni kedves Bete-
geim, hogy együtt „dolgoz-
nak” velünk, s elhiszik,
hogy nekünk, nekem min-
dig az Önök egészsége a
legfontosabb! Az eltelt
évek alatt összecsiszolód-
tunk, kompromisszumokat
kötöttünk, megismertük
egymás hibáit és becsüljük
jótulajdonságait. Adunk
egymás szavára, és hisszük,
hogy a másikat a jószándék
vezérli minden esetben.
Bízva a további hasznos
együttműködésben ezúton
is kívánok Mindannyiunk-
nak jó egészséget, hosszú,
boldog életet!

Dr. Lengyel Andrea

Nőként futni….
Nőként futni….Ezt csak
egy nő értheti meg. Egy
másik nő, aki fut. Férfi
sosem. 
Kezdve már a biológiával.
Mert ugye egy nő életét a
ciklusa határozza meg. A
hétköznapi futásokat még
nem, de már ott is „beka-
var”. Nem szívesen indulsz
el, ha megvan. Ciklus kö-
zepén görcsöl, szúr. Sírnod
kell. Csak zabálhatnál….és
még sorolhatnám a testi
tünetek, amik hátráltatnak.
Mindezeket legyőzve a
verseny naptár tanulmá-
nyozásakor előszeded a sa-
ját kis naptárad és pont
azon a versenyen lesz meg,
amire szeretnél menni. Így
döntened kell, hogy bevál-
lalod-e vagy inkább kiha-
gyod.
És ha minden oké, ott a
lelkiismereted. Már megint
kuplerájt hagytam otthon, a
gyereket hagytam otthon, a
férjem hagytam otthon,
főznöm kell, mosnom kell,
vasalnom kell, takarítanom
kell. Ennek ellenére elin-
dulsz. Kitartóan csinálod
napról napra. Hulla fáradt
vagy. Otthon is helyt kell
állnod, a munkahelyeden

is. Jönnek a lélekbe mászó
beszólások, hogy hülye
vagy. Már megint miért
mész? A szúrós tekintetek,
a félbe hagyott mondatok.
Ha nem mentél volna fut-
ni….egy rendes asszony-
nak otthon a helye….és
mégis mész és csinálod.
Belül majd szétvet a lelki-
ismeret furdlás, hogy mész.
Más alkalommal engedsz a
hangoknak és nem indulsz.
Akkor meg azért van lelki-
ismeret furdalásod. 
De futás közben csak ma-
gad vagy. Magadra figyel-
hetsz. Nem kell mást fi-
gyelni. Kavarognak a gon-
dolatok a fejedben. Az x.
km után már a fejed is tisz-
ta. Kiszáll minden gond és
baj. Csak élvezed a futás
örömét. 
Amikor túl vagy a kitűzött
célon boldog vagy. Igen.
Megcsináltam. Akkor már
nem fáj annyira a hasad se,
a lábad se, a szurkálódások
sem….mert TE megcsinál-
tad. Egyedül. Magad. Le-
győzve mindent és minden-
kit. Legfőképp MAGAD. 

Döméné Szabó Andrea

Otthonunkat, munkahe-
lyünket, kertünket, stb. a
báguá segítségével tudjuk
berendezni. Első lépésként
készítsünk alaprajzot az ott-
honunkról egy A4-es lapra.
Ha ezzel megvagyunk, ké-
szítsünk egy báguát. Ezt a
mellékelt ábra is mutatja.
Ezt nagyítsuk fel saját ma-
gunk számára, olyan méret-
re, amelyet rá tudunk he-
lyezni alaprajzunkra. A kar-
rier rész kerüljön a bejárat-
ra. Ez lesz a kiinduló pon-
tunk. Ekkor látjuk, hogy bi-
zonyos helyiségeink melyik
cikkbe kerültek bele. Ez
után már csak be kell azo-

