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HELYTÖRTÉNET

Az 1884-es év augusztusá-
nak idusán - 15-én-  egy
pénteki napon, itt Szatyma-
zon, a Cserepes csárdában
(a mostani Postakocsi csár-
da) alakították meg a tanyai
gazdálkodók és az itt bir-
tokkal rendelkező városi
polgárok a mezőgazdaság
fejlődéséért tenni akaró
Szeged-Felsőtanyai Gazda-
kört. A gazdakör egyik leg-
fontosabb célja volt, hogy
"a földműveléssel foglalko-
zó néposztálynak próbálja a
szellemi és anyagi jólétét
előmozdítani"," a mezei
gazdasági szakértelmet fej-
leszteni és elősegíteni". A
megjelent és tagnak beirat-
kozó 48 városi polgár és ta-
nyai gazda egyhangúlag fo-
gadta el a felterjesztésre vá-
ró alapszabályt és válasz-
totta meg a gazdakör első
elnökének Polgár Lászlót
(1837-1917) a csárda és a
mellette lévő birtok tulaj-
donosát.
A minisztérium az alapsza-
bályt és a munkaprogramot
kellő tanulmányozás után, a
következő év (1885) tava-
szán elfogadta és megküld-
te a gazdakör működési en-
gedélyét.
A gazdakör megalakulása
és tevékenysége elindított
egy máig ható fejlődési fo-
lyamatot Szatymaz szőlő-
és gyümölcstermelésében.
És ennek a máig tartó fejlő-
dési folyamatnak egyik leg-
fáradhatatlanabb elindítója
és 10 éven át kitartó irányí-
tója és mozgatója Polgár
László, a kör első elnöke
volt. Nem véletlen, hogy a
szatymazi gazdakör a nevét
a napokban felvette.
A megalakult gazdakör a-
zonban nem csak a mező-
gazdasági termelés szín-
vonalának gyorsabb növe-
lésével, az akkori viszo-
nyok között lehetséges kor-
szerűsítésével volt elfoglal-
va, (előadások, bemutatók,
kiállítások, versenyek, stb.
rendezésével) hanem min-
den olyan kérdésre kiterjedt
a figyelme, ami az itteni
életmódot befolyásolhatta.
A kör felvetette és megvi-
tatta többek között a kápol-
na építésének halaszthatat-
lanságát, a gazdasági iskola
létrehozásának szükséges-
ségét, a tanyai iskolák szá-
mának növelését, az utak

kijelölését és javítását,
megkezdte a temető lehet-
séges kialakítását, amire
Polgár László a domb mel-
lett lévő 2 hold földjét
azonnal ingyen felajánlotta
és változatlanul támogatta a
társasági élet erősödését.
Polgár László 1894-ben, a
már több mint 100 fős kör
elnökségéről, sokoldalú el-
foglaltságára hivatkozva le-
mond, és helyét Barcsay
Károly (1841-1913) veszi át.
A kör, Polgár Lászlót örö-
kös díszelnökének megvá-
lasztotta, arcképét Tóth
Molnár Ferenccel megfes-
tette.
Barcsay Károly gyógysze-
rész elnöksége (1895-1905)
alatt hivatalosan is megvál-
toztatják a kör elnevezését,
Szeged-Felsőtanyáról Sze-
ged-Szatymazra. (1896-
ban) A szatymazi kápolna
jórészt a gazdakör nem kis
erőfeszítésének köszönhe-
tően 1901-re elkészült. Bar-
csay Károly arcképét Tóth
Molnár Ferenccel a kör szá-
mára megfestetik, itt lát-
ható.

Barcsay Károly 1905-ben
lemond, mert Szegedről el-
költözik, Zsák Lajos (1866-
1912) neszűrjhegyi tanító, a
gazdakör korábbi jegyzője
követi. Zsák Lajos 3 évig
elnöke a gazdakörnek. 
Zsák Lajos tanítót, a mega-
lakuló Szatymazi Népkör
vezetőségében is elnöknek
megválasztották, így le-
mond a gazdakörben betöl-
tött elnökségéről és helyét
testvérének idős Zsák Jó-
zsef (1874-1936) tanítónak
engedi át. A Szatymazi
Népkör 1920-ban egyéb-
ként beolvadt a gazdakörbe.
Zsák József 1908-tól egé-
szen 1928-ig elnököskö-
dött. Az első világháború a
kör működését erősen be-

folyásolta. A tagok jórésze
katona volt, amit az itthoni
gazdaság megsínylett. A
beszolgáltatás, a sok elha-
nyagolt műveletlen föld, a
munkaerőhiány, a jegy-
rendszer, ínséget hozott.
Csaknem újra kellett szer-
vezni a háború után a gaz-
dakört, aminek a fő felada-
ta abban az időben a külön-
böző anyagok beszerzése és
az elosztása volt.
Zsák József igazgatót, a
gazdakör elnöki székében
1930-ban, a fehértói birto-
kos Bárkányi Mihály váltja.
Bárkányi Mihály 2 évig,
1932-ig elnök, közben a
nagy távolság miatt próbál-
ja a szatymazi gazdakörből
kiválni készülő Fehértói
Gazdakört megszervezni. A
rövid ideig tartó kiválás
nem volt sikeres a kis lét-
szám (15) miatt, visszakér-
ték magukat.
1933-tól egészen 1939-ig
Kamenszky Béla, a gazda-
sági iskola igazgatója veze-
ti a Szeged-Szatymazi Gaz-
dakört. A gazdakör össze-
jövetelein elhangzó, főleg a
gyümölcstermelés gyakor-
latával foglalkozó előadá-
sok két állandó szónoka
Kamenszky Béla és Wagner
Adolf volt.
A Szeged-Szatymazi gaz-
dakörben 1939-től – 1942-
ig Csányi Sándor volt az el-
nök. A meginduló újabb vi-
lágháború kedvezőtlenül
érintette a tagságot, létszá-
muk kezdetben a sok behí-
vás miatt állandóan fogyott.
A megszervezett beadás
nem kis gondot jelentett a
gazdáknak. 
Makra Ferenc elnöksége
alatt 1943 és 1949 között
megfordult a helyzet, mert
a termelők rájöttek arra,
hogy csak összefogással le-
het valamit elérni. Így nem
csoda, hogy a gazdaköri ta-
gok száma 1944 végére és a
közeledő front hírére elérte
ekkor már a 370-et. A sike-
res gazdálkodáshoz szük-
séges anyagok beszerzése
és elosztása közvetlenül a
háború után, most is nagy
szerephez jutott. Az 1949
őszén, a kialakult új kor-
mányrendszer azonban már
nem tűrte az önálló és el-
lenőrizhetetlen politizálást
és a gazdakörök működését
rendeleti úton megszün-
tette.
A megszüntetett gazdakör

helyét néhány eltelt év után
a szatymazi Mezőgazdasági
Tudományos Szakkör vette
át. (Kettőt engedélyeztek
belőle az országban) Ennek
a szerepe az volt, hogy a
legfrissebb kertészeti, főleg
gyümölcskertészeti /ebben
is elsősorban az őszibarack
termeléssel foglalkozó/ tu-
dományos eredményeket a
termelőkkel megismertes-
se. Annak alkalmazását be-
mutassa, a termelést ösztö-
nözze. Kamenszky Béla,
majd Rácz János elnökök
vezetésével megszervezett
"ankétokon" (nem gyűlése-
ken…) az ország kiemel-
kedő szakemberei tartottak
rendszeresen előadásokat,
ismertetőket és bemutató-
kat. Az érdeklődő hallga-
tóság létszáma a kiküldött
100 meghívó ellenére,
gyakran elérte a 300-at.
Nem csak a szatymaziak je-
lentek meg. Az "ankétok-
ról" jegyzőkönyv is készült.
Tóth Molnár Géza és Rácz
István jegyzők írásaiból
tudjuk, hogy Mohácsy Má-
tyás, Claus József, Nyújtó
Ferenc és még sok akadé-
mikus, rendszeres előadók
voltak. Egyszer Mohácsy
Mátyás jegyezte meg, hogy
ilyen ütemű őszibarack te-
lepítést, amilyen itt Szaty-
mazon van, csak Kaliforni-
ában tapasztalt. A Mező-
gazdasági Tudományos
Szakkör l2 éves működése
alatt a gazdakör hiányát si-
kerrel pótolta.
A később megalakított
Kertbarát Kör, Szűcs Lász-
ló, majd Sárközi Ernő veze-
tésével próbálta a gazdakör
hiányát enyhíteni.
Az új Szatymazi Gazdakör
működését, dr. Somogy
György elnökletével, az
1991. június 11-én kelt ha-
tározatával a felsőbb ható-
ság engedélyezte. A szaty-
mazi gazdakör folytonos-
ságát a Polgár László név
felvétele is próbálja jelezni.
Csak azt kívánhatjuk, hogy
az újjáalakuló kör tevé-
kenységét is kísérje a ko-
rábban tapasztalt siker. 

