a Mi Lapunk
SZATYMAZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Kedves Olvasó!
Szeptembertől engem ér
a megtiszteltetés, hogy a
Mi lapunkat szerkeszthetem. Megtiszteltetésnek tartom, mert messzi
földről ideszármazottként kaptam bizalmat.
Szatymaz egy élő közösség. Arra törekszem,
hogy ez a tizenkét oldal
tükrözze az itt, a faluban
és a tanyákon élők min-

dennapjait, munkáját,
vágyait, örömét, bánatát. Járuljon hozzá ahhoz, hogy becsüljük
meg egymást és szeressünk itt élni. Igyekszem,
hogy az önmagukban
száraz, de az életünkhöz
tartozó paragrafusok,
közlemények, tájékoztatók és hírek pontosan
és közérthetően jelenjenek meg, ugyanakkor
kapjon teret a szatymazi

2013. szeptember XVI. évf. 9. szám

ember véleménye is.
Szeretném és bízom
benne, hogy érkeznek
majd észrevételek, bírálatok, morgolódások, dicséretek,
javaslatok,
hozzájárulva, hogy a
fenti szép gondolatok
meg is valósuljanak.
Tisztelettel,
Görgényi Gábor

Október 14-18-ig ismét

Egészséghét a Faluházban.
A részletes programról
szórólapon tájékoztatjuk a
lakosságot.
A vizsgálatokra
előreláthatóan október 7-től
lehet jelentkezni.

A tartalomból:
2.o.: Helytörténet
3.o.: Önkormányzati
hírek
4.o.: Egyesületi hírek
6.o.: Sport

2

a Mi Lapunk

2013/9.

HELYTÖRTÉNET
Útbaigazító- és emlékeztető táblákra még szükség van
Szatymaz neve az utóbbi
időkben szorosan összekapcsolódott az őszibarackkal. A köztudatban szétválasztani már aligha lehet.
Az igazság azonban az,
hogy ez a mostani termelés
már messze van attól, ami
itt az elmúlt évszázad második felében létezett és
ami ezt a hírnevet megalapozta. A baj ott van, hogy
falunk egyéb, a múltból
visszamaradt nevezetességei már annyira háttérbe
szorultak, hogy sokszor az
idegent már a helybéli sem
tudja semmi érdemlegesről
informálni. Pedig nyugodtan állíthatjuk, hogy van itt
annyi megemlíteni, ismertetni és megnézni való,
aminek tizedével is sok
település megelégedne.
Itt áll például a Postakocsi
Csárda épülete. Még Vedres István /1765-1830/ városi főmérnök, akiről Szegeden utca és iskola is el
van nevezve, építtette a
saját tervei alapján az 1800as évben. Amikor az 1700as évek végén Vedres István mérnököt megbízták
azzal, hogy a Pestnek tartó
postautat, és rajta a postaállomásokat jelölje ki, ugyanakkor megbízást kapott arra
is, hogy az út mentén lévő
területeket próbálja értékesíteni. Ekkor vásárolta meg
a kijelölt út keleti felén lévő
területet és kezdett ott a
postaállomás felépítésébe
is. /A nyugati oldalon lévő
területet még Zsótér János
hajóépítő, hajósgazda vette
meg ménese számára, ahol
azután hajóvontató lovakat
neveltek./
A csárda faláról egyre jobban hiányzik az a tábla, ami
az arra járó látogatókat
minderre
figyelmezteti.
Vedres István 30 éven át
tulajdonosa volt ennek az
építménynek, és részben a
benne üzemelő postának.
Igaz, hogy ráfizetéses volt a
posta, de a Város a hiányzó
pénzt pótolta. Amikor 65
éves korában elhunyt, mindezt leánya, Vedres Rozália
örökölte, aki akkor már
Korda János /1788-1857/