nosítani a helyiségeket a le-
írtak alapján. 
Karrier területe: ide tartozik
a szakmai haladás, életút,
hivatás. Erre a területre ke-
rülhetnek a falra képek, a
berendezés ne legyen túl
zsúfolt, és legyen mindig
rend. 
Pártfogók területe: segítő
barátok, utazás. Ebben a
helyiségben kiválóak azok
a képek, tárgyak, amelyek
utazásokkal kapcsolatosak
és ez lehet saját utazása-
inkról készített képek, vagy
emléktárgyak is. 
Gyerek területe: gyerek/ek;
ötletek, alkotásaink. A gye-
rekek nagyon fontosak éle-
tünkben. A feng shui filozó-
fia alapján erre a területre
sorolják még a saját alkotá-
sainkat, hiszen azok is a
„mi gyermekeink”. Erre a
területre kiválóak a termé-
szetet ábrázoló képek, de
remekül mutat még egy ak-
várium. Az innen áradó ze-
ne rendkívül jó hatással le-

het ránk.
Házasság területe: a pár-
kapcsolat, a legjobb barát,
és a másokkal való kapcso-
lat. Leginkább a párkapcso-
lat és a szerelem területe.
Bármilyen tárgyat teszünk,
erre a területre az minden-
képpen párban legyenek. 
Hírnév területe: elismerés,
tekintély, bölcsesség. Min-
den emberben van valami
becsülendő, mindenkiben
van érték, és tehetség. Erre
a területre mehet a tükör,
kandalló.  
Gazdagság területe: belső
és külső gazdagság, szeren-
cse, a pénz. Erre a területre
tehetjük a pénzérméket,
melyeket réz vagy porcelán
tálkában helyezzünk el. De
minden olyan tárgy megáll-
ja a helyét, ami az anyagi
javainkat szolgálják.
Család és egészség területe:
szülők, ősök. Ide tartoznak
azok az emberek, akikért
felelősséggel tartozunk. Er-
re a területre kiválóan al-
kalmasak a növények, de
nem a kaktuszra és a he-

gyes levelűekre gondolok. 
Tudás és önművelés terü-
lete: tanulmányok, iskolák,
meditáció. Kiváló terület a
könyveknek, meditációs
anyagok tárolására.  
Természetesen ezek csak
rövid alapfogalmak. Maga
a téma sokkal összetettebb,
minthogy egy ilyen rövidke
cikkbe beleférjen. Ez csak
ízelítő volt azok számára,
akik érdeklődnek a feng
shui tanai iránt.

Egy kis ezotéria. Beckné Varsányi Eleonóra írása
Feng  shui az életünkben 5. rész

Halkan zümmögő
Halkan zümmögő 
őszidő 
bánat húrjait 
pengető 
illanó percről 
rég halott 
vágyakról dúdol 
dallamot. 
Álmosan zsongó 
őszidő 
nehéz a sóhaj 
mint a kő 
körbefon érzem 
köd-falú 
átláthatatlan 
mélabú.

Kormányos Sándor
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Az életet adó zöldek
Zöldturmix -  igazi vitaminbom-
ba; ízletes, friss, élő, teljes ér-
tékű táplálék

Bármilyen étrend mellett a
zöld turmixok rendszeres fo-
gyasztásával, jelentős mérték-
ben javíthatunk egészségi álla-
potunkon! Még rendszertelen
fogyasztása is egészségjavító
hatású! 

Nagy klorofill- és ásványi
anyagtartalmuk miatt a zöld le-
velű növények a legjobb lúgo-
sító élelmiszerek. A klorofill
molekula nagyon hasonló az
emberi vérben lévő hemoglobin
hem- molekulájához. Valameny-
nyi szervünket pucolja és gyó-
gyítja, sőt el is tudja pusztítani a
legtöbb kórokozó baktériumot
és gombát, valamint a daganat-
sejteket, és még számos egyéb
pozitív hatása is van. A klorofill
ősidők óta szolgál csodálatos
gyógyítóként. Jelentős mennyi-
ségű oxigént hordoz magában,
ezért nagy mértékben támogatja
az aerob, “jó” baktériumok sza-
porodását. Tehát minél több klo-
rofillt eszünk, annál egészsége-
sebb lesz a bélflóránk, és így mi
magunk is. A klorofill bizonyí-
tottan pozitív hatású a rák szá-
mos fajtájának és az érelmesze-
sedésnek a megelőzése és gyó-
gyítása szempontjából. Szám-
talan tudományos kutatási ered-
mény bizonyítja, hogy alig lé-
tezik olyan betegség, amelynél
nem lehetne a klorofillal javulást
elérni. A zöld levelek a klorofill
fő forrásai!