Pálmai József

A 130 éves szatymazi gazdakör elnökei
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ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNYEK

Te Szedd Szatymazon
Május 16-án szombaton, a
kicsit szomorú időjárás el-
lenére, már 8 órakor sokan
gyűltek össze az Önkor-

mányzat épülete előtt, hogy
részt vegyenek a TeSzedd!
és a TeSzedd a Kéken! ön-
kéntes szemétszedési akci-
ókban. A résztvevők között
sok ismerős arccal találkoz-
hattunk, hiszen többek kö-
zött ott voltak az önkor-
mányzat, az óvoda, a böl-
csőde, a gondozási központ
és a művelődési ház dolgo-
zói. Az általános iskola
egész felső tagozata, több
mint száz diákkal csatlako-
zott. A civil szervezetek
közül a nagycsaládosok, a
nyugdíjasok és a sándor-

falvi vadásztársaság is szép
számban képviseltették ma-
gukat. Kellemes meglepe-
tést okoztak a lakosság
részéről megjelent önkénte-

sek, valamint a nemrég
megnyitott Rehabilitációs
Központ lelkes kis csapata.
A belterületen az általános
iskola tanulói és dolgozói,
valamint az óvoda és a böl-
csőde munkatársai tisztítot-
ták meg az utcákat. A Kék-
túra szatymazhoz tartozó
útvonalát az önkormányzat
dolgozói tisztították meg. A
többi részvevő a külterüle-
ten gyűjtötte a szemetet, el-
sőként a zsombói, a ne-
szürjhegyi, a szegedi, a sán-
dorfalvi és a forráskúti utak
melletti területeken, vala-

mint a nagyobb illegális
szemétlerakókat számolták
fel. A délelőtt során össze-
sen 350 zsák szemetet gyűj-
töttek össze az önkéntesek.
Ezúton is szeretnénk még
egyszer megköszönni min-
den résztvevőnek, hogy
hozzájárultak az akciók si-
kerességéhez, valamint kö-

szönjük azoknak is, akik
saját ingatlanuk rendbetéte-
lével járultak hozzá telepü-
lésünk tisztábbá tételéhez.
Reméljük, hogy a mostani
sikereken felbuzdulva a kö-
vetkező években még töb-
ben csatlakoznak majd eh-
hez a kezdeményezéshez.

Deák Andrea

P Á L Y Á Z A T 
A „SZATYMAZÉRT ALAPITVÁNY„ Kuratóriuma

pályázatot hirdet a következő célok megvalósítására:
"A szatymazi fiatalok szabadidős és sporttevékeny-

ségének támogatása, egészségtudatosságának erősítése"
Pályázati feltételek:

Pályázatot nyújthatnak be: intézmények, civil
szervezetek.

Szervezetenként egy pályázat nyújtható be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 25.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 26.

A felosztandó forrás nagysága összesen: 375.000.- Ft.

Pályázati adatlap letölthető Szatymaz Községi Önkor-
mányzat honlapjáról (www. szatymaz. hu.), illetve besz-

erezhető a Szatymazi Polgármesteri Hivatalban
(6763 Szatymaz, Kossuth u. 30.).

A pályázat benyújtása: A pályázatot elektronikusan a
pmhivatal@szatymaz.hu e-mail címre, papír alapon

pedig a Szatymazért Alapítvány Kuratóriumának
címezve, a boritékra "A szatymazi fiatalok szabadidős és
sporttevékenységének támogatása, egészségtudatosságá-

nak erősítése" tárgy feltüntetésével lehet.
A pályázókat a kuratórium a döntést követően értesíti.

Szatymaz, 2015. június 2.
„ Szatymazért Alapítvány” Kuratóriuma nevében

Matula Aranka Anikó
Kuratórium Elnöke sk.

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

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

Invitel ügyfélfogadás a Faluházban
Minden hónap első péntekén 09-15 – ig 
Ügyintéző Bóta Ágnes, 0620 9370989

A Falunapok rendezvénysorozatá-
nak keretében 2015 évben ismét
sor kerül a „Szatymaz Községért”
kitüntető cím és a Díszpolgári cím
adományozására.
A Szatymaz Községért kitüntető
címet az alábbi területeken ado-
mányozhat a képviselő testület:
Oktatás és kultúra, sport és egész-
ségfejlesztés, közszolgálat, tele-
pülésfejlesztés és környezetvéde-
lem, közélet.
A cím odaítélésének feltétele,
hogy az arra jogosult tartósan ki-
emelkedő munkát végezzen a 
szakterületén. A fenti területeken
végzett munkáért egy évben leg-
feljebb három természetes vagy
jogi személy, illetve jogi szemé-
lyiség nélküli szervezet részesül-
het ebben a kitüntetésben. Dísz-

polgári címet egy évben csak egy
személy kaphat, de a két cím ado-
mányozásának feltételei a követ-
kezőkben megegyeznek:
Bárki tehet javaslatot, a polgár-
mesternek kell írásban benyújtani
a jelölést, a képviselők egynegye-
dének, gyakorlatilag két főnek az
egyetértése kell a jelöléshez, a
képviselő-testület dönt az adomá-
nyozásról. Az átadásra ünnepélyes
keretek között a Falunapon kerül
sor.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy
2015. június23-ig nyújtsák be ja-
vaslataikat a Szatymaz Községért
kitüntető címre és a Díszpolgári
címre a polgármesteri hivatalba.

Szatymaz Község Önkormányza-
tának Képviselő-testülete

FELHÍVÁS
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S hogy mit rejt a fenti sor?
A pogácsakészítés után az
egylet salátakészítésre adta
fejét. Földi Zsuzsi két le-
endő nőegyleti taggal érke-
zett, akik "magukkal hoz-
ták" különleges képessége-
iket is. Judit, aki nagyom fi-
nom salátákat készít, a népi
hagyományokat ápolja és
adja tovább gyerekeknek.
Anna csendesen figyelt
bennünket és csacsogásun-
kat, majd elárulta, hogy
hozzá fordulhatunk "misz-
tikus" kérdéseinkkel. Sze-
mélyében számmisztikus,
jövendőmondó rejtőzik.
Természetesen minden je-
lentkezőt szívesen foga-
dunk köreinkben, jelent-
kezni a vezetőknél és nyílt
napjainkon lehet. Azért az

elkészült saláták receptjei is
publikusak minden olvasó
számára. Mi megkóstoltuk
és nagyon finomak. Elké-
szítettük és pirítósra kenve
fogyasztottuk a
- HUMUSZT: 25 dkg csi-
cseriborsót egy éjszakán át
kell áztatni, majd 1 órát
főzni kevés sós vízben, pé-
pesíteni leginkább bot-mix-
errel. Kell bele 2 evőkanál
TAHINI-szósz /ezt így le-
het boltban kapni/ majd íz-
lés szerint fokhagyma, cit-
romlé, kömény, pirospapri-
ka, só 2 dl olívaolaj
- Zöld leveles salátát: Kü-
lönféle saláta fodros, sima,
rukkola, paradicsom, ubor-
ka, új-, vagy lila hagyma,
bazsalikom, só, bors, olíva
olaj, citromlé vagy bal-
zsamecet
- Céklás salátát: /Az egyik
legnagyobb sikert aratta.
Elkészítettük tejföllel és
anélkül/
Cékla és egyenlő arányban
alma lereszelve (miután a
céklát megpucoltuk de az