felesége volt. /Róla is van
Szegeden utca elnevezve/.
Korda János előrehaladott
kora ellenére jelentős szerepet vállalt és töltött be az
1848-49-es szabadságharcban, mint nemzetőr honvéd
alezredes. /Megfestett képét majd egyszer megláthatjuk, ha a szatymazi Faluházban Joó Ferenc festő
munkáiból kiállítás nyílik/.
Korda János, a 27 évig tulajdonolt állomásán két ízben is kénytelen volt a postamesteri feladatot ideiglenesen ellátni. Nehéz volt
akkor postamestert szerezni, mert annak kiválóan
kellett németül írni, olvasni
és beszélni, valamint nem
kevés pénzbeli óvadékot is
le kellett előre tenni. Amikor a vasúton megindult a
forgalom /1854/, a posta
korábbi tevékenységét, a
gyorskocsin való személyszállítást, nyomban elvesztette. Az utolsó postamester
Korda János jogot végzett
fia, Korda István volt.
Halálra volt ítélve az 184849-es szabadságharc után
és bujdosni volt kénytelen.
Amikor postamester lett
már kegyelmet kapott.
Vedres István és Korda János emlékeztető táblája máig hiányzik a csárda faláról.
És akkor még nem is szóltunk Dáni Ferencről, Szeged első főispánjáról. Pedig
ő nem csak itt töltötte és
élte le életének utolsó szakaszát, hanem itt is szenderült jobblétre 1883 februárjában. Dáni Ferenc
/1816-1883/ jelentős szerepet játszott az 1848-49-es
szabadságharcban. Világos
után őt is halálra ítélték,
bujdosása során egy kis
eldugott faluban tanítóskodott. Később kegyelemben részesült és újra Szegeden van. Felesége Korda
Terézia révén, aki egyben
Vedres István unokája is,
1857-ben megörökli a csárdaként üzemelő hajdani
postaállomást. Valami különös oknál fogva, nagyon
ragaszkodott az akkor már
gyümölcsössel körülvett
szatymazi birtokához, amit

Dankó Pista árvízkor Cserepes csárdának említ. Joó
Ferenc az ő képét is megfesti.
Akkor még Polgár Lászlóról /1837-1917/ is szólni
kell, aki már szerepet is
vállalt Szatymazon. Ő volt
a gazdakör első elnöke
1885-től 1895-ig. Lemondásakor örökös díszelnöknek is megválasztották. Ő
mond református létére beszédet a szatymazi kápolna
alapjainak ünnepélyes lerakásakor. A róla készült
képet már Tóth Molnár Ferenc festi meg. Polgár
László felesége az a Dáni
Sarolta /1847-1924/, aki
unokája Korda Jánosnak és
dédunokája Vedres Istvánnak. Két külföldön élő leány gyermekük a csárda
épületét a birtokkal együtt
1925 után bérbe adja.
A Kis Pesti út mellé /Egy
része ma József Attila utca/,
a Pártos Gyula gyümölcsösének végéből lehasított
telekrészen iskola épült
1897-ben. Igaz a tanítás
csak 1898-ban indult el
benne, mert különböző műszaki hiányosságok miatt
azt nem engedélyezték. Az
iskola névadójának, Simsay
Istvánnak a domborműve
az épület falán látható. A
Simsay család arról nevezetes, hogy nem csak a névadó, hanem rajta kívül még
5 tagja oktatta a szatymazi
gyermekeket. Sikerül-e a
táblát megőrizni a most
folyó átalakítás során, nem
tudhatjuk - mert az igazság
az, hogy a legutóbbi tatarozáskor, az 1970-as években, eltűnt a faláról Dóczi
Antal első világháborús hősi halott, fiatal székalji tanító márványból készült
emléktáblája. A táblát eredetileg 1924. május 25-én
avatták fel még a székalji
iskola falán. Az emlékbeszédet Bíró János gajgonyai
/ma balástyai/ tanító tartotta. A tábla, amikor a székalji iskolában megszűnt a
tanítás, bekerült a Simsay
iskola falára és onnan veszett el véglegesen. A fiatal
őszeszéki születésű Dóczi