A zöld levelűek gazdag fe-

hérjetartalmúak. Minden fehér-
jemolekula egy-egy aminosav
lánc. Esszenciális aminosavak-
nak nevezzük azokat az amino-
savakat, amelyeket szervezetünk
képtelen előállítani, de tartal-
maznia kell az emberi táplálék-
nak. A zöld levelek magas esz-
szenciális-aminosav-tartalmúak,
a nap sugarai és a klorofill által
frissen létrehozott, mind a 9
esszenciális aminosavat tartal-
mazzák, (amelyik aminosavból
az egyikben kevés van, abból a
másikban sok). Szervezetünk
sokkal könnyebben hoz létre fe-
hérjét egyedi aminosav-válasz-
tékból, mint idegen (állati erede-
tű) fehérjékből. Ha változatosan
fogyasztjuk a zöld leveleket, ak-
kor bőségesen kielégíthetjük ve-
lük szervezetünk teljes esszen-
ciálisaminosav-szükségletét.
Tehát a zöld levelűek kiváló fe-
hérjeforrások. 

A zöld levelekben több a tápa-
nyag, mint bármely más ételcso-
portban, de az összes tápanyag a
növények sejtjeiben van elraktá-
rozva. Ezek a sejtek azonban el-
lenálló anyagból készültek azért,
hogy növeljék a növény életben
maradási esélyét. Ahhoz, hogy a
sejtekben található összes érté-
kes tápanyaghoz hozzájussunk,
alapos rágással vagy turmixolás-
sal át kell törni a növények sejt-
falát. 

A zöld levelű növények pá-
rosíthatók bármilyen más étellel,
mivel nem tartoznak a zöldségek
közé, nincs bennük keményítő.
Valójában a zöld levelűek az
egyetlen olyan ételcsoport, ame-
lyik segít a többi étel emésztésé-

ben, azáltal hogy serkenti az
emésztő enzimek kiválasztódá-
sát. A zöld levelűek az emberi
táplálkozás számára valóban
rendkívüliek!  

A zöld levelű növényeket
gyümölcsökkel kombinálva, íz-
letes, élő, friss, teljes értékű táp-
anyaghoz jutunk, ezek a zöldtur-
mixok, igazi vitaminbombák. 

A zöld turmixok rostokban
igen gazdagok; a rostok fo-
gyasztásának elsődleges célja a
kiválasztás. Rostok nélkül a tel-
jes kiválasztás szinte lehetetlen.
Az élelmi rostok két fő típusa: a
vízben oldható, ill. az oldhatat-
lan rostok. Az oldható rostok, -
melyek a gyümölcsökben, hüve-
lyesekben, zabkorpában, és chi-
amagban találhatók, - megkötik
a koleszterint, szabályozzák a
vércukorszintet. A vízben oldha-
tatlan rostok, - melyek a zöld le-
velekben, magvakban, gabonák,
zöldségek héjában találhatók, - a
szervezet méregtelenítésében
játszanak óriási szerepet, mivel a
tömegük többszörösének meg-
felelő méreganyagot képesek
magukba szívni, olyanok mint
egy “varázsszivacs“.  
Íme két egyszerű zöldturmix-
recept: 
1.) 500ml víz, 30dkg darabolt
alma, 20dkg spenót, ¼ db citrom
héjastól
2.) 500ml víz, 30dkg darabolt
alma, 10dkg sóska, 10dkg sár-
garépa zöld, (10g gyömbér)
A hozzávalókat turmixgépbe
tesszük, alaposan összetur-
mixoljuk. Legjobb, ha frissen
fogyasztjuk, de hűtőben is tart-

hatjuk néhány napig, kitűnő üdí-
tő ital. Természetesen nagyon
fontos, hogy vegyszermentes
növényekből készítsük, mivel a
méreg-telenítés és gyógyulás
csak így lehetséges! 
Ehető zöldek (a teljesség igé-
nye nélkül): az ismertebbek:
spenót, sóska, mángold, pet-
rezselyem, saláta, káposzta, ruk-
kola, zellerlevél, kapor stb; ke-
vésbé ismertek (köztük gyom-
növények és gyógynövények):
sárgarépalevél, céklalevél, re-
teklevél, kellevél, brokkolilevél,
tyúkhúr, porcsin, disznóparéj, li-
batop, pitypang, lóhere, vad pap-
sajt, útilapu, csalán, menta,
édeskömény, korianderlevél, ba-
zsalikom, aloe vera, különböző
csírák (lucerna, retek, stb.), stb.
Kísérletezzünk bátran, akár
kombinálva több zöldet és vala-
mely gyümölcsöt (max. 2 félét)!
Tanuljuk meg, miként növelhet-
jük a zöld levelek választékát az
étrendünkben, és azt is, hogy ál-
landóan váltogassuk őket, így
hozzájuthatunk az összes esz-
szenciális aminosavhoz, melyre
szükségünk van egészségünk
megőrzése érdekében!
Hogy miért is fontos a vegyszer-
mentes talaj, és miért értékesebb
az aranynál az egészséges ter-
mőföld, erről olvashatnak a
következő cikkben. 
(Forrás: Viktoria Boutenko: A
nyers étel csodája)
Jó étvágyat kívánok az egészsé-
ges, élő koktélokhoz!