almát csak mostuk), durvá-
ra vágott dió, petrezselyem,
só , bors, citromlé pici olíva
olaj és kiegészítésként tej-
föl
- Különleges salátát: sárga-
répa, kínai kel, reszelni il-
letve durvára vágni, napra-
forgó mag, retek (mi fehér
retket használtunk) ízesí-
teni só, bors, olíva olaj, ba-
zsalikom, balzsamecet.
Azért a " civilek "is kitettek
magukért Maya néni salátái
is maradéktalanul elfogy-
tak.
- Káposzta saláta: lila ká-
posztát sózzuk, majd kicsa-
varjuk, 2-3 sárgarépát lere-
szeljük, teszünk bele 2-3
szál újhagymát darabolva
ízesíteni só, bors, olíva olaj,
citromlé
- Mártásos saláta: 6 db főtt
tojás, 1 kígyó uborka, zsen-
ge retek, 2 csomag újhagy-
ma, ízlés szerint paradi-
csom ezek kockára vágva,
besózni és bőséges tartár-
mártással nyakon önteni
A fenti saláták bármelyike
egyszerűen elkészíthető és

rendkívül finom. Jó étvágy-
at!
A május beköszöntése a
Nőegylet által évekkel ez-
előtt életre hívott, a ligetet
élettel megtöltő szatymazi
majálist is elhozta. A rende-
zők megkeresték az egy-
letet, hogy ötletekkel, ja-
vaslatokkal, jelenlétével tá-
mogassa a program sike-
rességét. A tagok összeül-
tek és lázasan készültek er-
re a napra. Maya néni irá-
nyításával bográcsunkban
ragut főztünk, amivel sike-
rült méltó helyünket – az
első helyezést- kivívnunk a
dobogón. A bevált üstjein-
ket megtöltöttük mentás,
citromfüves limonádéval,
aminek szintén nagy sikere
volt. Asztalunkon a tagok
által készített sütemények
sorakoztak. Délutánra bog-
rácsunk, asztalunk, üstünk
üres lett. A nap azonban
tapasztalatban is újat hozott
a bogrács állvány felál-
lításánál illetve a bogrács
alatti láng irányításnál ki-
derült, nagy szükség lenne
férfire a Nőegyletben, Urak
várjuk a jelentkezőket!

"Boszorkánykonyha" Nőegylet módra.

Ici elment. Na, ne ijedjetek
meg, csalánba nem üt a
ménykű, s ha már e világon
ütött tanyát, sokáig itt lesz
még egészségben. Ici hét
éve volt könyvtáros, s
mondhatjuk, kiváló mun-
kát végzett. Bevallom, jó-
magam is, bár könyvbarát
vagyok, azt képzeltem,
mint az átlag honpolgár
képzelhet egy könyvtár
működéséről: ücsörög benn
egy kedves nénike, nagy
ritkán betéved egy vendég,
együtt megkeresik, majd
leporolják a Monte Christo
grófját, elbeszélgetnek a vi-
déki életről és így tovább
hétfőtől péntekig. Ici nem
nénike, de kedves. Vendég
gyakran jön, meglepően
sok aktív beiratkozott volt,
Ici pedig mindig is igyeke-

zett finoman a műveltség
útján egyre magasabb 
szintre emelni olvasóit. S
mivel ő is tudta, hogyha
székén csak üldögélne, va-
lóban nénike sorsa jutna ő
is és a könyvtár is, így min-
den héten valamilyen ren-
dezvénnyel csalogatta a
község lakóit. Vendégei ko-
moly színvonalat jelentet-
tek, Szatymaz hírének is jót
tettek. Néha öt ember, néha
teltház előtt. Tudását, szor-
galmát, tehetségét most
már Sándorfalva kulturális
élete élén kamatoztatja.
Utódjának nem lesz egy-
szerű: Ici magasra tette a
mércét. 
Köszönjük!

Görgényi Gábor

Feketéné Bárkányi Ilona távozott a könyvtár éléről

Írisz virágkiállítás a Faluházban

Jójárt Imréné virágkötő,
Börcsök Attila virágkertész
és Besír Katalin festő
álmodott meg, majd hozott

létre egy szívet – szemet –

lelket gyönyörködtető kiál-

lítást a Faluházban.
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I S K O L A I  H Í R E K

Ó V O D A I  H Í R E K

VERSENYSIKEREK A
3. B OSZTÁLYBAN
A Szegedi Kistérség Iskolái
minden évben tavasszal ren-
dezik meg tanulmányi verse-
nyeiket az alsó tagozatos diá-
kok számára. A Kazinczy

szépkiejtés versenyt Szőre-
gen rendezték, ahol OCSKÓ
LILI 3. b osztályos tanuló I.
helyezést ért el. Így ő képvi-

selte nemcsak a mi iskolán-
kat, de a kistérséget is Ma-
kón, a megyei versenyen.
Osztálytársa SZABÓ LŐ-
RINC Szegeden, matemati-
ka versenyen III. helyezést
ért el, és csak a kialakult
holtverseny miatt csúszott le

a megyei versenyről. Néhány
nappal később Lóci helyes-
írási versenyen V. helyen

végzett. 
A gyerekek felkészítő tanító
nénije Dékányné dr. Balogh
Andrea
Gratulálunk!

Idén ismét megrendezték a
Deszki Maros Menti Fesz-
tivált, immár 17. alkalom-
mal. Izgatottan vártuk, hi-
szen évek óta szép sikereket

érünk el. Kormányos Viktor
4.b osztályos tanuló a szóló
népdalénekes kategóriában I.
helyezett lett ismét egy so-
mogyi népdalcsokorral. Kó-
nya Eszter Emőke (4.b) szóló

hangszeres kategóriában in-
dult Kónya Géza tanárúr
zongorakíséretével, s játéká-
val kiérdemelte a zsűri di-
cséretét. Gratulálunk!

CIVIL EGYESÜLETEK HÍREI

- Folytatván a tavalyi be-
szélgetésünket, most, hogy
már elkészült a sportpálya,
tehát az építészeti rész
adott, mire számíthatunk a
jövőben?

- Két szakosztállyal indu-
lunk neki az esztendőnek,
judo és futball. Hosszú tá-
von is ezt két sportágat ter-
vezzük működtetni, s a le-
hető legtöbbet kihozni be-
lőle. A futballban a serdü-
lők edzőjének sikerült
megnyernünk Szalma Já-
nos tanárurat, az általános
iskolából. Elképzelésünk
az, hogy a serdülőtől kezd-
ve, tudatos munkával épít-
jük majd fel a fiatalokat,
folyamatosan beépítve a
felnőtt csapatba. Így majd
ha összeáll egy helyi kötő-
désű masszív szatymazi
csapat, célunk a megyei
másodosztály – de főleg
az, hogy tisztességesen,

sportember módjára ki-
szolgáljuk a szatymazi fut-
ballszerető közönséget. A
felnőtt csapat edzője Kán-
tor Ferenc, hosszú évek
nb-s múltjával. 

- Mi a helyzet a Sportpá-
lyán üzemelő büfével?

- Július elejével hivatalo-
san is egy bérlő helyezi
üzembe. A bérleti díjat az
energia szükséglet fede-
zésére fordítjuk. Esetle-
ges fejcsóválásokra megj-
egyzem, hogy a futball
nincs kocsma nélkül. Ez
évszázados hagyomány,
főleg vidéken.

- Milyen a Sportegyesület
viszonya az önkormány-
zattal?