Antal /1891-1916/ tanító
első munkahelyéről nagy
lelkesedéssel jelentkezett a
háború kitörésekor önkéntesnek. 1915-ben már Galiciában foglyul esik, s a
szibériai, egyre keletebbre
tartó vándorútja során meghalt.
Az iskola előtt egy javításra
szoruló több mint 110 éves
kereszt áll. A tábláján már
nem olvasható, hogy "Zsótér Dezső ajándéka" és az
évszám sem.
Az iskolával szemben álló
szatymazi templom faláról
is hiányzik némi tájékoztatás. A "Szatymazi" előnévre hallgató Zsótérok
szerepe nem kicsi abban,
hogy 1900. április 24-én
letehették a kápolna alapkövét. Az anyagi támogatáson túl, a kápolna építéséhez a földet is adományozták. Az 1901. augusztus 15-én felszentelt kápolna építésében és annak
1948-as sikeres bővítésében kiemelkedő szerep jutott a méltatlanul elhallgatott Pálfy Józsefnek. A kápolna terveit egyébként
apósa, Tóth Mihály városi
mérnök készítette. De Pálfy
József a kápolna bővítésekor Szeged városának polgármestere. A hozzáforduló
szatymaziakat megnyugtatta, hogy nem marad el a támogatás. Az új bővített
templomot 1939. augusztus
20-án szentelték fel.
A templomban, a nagyapja
tervezte volt kápolna főoltáránál látható a Pálfy
György hamvait 1970 óta
tartalmazó urna. A Várost
szerető, a második világháború szegedi pusztítását
élete kockáztatásával is
megakadályozó, a várost
megmentő Pálfy György
emléke és példája már rég
el van felejtve.
A templom előtt lévő Ligetben a két világháború
szatymazi áldozataira emlékeztető szobrok állnak. A
távolabb lévőt, a zászlóval
tisztelgő honvédet Szolcsányi Gyula, a templom-
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hoz közelebb lévőt, a térdeplő anyát, vagy feleséget
jelképezőt, Gémes Katalin
szobrászművész készítette.
Az első világháború halottainak neve jól olvasható.
A Liget után következő házat dr.Bérczi Béla szatymai
orvos építtette. Sokan még
most is hálával emlékeznek

rá. Nehéz időkben is sokat
tett a betegeskedő szatymaziakért. Egy emlékeztető
táblát áldozatos munkája
megérdemelne.
Hiányzik emléktábla a mai
öregek napközijéről is. Pártos Gyula nyaralója volt
hosszú ideig, több mint 30
évig. Az építész felesége

pedig az a Bartolucci Vittorína operaénekesnő volt,
aki fiatal korában az idős
Verdi kíséretével bejárta
Európa nagy operaházait,
hogy az előtte nem sokkal
elkészült Aida című opera
főszerepét elénekelje. A
táblán még olasz nyelven is
kellene Rá emlékezni, hogy
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nyarait milyen örömmel
élte itt le, az általa szeretett
Szatymazon. Évente legalább egyszer ünnepélyes
keretek között fel lehetne
idézni emlékül az Aida
zenéjét, az áriát.
Pálmai József

ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNYEK
Palotás Ilona, Börcsök
Szatymazi részvétel a ízes gyümölcsöt, akiknek családjuknak:
szegedi Hungarikum az idén besegített a Nyug- Barna Károly, Barna And- Csilla, Lippai Józsefné Madíjas Egyesület is. A kép- rás, Gyuris Mihály, Hor- rika, Kormányos Éva, Gufesztiválon
Az idén hatodik alkalommal került megrendezésre
Szegeden a Hungarikum
Fesztivál, augusztus 08-11.
között a Széchenyi téren. A
fesztivál nem titkolt célja
olyan csak ránk, magyarokra, illetve a mi hazánkra
jellemző termékek méltó
helyre emelése, mint a Pick
szalámi, a szőregi rózsa, a
házi húzott rétes vagy a
szegedi papucs. De szégyen
nélkül folytathatjuk a sort
akár a különféle kolbászokkal, és végül ne hagyjuk ki a bort és pálinkát se.
Az idén is - immár harmadik alkalommal - felkérték

viselő testület vállalta a
négy napos rendezvényen
való részvétel költségeit. A
legnagyobb helyi termelők
ingyenes felajánlásának köszönhetően a standunkon
folyamatos barackkóstolásra volt lehetőség. Az összesen mintegy 100 rekesz barack az utolsó ládáig mind
el is fogyott. Utólag elmondhatjuk, hogy részvételünk ismét nagy sikert
aratott, és már a helyszínen
biztosítanunk kellett a szervezőket arról, hogy a jövőben is számíthatnak ránk.
Reméljük, a szatymaziak
közül is szép számban kilátogattak a fesztiválra, és

váth László, Kertész Sándor (Árpád u.), Kertész
Sándor (Dankó P. u.), Kónya Ferenc, Kormányos Ferenc.