Szunyogné Csányi Icu

Nyugatból proletárváros
Diósgyőri születésű lévén, tu-
dom, mit jelent, hogy proletár-
város, politikai állásfoglalás és
rosszindulat, emberek megbé-
lyegzése nélkül is. A mi csalá-
dunkból is dolgoztak húszezred-
magukkal, generációkon át, a
Gyárban.
A ’90-es évek elején voltam egy
Dorozsma – Diósgyőr nb2-es
meccsen, akkor én már pár éve
Szegeden laktam. A miskolciak
közt voltam, hallottam beszél-
getésüket, egy mondatot idézek:
„Hiába, ez már Nyugat!”
Körülnéztem. A helyiek egyik
fele kapucnis gázolajcsempész
volt, a másik jól öltözött polgár.
Hát igen. Mikor Miskolcon még
azt énekelték, hogy Acélváros,
nehéz, szürke nappalok, a szege-
di fiatalok már Nyugat Berlinbe

jártak Nick Cave meg David Bo-
wie koncertre. Jugoszlávia kö-
zelsége hozta a zenét, a divatot,
a délszláv háború később a tő-
két, a megpezsdülést, a lehetősé-
geket. Filmklubok, koncertek,
alternatív színházi élet, Buda-
pestről idejáró szórakozók,
gyorsan szerzett vagyonok pö-
rögtek a városban, ami méltán
érdemelte ki a Napfény városát
és méltó utóda volt Temesi Fe-
renc zseniális regényének, a Por
Szegedéhez. Valóban Nyugat
volt.
Eközben Miskolcon a Forinton
kéregették a bélást a fiatalok kis-
fröccsre, a főutca sötétedés után
gettó volt, csak az ország első
kőszínháza, a Miskolci Nemzeti
előtt volt díszvilágítás és rendőri
jelenlét. Két varázslat emelke-
dett ki ebből a súlyos zihálásból
és becsületes munka minden-

napjaiból: a Bükk közelsége és a
meccs. 
Még mindig Csongrád megyé-
ben élek és már régóta tanyán.
Nem is kívánkozom Szegedre.
Egyáltalán nem. Miért vajon?
Deák Bárdos Mihály, nagyszerű
válogatott birkózónk, aki a Di-
ósgyőr és a Szeged színeiben is
szerepelt, tavaly óvatosan kér-
dezte tőlem: mi lett ezzel a Sze-
geddel? Igen, egyre gondolunk,
Misi. Leszürkült, beszürkült.
Megállt. A por, melyet friss szél
fújt a pusztákból a városra, át-
nedvesedett, ragacsos lett, ott
ragadt a házakon, a kandelábe-
res, műköves tereken, az embe-
reken. Az egyetemisták, főisko-
lások üdesége? Nincs már Sár-
kány, Nejlon, babgulyás a Tót-
ban, drága helyek, drága ruhák
vannak. Fesztiválok? Tömeg és
zaj, különbség annyi, hogy a bor

a sör vagy a hal a drága. Szeol?
A húszezer néző? 
Miskolc közben megszépült. A
szegénység ellenére is kedves
lett. Diákok lepték el. Jó a leve-
gő, jó a víz. A régi kincsek? A
Bükk még ugyanott. A meccsen
még mindig teltház. A csapat
szárnyal. Múlt héten Szegeden
volt bemutatót tartani. Nemcsak
fociból tehetnék.
Tévedés ne essék, régen megfo-
galmaztam ezt már, bár a mosta-
ni szavazás kapcsán vetettem
papírra. Nem vagyok sem a
győztes, sem a vesztes párt híve,
azt sem tudhatom, mi lenne, ha
az lenne hatalmon. De higgyétek
el, szomorúan érzem és látom
mindazt, amit fentebb leírtam.