- Tökéletes.
- Köszönöm a beszélgetést!
- Én is köszönöm!

Görgényi Gábor

S P O R T
Szatymazi résztvevő a
Békéscsaba – Arad szu-
permaratonon!
A Budapest Bank 18. Bé-
késcsaba-Arad Szuperma-
ratonon a Futrinkák csapa-
tában női kategóriában 6.
helyet szerzett Döméné
Szabó Andrea. Kimagasló
és példamutató sporttelje-
sítményéhez gratulálunk és
további sok sikert kívá-
nunk!

Óvodásaink a legszebb tava-
szi hónapban ismét nagy lel-
kesedéssel készültek az éde-
sanyák, nagymamák köszön-
tésére.
Az óvoda épületét, az óvodás
szülők felajánlásainak kö-
szönhetően, szebbnél szebb

virágok díszítették.
A gyermeknap május 28-án
került megrendezésre, amely-
nek sikeréhez hozzájárult a
szülők aktív részvétele, tá-
mogatása. A vidám családi na-
pot, színes, változatos prog-
ramok (kézműves foglalko-

zások, arcfestés, ugráló vár,
kerékpáros ügyességi vetél-
kedő, buborék parti, stb.) tet-
ték varázslatossá. A gyer-
mekek bepillantást nyertek a
rendőrök felelősségteljes
munkájába, megnézhették a
rendőrök felszereléseit, fele-

levenítették azokat a fontos
szabályokat, amelyek hozzá-
járulnak a biztonságos köz-
lekedéshez, életünkhöz.
A csoportok június elejére
tervezik a kirándulásokat.
Ezekről majd bővebben, a
következő számban!

Beszélgetés Szabó Ödönnel, a Sportegyesület elnökével



a Mi Lapunk 2015/06.6

Mint erről már korábban
beszámoltunk, szatymaziak
is indultak az idei Ultraba-
latonon is! Kiss Virág,
Nagy Zoltán és Döméné
Szabó Andrea. A 10 fős
csapat sikeresen körbe fu-
totta a Balatont. 20 óra 29
perc alatt értek célba Ali-
gán. Gratulálunk!

Futsz? Szívesen kipróbál-
nád magad terepen?
Csak ugorj át a szomszéd-
ba!
Hol? Az I. Sándorfalvi
Country Terep Félmara-
tonon
Mikor?  2015. június 20-án,
szombaton 10 órakor

A verseny rendezője a
Sándorfalvi Kulturális
Központ és a Sándorfalvi
Futókör
Távok: egyéni 9 km és
egyéni 21 km
A nevezési díj tartalmaz
rajtcsomagot, útvonal biz-
tosítást, verseny közbeni
frissítést, orvosi szolgála-
tot, befutóérmet, chipes
időmérést 
A verseny első három
helyezettje (nemenként és
távonként) nyereményben
részesül.
Tovább információ és
jelentkezés: www.sandor-
falvafelmaraton.hu

Első hely: Ficánkák!
A Hajdúszoboszlón meg-
rendezett Nyugdíjas Egye-
sületek Ki Mit Tudján 263
fellépőből arany érmet
nyertek. Megérdemelt ju-
talmuk egy lengyelországi
utazás! Gratulálunk!
2015.05.27-én megtartot-
tuk közgyűlésünket. El-
hang-ott a 2014. év szám-
viteli beszámolója, a 2015.
év pénzügyi terve és meg-
választottuk vezető tiszt-
ségviselőket. Vezető Hor-
váth Istvánné, helyettes
Tóth Tamásné, gazdasági
vezető Gera Andrásné. Az

ellenőrző bizottság tagjai:
Róvó Istvánné, Csíkos Jó-
zsefné, Varga Istvánné. Sok
erőt és egészséget kívánunk
munkájukhoz!
Június 19-én mórahalmi
fürdőzés, tessék jelentkez-
ni!
Október 3-4.(szombat, va-
sárnap), kirándulás a Duna-
kanyarba! Bekerülési költ-
ség 16500.- forint, beugró
5000.-Forint, jelentkezni
minél hamarabb. Nem csak
egyesületi tagoknak!
Legközelebbi találkozó jú-
nius 24-én du. 5 órakor!
(utolsó szerda)

NYUGDÍJAS EGYESÜLET HÍREI

KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI
Májusban nagy ünnepi
események történtek egy-
házközségünkben: 10-én
vasárnap Dr. Gyulai Endre
nyugalmazott Püspök Atya
szolgáltatta ki a bérmálás
szentségét 11 nyolcadik
osztályos fiatalnak. Egy hét
múlva 5 iskolás gyermek
keresztelése történt, majd
15 fő harmadik osztályos
tanuló részesülhetett első
áldozásban.

Köszönjük a Szentlélek
Úristennek ezt a nagy

kegyelmet, melyet gyer-
mekeink kaptak.

Köszönjük Dr. Gyulai
Endre Püspök Úrnak, és
Dr. Kisházi- Kovács László
Plébános Úrnak a
szentségek kiszolgáltatását.

Köszönjük a szülőknek,
akik az évezredes
keresztény erkölcsöt szem
előtt tartva fontosnak tartot-
ták a gyermekeiket
elvezetni a szentségek
felvételéig.

Köszönet a szolgálatukért
az énekkaros lányoknak,
kántorunknak, a ministráns
gyerekeknek, a templomot
takarítóknak, díszítőknek.
Köszönjük a híveknek,
hogy eljöttek és szendvic-
sekkel, süteményekkel
támogatták az agapét. Isten
fizesse meg!

Dékányné dr. Balogh
Andrea

Kik a Jehova tanúi?
Községünkben egyre gyak-
rabban kettesével járják az
utcákat a Jehova tanúi.
Minden házba becsenget-
nek, postaládáinkba bedob-
ják színes brosúráikat, és ha
szóba állunk velük szinte
lerázni sem lehet őket. De
kik ők valójában?
1. A "Jehova tanúi" egy
szekta. A "szekta" latin szó,
ami annyit jelent mint "út"
"irány". Arról mondjuk,
hogy szektázik, aki külön
utakon jár szembe megy a
katolikus egyház és a tör-
ténelmi keresztény egyhá-
zak tanításával és a saját
irányát követi. Miért rossz a
szekta? Azért mert tanulat-
lan prófétának felcsapott

egyszerű emberek magya-
rázzák - és leginkább félre
magyarázzák a komoly elő-
tanulmányokat igénylő
szentírást. Ezekkel a tanu-
latlan elemekkel nehéz vi-
tázni, mert fel sem tudják
fogni a mélyebb megoko-
lást csak - innen onnan fel-
szedett - vékonyka érveiket
szajkózzák hajthatatlanul
megtévesztve ezzel az em-
bereket.
2. Hogy kezdődött? Alapí-
tójuk Russel Károly 1852-
ben született az amerikai
Pittsburgban. Kálvinista
vallását amelyben született
hamar elhagyta, és éretle-
nül, szinte gyerek fejjel a
különböző vallások kritiku-
sának tette meg magát. Sa-
ját bevallása szerint sorra
vizsgált minden vallást,
minden szektát. Éretlen el-
méjében összekavarodott
az egész és ő mint valami
irányvesztett hajó hányko-
lódott a kétség hullámain.
Kétségbeesésében a szent-
írást kezdte tanulmányozni.
Úgy gondolta, hogy majd ő
fogja a tévelygő emberiség-
nek a szentírás fényének
igazi fáklyáját meggyújta-
ni. Nyugtalan lelke azt súg-
ta, hogy tizenkilenc századBakos Brigitta fotói
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tévelygései után egyedül ő
erre az igazán hivatott. A 22
éves fiatalember írni kez-
dett, és 1874-ben megjelent
első könyve: "Krisztus új-
raeljövetelének célja és
módja" címmel. Az adven-
tista propaganda folytán az
amerikai talaj ilyenfajta írá-
soknak már jól elő volt ké-
szítve. A könyvet szétkap-
kodták, és lázasan olvasták
az emberek. Russel egyik
napról a másikra arra éb-
redt, hogy közismert, híres
ember lett. A posta ontotta
hozzá a leveleket, az olva-
sók további kérdésekkel
ostromolták. Ezért "Őrto-
rony" címmel folyóiratot
alapított és abban próbált
válaszolni a kérdésekre, és
egyúttal tovább fűzte esz-
méit. A siker óriási volt. A
lap terjedt, és a szektás
mozgalom eljutott Európá-
ba. Russel kiaknázta a si-
kert és még vagy 8-10 lapot
indított és megalapította az
"Őrtorony Biblia és Trak-
tátus Társaságot" a szent-
írás "elfogulatlan olvasásá-
ra". Megírta legnevesebb
munkáját "Bibliai tanulmá-
nyok" címmel, mely 7 kö-
tetre terjed. Az utolsó kötet
a legdurvább kirohanásokat
tartalmazza az egyház és az
állam ellen. Russel gőzerő-
vel dolgozott tovább. Mint
önjelölt próféta beutazta a
fél világot, előadásainak
nem volt se szeri se száma.