Külön köszönetet mondunk a két szatymazi civil
szervezet alábbi tagjainak
az aktív közreműködésért:

Óvodafejlesztés a Szegedi Kistérség
Többcélú Társulása Óvodái tagóvodáiban

Az SZKTT Óvodáiban fontosnak tartjuk az alkalmazottak személyes fejlődését, ennek érdekében külső
és belső képzések szervezésével igyekszünk biztosítani a tanulás lehetőségét.
Ebben az évben TÁMOP3.1.11-12/2 pályázat keretében minden óvodapedagógus 120, minden dajka
90 órás továbbképzésen
vesz részt, melynek során
olyan elméleti-szakmai ismeretek birtokába jutnak,
melyek gyakorlati alkalmazásával az óvodáinkba járó
a szervezők Szatymazt,
hogy képviseltesse magát
őszibarackkal. A rendezvényre
kilátogatóknak
most is a Szatymai Nőegylet lelkes tagjai kínálták az

lyás
Zsuzsanna,
Gál
Györgyné Maja, Földi Zsuzsanna, Feketéné Bárkányi
Ilona, Horváthné Erzsike,
Bozsóné Jolika, Kissné Tót
Tünde, Kordás Pálné Ági,
Rakonczainé Eti, Rakonczai Betti, Mucsi Nikolett,
Szanka Csilla, Berta Eszter
Önkormányzat

gyermekek személyes fejlődését nagymértékben tudják segíteni.
Első 30 órás képzésünk
2013. június 26-28-án került megszervezésre „A
projektmenedzsment alapelemei. Felkészítés a projektmenedzseri feladatok
ellátására.” címen. Feladat
ellátási helyenként 1-1 óvodapedagógus vett részt a
programon.
Tanács Zsuzsanna
főigazgató (szakmai vezető)

igazolhatják az elmondottakat. Szatymaz Község
Önkormányzata ezúton fejezi ki hálás köszönetét a
felajánlásért, az alábbi őszibarack termesztőknek és

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

Hétfő:
7:30-19:00
Kedd:
7:30-19:00
Szerda:
7:30-19:00
Csütörtök:
7:30-19:00
Péntek:
7:30-19:00
Szombat: rendezvénytől függően
Vasárnap:
zárva

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
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CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

Az idei évben ismét megrendezésre került a Családsegítő Szolgálat szervezésében az ingyenes Nyári
Napközis tábor, július 15.
és 19. között a Gondozási

Központban.
A tábor programjaiba 16
gyermek kapcsolódott be,
akiket első napon Bozsó
Sándorné Jolika agyagfigurák készítésére oktatott - az
elkészült
remekművek
megtekinthetők a Gondozási Központban. Második
napon dekopage technikával ismerkedtek a gyermekek, majd a harmadik napon gyalogosan indultunk
neki Dankó Pista és Móra
Ferenchez kötődő emlékeket keresni a településen.
Csütörtökön Kónya Géza

A Naturtex Kft. bővíteni szeretné foglalkoztatottjai körét
megváltozott munkaképességű munkavállalókkal
egyaránt.

Fényképes önéletrajzukat a
hr@naturtex.hu e-mail címre várják.

tanár úr vezetésével a csoport kerékpárra pattant, és
miután derekasan megküzdött az „5-ös” út melletti
homoktengerrel, a Fehértói
magasleshez érkezve tanulmányozta az ottani vízi világot. Az utolsó napot
kincskereső játékkal, házi
kerékpár versennyel zártuk,
továbbá megnéztük az
újonnan megalakult színjátszó csoport első előadását.
Idén két önkéntes segítő
–Nyári Melitta Éva és Nyári Vivien Vanda - is bekapcsolódott a tábor program-

jaiba, akik fáradhatatlan
lelkesedésükkel, vidám ötleteikkel tették színessé a
tábor napjait.
Köszönetet mondok ezúton
is segítőink munkájáért, továbbá a Gondozási Központ munkatársainak azért
a türelemért, amelyet gyakorolva végezték munkájukat a sokszor hangos tábori
programok közepette is.
Radeczkiné Draskovics Márta
családgondozó

Helyesbítés!
A Mi Lapunk 2013. júliusi számában megjelent
„Szatymazért Alapítvány tájékoztatója a 2013. évben
beérkezett pályázatokról” tárgyú cikkben sajnálatos
módon a Mozgáskorlátozottak Szatymazi Egyesülete
neve, tévesen Főnix Egyesület néven jelent meg.