Görgényi Gábor

ÉTELED, ITALOD: ORVOSSÁGOD
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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.: 30/567-1006
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: 8-12,  12.30-17.00
kedd: 8-12,  12.30-16.00
szerda: 8-12,  12.30-16.00
csütörtök: 8-12,  12.30-16.00
péntek: 8-12,  12.30-15.00

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

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
Barcza Jánosné (1954.)
Szatymaz, II. körzet 77.

Csonka Ferenc (1931.) 
Szatymaz, Ady E. u 29.

Kormányos Istvánné (1953.)
Szatymaz, I. körzet tanya 107.

Bitó László Mihály ( 1953.)
Szatymaz III. körzet tanya 247.



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.

2014/11.12 a Mi Lapunk

Rovásírásos üdvözlő és hely-
ségnévtáblát avatott Szatyma-
zon a Jobbik helyi csoportja
2014. októ-ber 4-én, a Kossuth
utca és Neszűrjhegyi utca ke-
reszteződésénél. Az avató ün-
nepségen majd negyvenen je-
lentek meg. Beszédet mondott
Dékányné dr. Balogh Andrea,
Zsemberi Dániel és Tóth Péter.
A szervezők köszönetet mond-
tak dr. Kormányos Lászlónak, a
képviselő-testületnek, Görgényi
Gábornak és a tábla készítőinek,
Somogyi Gábornak, Somogyi
Róbertnek, Zsemberi Dórának. 
„A rovásírás a magyarok leg-
régibb és legértékesebb kin-
cse. Emlékei bizonyítják, hogy
legalább 8-9 ezer éve a Kárpát-
medence őslakói vagyunk, ősi
soron, ősi jogon mienk ez a föld.
Különösen fontos ennek hang-
oztatása most, az erőteljes glo-

balizációs törekvések idején,
mikor betereltek minket az
Európai Unió közös aklába. 
A rovásírás cáfolja a finnugor

származás és nyelvrokonság el-
méletét és bizonyítja a szkíta-
hun-pártus-avar-magyar folyto-
nosságunkat, mert ezeknek az

őseinknek tárgyi emlékein meg-
található. (…)
A rovásírás rendkívül fontos
nemzettudatunk, nemzeti önbe-
csülésünk felélesztése érdeké-
ben, különösen gyermekeink
számára. A rovásírás a magyar
nyelvvel együtt fejlődött, ezért
minden hangunkra van benne
jel. A X.-XI. században a sokkal
fejletlenebb latin betűs írásra
kényszerítettek minket, amely-
lyel 13 hangunkat nem tudtuk
lejegyezni. (…)
A köznépi sírokban talált rovás-
emlékek tanúsága szerint már
szkíta-hun-avar népünk egésze
írástudó volt, olyan korokban,
mikor más népeknek még az
uralkodói is írástudatlanok
voltak.”
(Friedrich Klára: Kőbe vésték,
fába rótták…)

November 22-én újra ping-pong verseny a Faluházban!
Kezdés 10 órakor, nevezés a helyszínem 9 órától

Falugazdász közleménye!
Tisztelt Szatymaziak!

Gömöri Gabriella vagyok, az új szatymazi falugazdász. Szeretettel meghívom Önöket a bemutatkozásommal egy-
bekötött előadásra, melynek témája: "A zöldítés és nitrát adatszolgáltatás előírásai 2015-től", ami a Művelődési

házban lesz megtartva, 2014. nov. 18.-án, kedden 16:00 órától.
A megszokott nyitva tartással várom Önöket: hétfő-kedd 8-16:00-ig és hívásaikat a +3670/489-38-46-os számon.

Nőgyógyászati Rákszűrés
Helyszín: Védőnői Szolgálat

6763. Szatymaz, Ady E. u. 32.
Ideje: 2014. december 22.
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

INFLUENZA ELLENI VÉDŐOLTÁS

A II. sz. Háziorvosi praxis betegeinek

November 11-én, 13-án, 20-án, 25-én és

December 11-én

13.00 – órától

Az oltási könyvet legyenek szívesek elhozni!

Dr. Lengyel Andrea

Idősek világnapja