A halál is lázas vidéki uta-
zása közben érte 1916 ok-
tóber 31-én.
3. Tanításuk, tévedéseik.
a/ Már a szekta neve is té-
vedésen alapszik. Régeb-
ben mint "biblia kutatók"
voltak ismeretesek. A "Je-
hova tanúi" nevet 1931-ben
vették fel azért mert saját
bevallásuk szerint " minden
olyan nevet, melyeken min-
dezideig általában ismertek
voltak" és amelyek nevet-
ségessé tették őket visszau-
tasítottak és bejelentették a
világnak, hogy ezután szent-
írás szerinti nevet viselnek:
"Jehova tanúi". S itt a té-
vedés! A zsidók ugyanis Is-
tent két néven szólítják:
"Jahve" (a szövetség Iste-
ne) és "Adonaj (a Teremtő
Úr. A szóban az "a" az "a"
és "e" közt lévő félmagán-
hangzó). A Jahve nevet
szentsége miatt soha nem
ejtették ki ezért figyelmez-
tetésül a Jahve alá odaírták
az Adonaj nevet, de soha
nem olvasták össze! A
szekta összeolvasta és így
jött ki a téves "J'hova" név.
b/ Főerejük a felfűtött szív
a fanatizmus a vakbuzgó-
ság. Ezért nem érdemes
velük vitatkozni, mert a fa-
natizmust még senki meg
nem cáfolta, ez csak úgy
szűnik meg ha kihűl ma-
gától mint a tűzhányó.

c./ Szinte mindent tagadnak
amit Krisztus egyháza tanít.
Tagadják magát az egyhá-
zat, a pápaságot, a kereszt-
séget - amit a Sátán művé-
nek tartanak. Tagadják
Krisztus istenségét, a lélek
halhatatlanságát, a megtes-
tesülést és a megváltást stb.
4. Módszereik 
a./ Egyik módszerük a há-
zalás a tagtoborzás. Erő-
szakos párttoborzásra emlé-
keztető módon vadásszák a
lelkeket. Pedig éppen a
szentírás cáfolja meg mód-
szerüket. Jézus kifejezetten
kéri a Lk.1O,7-ben :"Ne
járjatok házról házra" - ám
ők mégis ezt teszik. Mo-
lesztálják, fenntartják az
embereket.
b./ Másik módszerük a za-
varosban halászás a Szent-
írás összekeverése. A hit

egyetlen forrásának a bib-
liát tartják azt kényük ked-
vük szerint magyarázzák és
minduntalan szembe talál-
ják magukat a Szentírás
tanításával, de erről meg-
győzni nem lehet őket. Va-
lóságos konkolyhintők ők.
Jézus példabeszéde szerint
a konkolyhintés akkor tör-
tént amikor az emberek a-
ludtak. Ahol alvóban van a
vallásosság, a keresztény
szellem, ott tudnak befura-
kodni zavaros tanításukkal
a szektások. Mint lelkükért
felelős lelkipásztor kérem,
ne álljunk szóba, ne vitat-
kozzunk velük, hanem
buzduljunk fel, ne legyünk
lanyhák, közönyösek és ak-
kor a "konkolyhintőknek"
nem lesz hatása rajtunk!

Dr.Kisházi-Kovács László
plébános

Fakanál Klub hírei

Rácz Laci bácsi a Cserepes-sori Gyereknapon foto: szegedonline

V. Tanyasi Tízpróba
Kényelmes helyzetben van a
Tízpróba szervezője, azaz én,
mivel minden évben jól sike-
rül, sőt egyre jobban gördül a
szekér. Még akkor is, ha most
kevesebben voltunk, mint ta-
valy, elmondhatjuk, ez az év
vidéki rendezvénye. Csodák
csodájára, az idén nem érke-
zett a késő délutáni menet-
rendszerű vihar, ami eddig a
Báló kocsmáig űzte 11. próba-
ként a résztvevőket, így éjjel
fél egyig táncikálhattak a kitar-
tóak. Volt két új versenytár-
sunk is, a közélet jeles képvi-
selői, Varga Gusztáv a CE
Glass tulajdonosa és Zákány
Gábor, a balástyai kémény-
seprő. Előbbi a Szilánk, utóbbi
a Hun vitézek csapatában küz-
dött hősiesen. Új volt a bírói
kar is: Adamik Laci – Nyír-
egyházi Spartacus – megingat-
hatatlanul vezényelte le a via-
dalt s közben sasmadárként
védelmezte kiváló titkárnőjét
Szabó Andit az idegesebb ver-
senyzőktől.

A győzelmet a tavalyi máso-
dik, a Szatymazi Vadászok
szerezte meg, megérdemelten,
nagyot küzdve. Az okot Báló
Pista bácsi röviden megfogal-
mazta: nem volt reggeli pálin-
ka. S valóban: az elmúlt évek-
hez képest meglepően kultúr-
emberi állapotban tértek haza

nyugovóra. A Bagdán Laci
emlékkupát is csapattaguk,
Csányi Bandi kapta.
Mint a jó, embörös rendezvé-
nyek, ez is önzetlen összefo-
gással sikerülhetett. Köszö-
nöm a segítséget Adamik Laci-
nak, Barna Károly polgármes-
ternek, a Báló kocsmának, Do-

rogi Zolinak és Jolikának, Dö-
méné Szabó Andinak, Fanni-
nak, Fábián Tamásnak, Kirá-
lyéknak, Kondász Ferencnek,
Kopasz Tibinek, Zsuzsinak.
Szóval, ha Isten is úgy akarja,
jövőre május második szom-
batján ismét 10 róka!

Görgényi Gábor

M I  R O V A T U N K
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N É P I  K A L E N D Á R I U M
Június – Szent Iván hava
Az év hatodik hónapja, 30
napot számlál. Nevét
Junóról, a római istennőről
kapta, ő volt a házasság és a
születés istennője, Jupiter
felesége.
A nyár első hónapja – fon-
tos események ideje. Ennek
a 30 napi időjárásnak a függ-
vénye, hogy milyen lesz az
aratás, és a gyümölcster-
més. Csillagászati esemé-
nye a nyári napforduló,
amikor azonos hosszúságú
az éjszaka és a nappal.
A nép meteorológiában na-
gyon sok idő-, termésjóslat
fűződik a nyár első hónap-
jához.
Eső lesz a paraszti megfi-
gyelések szerint:
- ha a verebek, tyúkok por-

ban fürdenek,
- ha a tyúkok este soká

ülnek el,
- ha a kakas délután kuko-

rékol, 
- ha a kutyaugatás, harang-

zúgás dél felől jön,
Szeles idő várható:
- ha este vörös az ég alja,
- ha a marhát ellepik a le-

gyek,
- ha a jószág éjszaka nyug-

talanul mozog, dobog,
- ha hajnalban bíborban kél

a nap,
Szép idő lesz:
- ha az ég nyugatról derült,
- ha csendesen, nyugodtan

éjszakázik a jószág.
Június 8. Medárd napja
Időjóslás: ha ezen a napon
esik az eső, akkor 40 napig
esni fog. Ellenkező esetben
szárazság következik.
Tudományos magyarázata:
a szárazföld fölött gyorsan
melegedő, s a tengerek fö-
lötti hűvös levegő kevere-
dik, így helyet cserélnek, s
a szeles, esős időjárás a
kontinens belsejébe juthat.
Június 13. Szent Antal
napja
A földműveléssel foglalko-
zók szerint fontos vetési
szabály: minden magnak a
földben kell lenni Szent
Antal napjáig. A későbbi
vetés már nem érik be.
Június 21. Szent Iván napja
Ősidők óta a Nap, a tűz
imádásának ünnepe volt.