EGYESÜLETI HÍREK
NYUGDÍJASOK közleményei

Augusztus 19-én a Csongrád megyei összejövetelen
képviseltük a Nyugdíjas
Egyesületünket.
Augusztus 30. és szeptember 1. között részt vettünk a
Hetvenkedő Hatvanasok
Retró Ki-Mit-Tud-on, ahová táncunkkal és az étkekkel elvittük Szatymaz hírnevét. A kirándulás nagyon
jó hangulatban telt, köszönhetően a szervező Hontravel Kft.-nek, és természetesen a résztvevőknek, szurkolóinknak is.

Szeptember 25-én (utolsó
szerda) 17 órakor gyűlés,
ahol megbeszéljük az október 2-án (szerda) tartandó
Idősek Világnapi programot.
Szeptember 28-án Idősek
Világnapját tartja a Csongrád megyei Egyesület Petőfitelepen, a Könyvtárban.
A műsor 9 órakor kezdődik, az ebéd díja 1700.- Ft
és az utazási költség.
Október 2-án Idősek Világnapi „Buli”.
Október 5-én a Csongrád
Megyei Nyugdíjas Egyesület 35. évfordulóját ünnepli,
meghívták az Egyesületünk
tagjait is. Kérjük, mindenki
időben jelezze, ha részt kíván venni a rendezvényeken.

Szezonális étkek díja nyertes remekműve

Az ebéd díja 1700,- Ft, helyszín Petőfitelep, Könyvtár
Ha bármiben tudunk segíteni, ezeken a telefonszámokon elérhetőek vagyunk:

Geráné Zsuzsi
20/279-6133
Tisztelettel:
Horváthné Erzsi
20/213-9534

MOZGÁSKORLÁTOZOTT EGYESÜLET közleményei

Szeptember hónapban a
szokásos időben várom

Önöket a Faluházban:
Hétfő: 900-1100
Természetesen, ha valakinek segítségre van szüksége, hívjon bátran:
Szilasiné Julika:
30/433-6119

Fakanál klub hírei
Derék háziasszony főztjét
egy jeles férj egy életen át
sem unja meg. Úgy, ahogy
mi is örömmel tudósítunk
Amatőr Királyi Szakácsunk, Rácz Laci bácsi és
társai folyamatos sikereiről. Legutóbb Szegeden,
az Alsóvárosi Családi Fő-

zőversenyen arattak sikert
és szerzett dicsőséget
Szatymaznak a Fakanál
klub. 25 kilogramm főtt
csülök és 60 óriás palacsinta 40 embert tett elégedetté
és boldoggá aznapra.
Gratulálunk!

2013/9.

a Mi Lapunk

5

KATOLIKUS EGYHÁZ hírei
Elmélkedés 5.
Kegyelem és áldozat
“Abban az időben Jézus
szombaton vetések között
ment át. Mivel tanítványai
megéheztek, elkezdték a
kalászokat tépdesni és enni.
A farizeusok meglátták ezt
és azt mondták neki: ‘Íme,
tanítványaid azt teszik, amit
szombaton nem sza-bad
tenni.’ Ő azt felelte ne-kik:
Nem olvastátok, mit cselekedett Dávid, amikor
megéhezett ő és akik vele
voltak? Hogyan ment be az
Isten házába és megette a
kitett kenyereket, amelyeket nem volt szabad megennie, sem a vele levőknek,
csak egyedül a papoknak?
Vagy nem olvastátok a
törvényben, hogy szombaton a papok a templomban
megszegik a szombatot és
mégis vétlenek? Mondom
nektek: a templomnál is nagyobb van itt. Ha megértettétek volna, mit jelent ez:
‘Irgalmat akarok és nem áldozatot’, nem ítéltétek volna el a vétleneket. Mert az
Emberfia ura a szombatnak.” (Máté 12, 1-8)
A farizeusok nem csak véletlenül látták ezt az eseményt, hanem követték Jézust. Ebben a helyzetben a
farizeusok azokra hasonlítanak, akik mások gyengeségeit és félelmeit kémlelik,
hogy egy cseppnyi erőfölényt érezhessenek felettük, akiket gyengének, ostobának, méltóságban vagy
társadalmi rangban alacsonyabbnak találnak. Néha
megrémülnek ezektől a
megfigyelt személyektől,
vagy azoknak egy-egy titkától, mely irigységükben a