Ilyenkor tüzet gyújtottak, -
a Nap földi képét – ennek
tisztító, gyógyító erőt tulaj-
donítottak.
Június 29. Péter - Pál napja
A hagyományok szerint az
aratás kezdő napja. „A búza

nem vár tovább„ – szokták
mondani.
A magyarok már az őshazá-
ban is folytattak ekés föld-
művelést, mielőtt leteleped-
tek a Kárpát medencében.

Összeállította: Raffai Éva

Napforduló Szer
Június 21.-én a Nyári Nap-
fordulót, őseink egyik leg-
nagyobb ünnepét napja-
inkban is sok helyen ün-
neplik a Kárpát medencé-
ben, hagyományos Szer
tartásával. A magyarság
egységére, életünk, hitünk,
kultúránk örök folytonos-

ságára hívják fel a figyel-
met. Idén Barátpusztán
nem lesz Szer, de lesz
–többek közt – az Árpád-
kori csomorkányi romtem-
plomnál, Vásárhely mellett.
Szakrális környezetben,
mindenki számára nagy él-
mény – ezt ajánlom.

GG

Jókedvcsináló ellenőrzés

Sokan azt hiszik, hogy a
méhészek élete csupa móka
és kacagás. Mondták már
nekem is, hogy milyen jó
lehet a napsütésben kirán-
dulni a méhekkel, élvezni a
szabad életet. Ez részben
igaz is, de aki már dolgo-
zott méhész mellett az tud-
ja, hogy nagyon is fárasztó,
néha embert próbáló mun-
káról van szó.
Május közepén pörgettünk
repcén reggeltől estig, ter-
mészetesen a tűző napon,
majd kissé elcsigázva éj-
szaka költöztettük a méhe-
ket akácra. Az autó mono-
ton zúgása még rátett egy
lapáttal a fáradtságunkra,
egy szó nélkül ültünk az
autóban. A hátsó ülésen bó-
biskoltak a gyermekeim.
Zsombó előtt akkor már fel
volt túrva az úttest a csator-
názás miatt. Hajnal két óra
körül volt, észrevettem,
hogy egy autó jön utánam,
gondoltam majd megelőz,
ha akar. Pár pillanattal ké-
sőbb szirénára és villogó
kék lámpák fényére kaptam
föl a fejem. Olyan régen

volt részem közúti ellenőr-
zésben, hogy hirtelen azt
sem tudtam, hogy mit kell
ilyenkor tenni. Amerikai
filmek jelenetei ugrottak
be, amikor a rendőrök kia-
bálnak a sofőrre, hogy te-
gye a kezeit a kormányra.
Közben láttam a tükörből,
hogy a két rendőr kiszáll az
autóból, én is így tettem.
Udvariasan köszöntek,
majd kérték az autó és az én
személyes okmányaimat.
Pár pillanat múlva az alábbi
párbeszéd zajlott le közöt-
tünk:
Uram, szeretném megkér-
dezni, hogy miért nem tar-
totta be a harmincas sebes-
ségkorlátozást, legalább
hatvannal ment, talán nem
vette észre a jelzőtáblákat?
Pedig kettő mellett is elhal-
adt.
De láttam őket – feleltem –
csak kicsit fáradt vagyok és
szeretnék haladni a dol-
gomra.
Azt látom, hogy fáradt vá-
laszolta.
Az okmányok ellenőrzése
után így szólt a rend őre:
- Uram, a papírok mind

rendben vannak, ezúton
szeretném megkérni, hogy
a későbbiekben fordítson
nagyobb jelentőséget a se-
bességkorlátozó tábláknak. 
A kezembe adta az okmá-
nyaimat, majd jó utat kí-
vánva elköszönt.
Én még pár pillanatig áll-
tam az autó mellett tétován,
hogy akkor most mi van?
Se büntetés, se fenyegetés,
pusztán egy emberséges
közúti ellenőrzés volt az
egész?
Beszálltam az autóba, elpa-
koltam az irataimat, közben

a családom többi tagja is
felébredt és a történtekről
beszéltünk. Olyan jó ked-
vünk lett az éjszaka hátra-
lévő részében, hogy
eszünkbe sem jutott, mi-
lyen fáradtak vagyunk.

Az a furcsa az egészben,
hogy ettől kezdve igyek-
szem betartani a sebesség-
korlátozásokat.

Kónya László

Kormányos Laci még isko-
lás volt, de már nem Szege-
den, az én unokámék Sze-
geden laktak, de Szatyma-
zon járta ki a nyolc osz-
tályt. Egyszer Szegedre
akartak menni a négy órás
busszal, de lekésték, így
vonattal mentek ki. Mint
eleven kisgyerek, ugrálva
ment le a Nagyállomás lép-
csőjén és eltörte a bokáját.
A drága Laci nem hagyta
magára, az állomástól kar-

jaiban vitte a villamoson a
Rókusi templomig. Onnan
ismét karjaiban haza a szü-
leihez. November utója
volt, egy hónapig volt kór-
házban. Örök emlék marad
jósága és segítőkészsége a
szívünkben! 
Egy idős nagymama va-
gyok, csak így tudok írni.
Sűrűn imádkozom lelke
nyugalmáért.

Sisák Péterné emlékezése Kormányos László
volt polgármesterre
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Ragaszkodás. 
Döméné Szabó Andrea írása
Ragaszkodás, az élet meg-
rontója. Lehetne mondani.
Ragaszkodunk és magunk
sem tudjuk miért. Foggal
körömmel, mert a miénk.
Értelmetlenül. 
Gyűjtögetünk. Mikor mit.
Játékot, szalvétát, bélyeget,
tárgyakat, embereket, érzé-
seket. Halmozunk. Még,
még, még. Többet és töb-
bet. Vigyázunk rájuk, mint
egy anyatigris. Sunyin les-
sük, hogy a másiknak 
mennyivel van több. És ha
több van irigyek vagyunk

rá. 
Vajon miért van ez? Vannak
dolgok, amikhez szép em-
lékek fűződnek. Teszzük
évekig egyik helyről a má-
sikra. Aztán már lassan
nem férünk a lakásban. El-
kezdünk selejtezni. Ke-
zünkbe akad az a régi tárgy
is. De vajon az emlék a
tárgy nélkül is meglenne?
Az emlék kevesebb lenne?
Nem hiszem. Az emlék
bennünk él. Mi tápláljuk
minden egyes alkalommal,
amikor rá gondolunk. 
Aztán vannak dolgok, ami-
ket kapzsiságból gyűjtöge-
tünk. Hogy legyen. Csak

ezért. Hogy több legyen,
mint a másiknak. Hogy di-
csekedhessünk. Hogy el-
mondhassuk, nekünk már
régóta megvan. Azt hisz-
szük, ettől többek leszünk.
Rájöttem, semmi értelme
ennek az egésznek. Minek
gyűjtögetni. A sírba nem
vihetjük magunkkal. A szép
emlékek meg úgyis ben-
nünk élnek. Általunk lesz-
nek élők. A gyerekeink is
egészségesebb felnőttek
lennének, ha játékok, pénz
helyett szeretetet, együtt
töltött időt adnánk nekik.
Ha a képzeletbeli bank-
számlájukat közös játékok-

kal, sétákkal, mesékkel töl-
tenénk meg. Tanításokkal,
amit később eligazítják a
nagybetűs ÉLETben őket. 
Egyre nehezebb szülőnek
lenni. Ebben a pénzhez
ragaszkodós világban egyre
nehezebb olyan tanáccsal
ellátni őket, ami a hasz-
nukra válik. 
De tudom és hiszem, ha
tisztességet, becsületet, jó
szándékot, kitartást teszünk
a tarisznyájukba legyőzik
az élet nehézségeit.
És talán sikerül egy ragasz-
kodástól mentes társadal-
mat nevelnünk.

ÉTELED, ITALOD: ORVOSSÁGOD
MITŐL VAGYUNK
BETEGEK?
Dr. Papp Lajos szívsebész
gondolatai
A magyarság az őskultúrá-
jában a szeretetre épülő,
befogadásra épülő kultúra
volt és mi nagyon nehezen,
de ebben az elmúlt borzal-
mas ezer évben is megtar-
tottuk a szellemiséget, hi-
szen a Szent Korona tan
nem más, mint a befogadás
tana, a szeretetre épülő,
egymás mellett élő tár-
sadalom tana. 
Én, mint gyógyító ember
természetesen nem leszek
történész, nem leszek ré-
gész, nem leszek nyelvku-
tató. Én egy dolgot kutat-
tam az életemben, koráb-
ban az emberi szíveket sze-
rettem volna meggyógyí-
tani, de amikor rájöttem,
hogy nem lehet elég a meg-
betegedett szíveket meg-
gyógyítani, mert nincs o-
lyan erő, ami a beteg szí-
veket ilyen tömegesen
meggyógyítsa, akkor el-
kezdtem kutatni, hogy mi
az oka, hogy ennyi ember
szíve betegszik meg ebben
a hazában ott, ahol legjobb
az éghajlat a földön, ahol a

táplálék gyógyszerként fo-
gyasztható, ahol édesvíz-
ben fürdünk, ahol édes
vízzel el vagyunk árasztva,
ahol minden megadatott,
ami a teljes emberi élethez
szükséges. És egy döbbene-
tes kutatási eredményre
jutottam. Mi a legfőbb baj,
hogy-hogy ilyen körülmé-
nyek között elsők között
vagyunk Európában szív-
érrendszeri betegségekben,
első a daganatos betegsé-
gek halálozásában. Csak az
elmúlt húsz évben ötszörö-
sére nőtt a középkorú férfi-
ak daganatos betegség
okozta halálozása. Elsők
vagyunk öngyilkosságban
és mind-mind ez egy cso-
korba fogható, valami ben-
nünk hibádzik. 
Ezer éve mi megpróbáltunk
Nyugat-Európához idomul-
ni. Nyugat-Európa mire
épült fel? Az un. euro-atlan-
ti vagy görög-római mű-
veltség és a zsidókriszti-
ánus vallás mire épült fel?
Ők uralkodók, ők leigázók
és mi megpróbáltunk a sze-
rint élni, ahogy a nyugatiak
élnek. 
Kedves magyar Testvéreim!
Az összefogás azt jelenti,

hogy elfelejtjük ezt a
kultúrát és visszatérünk az
ősi kultúránkhoz. Ez pedig
a szeretetre alapuló, min-
den magyart befogadó,
minden idegent elfogadó
kultúra, mert a mi földi kül-
detésünk a velünk együtt
élő népek jó útra vezetése,
tanítása, a szeretet ösvé-
nyére való terelése. Kivel
kell összefogni? A teremtő
Istennel és meg kell hallani
az újszövetség üzenetét:
szeresd embertársadat, mint
tenmagadat! Azért vagyunk
betegek, mert mi gyűlöl-
ködni próbáltunk. Ezer éve
megosztva vagyunk vallás-
sal, bőrszínnel, származás-
sal, pártpolitikával, és a
magyar ember amikor gyű-
löl, akkor magát teszi tönk-
re. Mert sem genetikusan,
sem földi küldetése miatt ez
nem az ő világa. Nekünk a
Magyarok Szövetségének
helyre kell állítani a kibil-
lent idő, az idegen kultúra
majmolása helyett a ma-
gyar kultúrát, a magyar ér-
zésvilágot. Aki szeretni tud,
az önmagát tudja gyógyíta-
ni és embertársát. A legna-
gyobb gyógyító erő a sze-
retet. 

A legmagasabb szintű sze-
retet nem más, mint az aga-
pé, az ingyen kegyelem
adásának képessége. Az in-
gyen kegyelem azt jelenti,
ha velem bárki bármi rosz-
szat tesz anélkül, hogy
helyrehozná, én őt szere-
tem. Nem várok érte sem
elismerést, sem üdvösséget,
hanem én az Isten terem-
tette lény fölemelkedem a
krisztusi szintre, mert aki
engem megöl, aki meggya-
láz, aki apáimat, anyáimat
megölte, meggyalázta, an-
nak is képes vagyok ke-
gyelmet, megbocsátást ad-
ni. Erre a szintre kell visz-
szakerülni a magyarságnak
és minden illúzióval le kell
számolni! 
Mert minden, ami szétsza-
kít, legyen az párt, vallás,
az a magyar érzelem és
gondolatvilágtól távoli.
Egy Istenünk van, egy
Nemzetünk van, egy Ha-
zánk van. Összefogni az
Istennel és magyar a ma-
gyarral, ez a feladat!
(A szöveg kivonat a szerző
kunszentmiklósi beszédé-
ből, megjelent a Tanyavilág
2010. márciusi számában)

Lepénypizza
Hatalmas feladatot bízok
rátok: el kell dönteni, me-
lyik a finomabb, a lepény
avagy a pizza, de úgy ám,
hogy közben ne is tudjátok,
milyen lepény és miféle
pizza az! Csak úgy általá-
nosságban, a lepény vagy a
pizza? Mielőtt agyatokra
menne a kérdés, már mon-
dom is, hogy bizonyos kö-
rökben el van már döntve: a

pizza a finomabb, bármi-
lyen is! Kotormán Laci bá-
tyámék tanyáján nincs él-
ményfürdő, nincsenek di-
noszauruszok, nincs tízter-
mes mozi – bocsánat: cine-
ma-farm – de még egy va-
lamirevaló hullámvasutat
se látok. Van viszont egy
gyönyörű tanya nádassal,
tóval, erdővel, kerttel és
Marikanénivel és Lacibá-
csival, akikkel fél óra be-

szélgetés több napi lelki
töltést – bocsánat: energy-
flash-et – ad. S mégis, vala-
ki fontosnak tartja, hogy
ide gyerekeket cígeljen ki,
óvodásokat, iskolásokat, s
csodák-csodájára egész na-
pokat töltenek unalom nél-
kül. Meg is éheznek persze,
Laci bácsi bedurrant az ud-
vari kemencébe, s már lehet
is sorakozni a friss lepé-
nyért – azaz bocsánat: piz-

záért. Ugyanis a tanító néni
azt kérte, ki ne ejtsék a le-
pény szót, csak hogy pizza,
ő is ezt mondta nekik, a
pizzát várják lelkesen. Így
hát Laci bácsi megsütötte a
lepényt saját építésű ke-
mencéjében, s már kurjan-
tott is: gyerekek, kész a
pizza! 
(Megjelent már a Magya-
rok Szövetsége lapjában, a
Szilaj csikóban)

Görg ény i  Gábo r  j e g y z e t e
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Csatornázással kapcsolatos telefonszámok:
Ügyfélszolgálat: 06-40/922-334
Hibabejelentés:  06-80/922-333
Szennyvíz rákötés átvételével kapcsolatosan: 

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

Június 6-án szombaton a
Farkas Sándor országgyű-
lési képviselőhöz tartozó 22
település csapatainak rész-
vételével zajlott le egy ve-
télkedő Fábiánsebestyénen
a Kinizsi parkban. Ez már a
harmadik alkalom volt, ne-
künk szatymaziaknak az el-
ső megmérettetés. Szégyent
nem vallottunk, a 10. helyet

szereztük meg – polgár-
mesterünk, Barna Károly,
igazi hadvezér módjára lel-
kesedésével (Bérczi Tamás
sámándobos szurkolásával
megtámogatva) űzte-hajtot-

ta csapatát, sőt több ver-
senyszámban is főszerepet
vállalt. Jó lehetőség volt e
rendezvény arra, hogy
megismerjük a megye fal-
vaiban élőket, de arra is,
hogy a mi közösségünk
összekovácsolódjon és a
jövőben is nagy kedvvel,
szívesen töltse együtt sza-
badidejét is. 