gyűlöletre viszi őket. Ezek
az emberek más emberek
bukásában reménykednek,
és szeretnének másokat bűnön vagy botrányos esemény előidézésén kapni.
Ha ez bekövetkezik, hamis,
önelégült győzelmet és biztonságot éreznek magukban… Az itt leírt folyamat
gyakorisága azzal magyarázható, hogy sok ember
mások gyengeségeire és
egyéni beállítódásaira figyel. Miközben szívében,
elméjében ítélkezik, lelke
mélyén titokban tudja, hogy
ő maga is rendelkezik hasonló bűnökkel vagy hibákkal. Ezekben az esetekben
mindig felmerül egy objektív mérce, mely az egyéni
tettek viszonyítási pontja
lesz az ilyen boszorkányüldözésekben. A törvény
ilyenkor furkósbotként működik, mert végső soron az
erő fitogtatás jelképe lesz.
A Szentírásban Jézus két
olyan történetben jelenik
meg, ahol a törvény alárendelődik az egyén javának
különleges körülmények
között, mert a törvény célja
mindig az ember java.
Ezekkel a történetekkel Jézus azt akarja tanítani, hogy
a törvény nem maga a végcél, se nem kabát, se nem
furkósbot. Biztosan kellenek törvények, és néhány
erkölcsi törvény abszolút is.
Akkor tehát Jézus relativizálja a törvényt? Semmiképpen. Például semmilyen
körülmények között nem
lehet elvenni az ártatlan
életet. Jézus ezekben a tanításokban nem abszolút erkölcsi normákról beszél,
hanem olyan törvényekről,
melyeket tévesen abszolu-

A Szatymazi Ficánkák
újabb sikerei
2013. augusztus 30-tól
szeptember 1-ig egy hangulatos hétvégét töltöttünk el
Keszthelyen. Itt került
megrendezésre a „Retro-

Ki-Mit-Tud?”. Nagy lelkesedéssel készültünk nem
csak tánccal, hanem a településre jellemző ételféleséggel. Lelkes szurkolócsapattal indultunk útnak. Első
este már sor került az ételek
bemutatására. Ügyes kezű
tagjaink finom süteményeket hoztak – őszibarack és
barackos kosár – amit a
zsűri élvezettel fogyasztott.
Utána a régi idők slágereire
táncolhattunk kifulladásig.
Másnap délután bizonyságot adhattunk arról, menynyire emlékezünk a régi
filmekre, slágerekre, politikusokra, és a tv műsorok-

tizáltak, helytelenül alkalmaztak és hivatkoztak. Ha
egy séta alkalmával valaki
felvesz egy szem búzát a
búzamezőn, ezzel aligha töri meg a szombati munkatilalmat…
Ha szeretsz valakit, legyen
az házastárs, gyerek, barát,
aki minden nap biztosít szeretetéről, azonban tetteivel
alapvetően keresztülhúzná
ezeket a szavakat, vajon mit
éreznél? Valóban azt hiszszük, hogy Istent jobban
érdekli az, hogy pontosan
megtartsuk a törvényeket és
szokásokat, míg a szívünk
tele van gyűlölettel, önzéssel és rendetlen vággyal?
Vajon azért adta Isten a
törvényt, hogy míg Őt “átverjük” külső cselekedeteinkkel, nyugodtan nevelgessük a szívünkben ezeket
a bűnöket? Ha elmegyek
misére, imádkozom a rózsafűzért és hasonló vallási
gyakorlatokat végzek, vajon azt hiszem, hogy Istent
elvakítom ezzel bűneim
iránt, melyek ellentétesek a
szeretettel, mint például
képtelenségem a megbocsátásra, pletykálkodás, rágalmazás stb?
Ha azért teszek jót, mert
szeretem Istent, és mert utánozni akarom Őt a mások
iránti őszinte szeretetben,
akkor valóban megértettem
a törvény célját. Ha még
nem tartok itt, akkor Jézus
szavai nekem szólnak, hogy
viselkedésemet és gondolataimat rendbe tegyem.
Kérjük Jézust, mutasson rá
a bennünk lévő legkisebb
büszkeségre és önzésre is,
és segítsen, hogy meglássuk Őt testvéreinkben! Pa-

rancsait elsősorban ne a törvénynek való megfelelés
céljából, hanem az Iránta
érzett szeretettől vezérelve,
teljes odaadással, szívből
teljesítsük!