Szatymazi csapat ered-
ményei a 2015.06.06. Fábi-
ánsebestyéni „Kinizsi Ju-
niális” rendezvényen:
22 induló település össze-

sített versenyében a 10. he-
lyen végeztünk.
Érmet szereztünk:
1. helyezett - különdíj: a
legegységesebb megjele-
nésért
(teljes Szatymazi fekete pó-
lós alakulat és a szurkoló
tábor)
2. helyezett – Kapura lövés
(Görgényi Gábor, Makra

László, Németh János)
2. helyezett – Összetett
csapatverseny (ez volt a
zsákban ugrálós, pótkocsi
tologatós verseny)
(Nacsa Zoltán, Barna
Károly, Németh János,
Makra László, Mészáros
Gábor, Horváth Tamás)

3. helyezett – Szumó
(Horváth Tamás) 

JUNIÁLIS FÁBIÁNSEBESTYÉNEN
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Orvosok rendelése:
Szatymaz, Kossuth u. 6.
Dr. Lengyel Dezső
(tel.: 62/283-130) 
Hétköznap: 800- 1100.
Egészségház: 

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

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

Védőnők fogadóideje:
Igazné Herkó Mária

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

Csecsemő-és kisgyermek
tanácsadás:
SZERDA: 1000-1200

SZERDA: 1200-1400

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

Csecsemő-és kisgyermek
tanácsadás:
HÉTFŐ: 1400-1600

SZERDA: 1200-1400

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

Gyógyszertár:

tel.: 62/283-110 
Hétköznap: 730-1530

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

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

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

Tanyagondnokok:
Csányi Imre

tel.: 20/404-2024
Bérczi Tamás

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

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

Általános iskola
Szatmaz, Petőfi S. u. 6. 
tel.: 62/283-149
Igazgató: Bódis Margit

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

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

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

Tel.: 62/283-169
Révész Andrea

Ügyfélfogadási idő 
Hétfő, csütörtök: 0900-1300

Kedd: 1300-1800

Szerda: 1300-1500

Tanyagondnokok:
Rózsa Zoltán

tel.: 20/260-0750
Karácsonyi Gergely

tel.: 30/5000-532
Sarapka Irén Katalin

tel.: 30/567-1006
Vidácsné Lukucza Éva

tel.: 30/229-7123
Gyermekjóléti Szolgálat

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

Kedd: 1300-1800

Szerda: 1300-1500

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

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

Szatymazi Posta
Dózsa Gy. u. 19/A.
tel.:62/283-150
Nyitva tartás:
hétfő: 8-12,  12.30-17.00
kedd: 8-12,  12.30-16.00
szerda: 8-12,  12.30-16.00
csütörtök: 8-12,  12.30-16.00
péntek: 8-12,  12.30-15.00

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

Falugazdász:
Gömöri Gabriella
Tel.: 70/489-3846
Fogadóóra: Hétfő, kedd 08-16 -ig
Teleház

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

szombat: 1000-1530

vasárnap: zárva
Főnix Egyesület.

Elnök:  Szilasi Tiborné,
tel.: : 30/433-6119
Faluház: Dózsa Gy. u. 42.
Ügyfélfogadás minden hét-
főn 10-11-ig

Szatymazi Nyugdíjasok Egyesülete.
Elnök:  Horváth Istvánné,  
tel.: 20/213-9534,
Faluház: Dózsa Gy. u. 42.

Csipet csapat nagycsalá-
dosok Egyesülete.

Vezető: Tóth Józsefné
Tel.: 20/934-4730
honlap: http://nagycsala-
dosok-szatymaz.hupont.hu/

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

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

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

Sertésfelvásárlás:
Kiss István 30/974-8232 

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

Temetéssel kapcsolatos 
teljes körű ügyintézés:

-Patak János
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

Felelős kiadó: Dankó Pista Művelődés Ház és Könyvtár. Főszerkesztő: Kálmán János Szerkesztőbizottság tagjai: Barna Károlyné, Kasza Ágnes,
Kapásné Gyögy Rita. A szerkesztőség címe: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár (Szatymaz, Dózsa György utca 42.)
E-mail:milapunk@szatymaz.hu ISSN 1789-7165 (Nyomtatott) ISSN 1789-7173 (Online); Következő lapzárta: július 1.
Nyomdai előkészítés: RRD Kereskedelmi és Marketing Vállalkozás. Nyomtatás: Tiszapress nyomda

SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ÜGYELET
FELNŐTT:

Hétköznap: 1100-1600 helyi háziorvosok közreműködésével a 
20/55-44-901 telefonszámon
1600-730 a 104-es telefonszámon
Szombaton, vasárnap, valamint munkaszüneti napokon: 
0730-0730

elérhetőségi telefonszám/lakásra hívás: 104-es ingyenesen
hívhat telefonszámon.
Rendelő helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. szám alatti fel-
nőtt ügyeleti rendelőben /bejárat a Szilágyi utca felől/.

GYERMEK:
Hétköznap: 1100-1600 helyi gyermekorvos közreműködésével
sürgősségi ügyelet a 30/622-9428-as telefonszámon,
1600-730 a mentőállomáson.
Szombaton, vasárnap, valamint munkaszüneti napokon: 
0730-0730.
Elérhetőségi telefonszám /lakásra hívás: 104 ingyenesen
hívható telefonszámon.
Rendelő helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. szám alatti
felnőtt ügyeleti rendelőben /bejárat a Szilágyi utca felől/.

Búcsúzunk tõlük
Rácz Ferenc (1926)

Szatymaz, IV. körzet. 22,
Csányi Sándorné (1929)
Szatymaz, Rákóczi u. 30.
Gémes Judit Mária (1930)
Szatymaz, IV. körzet 2855.

Csányi István (1931)
Szatymaz, Rákóczi u. 29.
Kakuszi György (1942)
Szatymaz, Ady E. 29/E.
Kónya Antalné (1921)
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Közérdekű információk



a Mi Lapunk 2015/06.12

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.

ONKOLÓGIAI ÉBERSÉG
Tegyünk többet saját egészségünkért!

Kedves 25 év feletti Nőbetegeink!
Segítünk Önöknek, hogyan figyelhetnek jobban egészségükre. Egy
országos program keretében lehetőségünk van Önöket megtanítani

a helyes emlővizsgálatra.
Kérjük, ha Ön elmúlt 25 éves, felelősséget érez a saját egészségéért,
rendelkezik internet hozzáféréssel és szeretne a programban részt
venni, mielőbb kérjen időpontot a rendelésre (283-101/13 mellék)!

Dr. Lengyel Andrea
háziorvos

Falugazdász az idén is minden hétfőn és kedden
08-16-ig a Faluházban

Időpont egyeztetés: 0670 4893846 Gömöri Gabriella
Tisztelt szatymazi őstermelők! Felhívom figyelmüket,
hogy az Agrárkamara felé történő kötelező tagdíj beval-

lási időszak 2015.JÚNIUS 31-ig tart, a pótbevallás-
10%-os szankció mellett július 31-ig adható be! Így
kérem, mihamarabb keressék fel falugazdászukat!