Plébániánk hirdetései:
Szentmisék általános rendje:
Hétköznap este 6 órakor
csendes szentmise, elsőpéntekenként orgonás szentmise,
vasárnap reggel fél 9-kor orgonás szentmise, este 6 órakor gitáros szentmise van
templomunkban.
- Az évente mindig másmás községben megrendezésre kerülő, immár XXVI.
Egyházmegyei Családnap
helyszíne az idén Szatymaz
lesz, október 12-én, szombaton. Ez alkalomból egész
napos lélek- és közösségépítő programra hívjuk a
kedves családokat, melynek témája: az ajándékozó
család, az önkéntes szolgálat. Regisztrálni 8-tól 8:45ig a Művelődési Házban lehet. A létszám miatt fontos
az előzetes jelentkezés is,
október 4-ig a www.megujulva.hu honlapon megadott linken. A programról
részletesen az újság hátoldalán olvashatnak. A családnappal kapcsolatosan
minden felmerülő kérdésben forduljanak Kálmán Jánoshoz (20/2600722, Műv.
Ház.), ill. hozzám, Szunyogné Csányi Icuhoz
(20/9972657).
Az oldalt P. Shawn Aaron LC
elmélkedése alapján összeállította Szunyogné Icu (egyházközségünk médiareferense).

Szatymazi Ficánkák hírei
ra. A vetélkedőn hét csapat
mérte össze a tudását. Este
került sor a táncos és dalos
produkciók bemutatására,
amit négytagú zsűri értékelt. A lelkes szurkoló csapatunk nagy tapssal és hangos hurrával jutalmazta jól
sikerült táncunkat. Úgy
gondoljuk, méltóan képviseltük településünket, hiszen az étkek versenyén a
„legszezonálisabb
étel”
címet kapták süteményeink, a műveltségi vetélkedőn negyedikek lettünk,
míg a Ki-Mit-Tud? – on a
„Legjobb tánccsoport” díjat
nyertük el. Az sem elha-

nyagolható eredmény, hogy
mindezzel 30000 forintot
gyűjtöttünk a „Népek tánca, népek zenéje” elnevezésű következő harkányi
rendezvényre.
Köszönjük mindenkinek,
aki elkísért és buzdított
minket, sokat jelentett! Remélem jól érezte magát velünk!
Pihenni a továbbiakban
sem fogunk, mert közeledik
a harkányi középdöntő és új
táncot is kezdünk tanulni.
Dohányné Zsuzsa
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SPORT
Futball.
Csapatunk szeptember 1-én
Rúzsán lépett pályára. Az
idény eleji forma és a játékvezető segítségével a
rúzsaiak megalázó vereséget mértek ránk. Az eredmény 3:6, de a jövőre nézve vannak biztató jelek. 23
éves átlagéletkorú fiataljaink idővel összeérnek és
egy ütőképes csapatunk
lesz, mire az öltözőnk el-

készül.
Összeállítás: Hegedűs –
Árpási Cs.(Nyári), Farkas
Z., Szűcs, Hegyes(Fónai
L.), Farkas Cs.(Berta), Fónai Gy., Gémes, Borbély,
Árpási, Baranyi
Góllövők: Hegyes, Gémes,
Borbély
Edző: Baranyi Péter
(Baranyi Péter tudósítása)

Sajnos az említett öltöző
ebben az idényben még
nem készül el. Ennek okairól és más, a sportpálya
építésével kapcsolatos hírekről októberi számunkban adunk tájékoztatást.
Hazai mérkőzéseinket ebben az idényben Zsombón
játszuk.

Következő mérkőzések:
09.15. vasárnap 16.30
Mórahalom-Szatymaz
09.22. vasárnap 16.00
Szatymaz-Domaszék
09.28. szombat 16.00
Balota-Szatymaz
10.06. vasárnap 15.00
Szatymaz-Zákányszék
10.13. vasárnap 15.00
Öttömös-Szatymaz
Hajrá Szatymaz!

A Mi rovatunk
Közös beszélgetés

Börcsök Emese üzenete

a leendő szatymazi
Rehabilitációs Központ
kapcsán
Mészáros Róberttel
(a Dr. Farkasinszky
Terézia Ifjúsági
Drogcentrum vezetőjével)
és a jelenleg terápián levő
kliensekkel
2013. szeptember 26-án
18 órától
a szatymazi Faluházban

Szeretnék elbúcsúzni hű vendégeimtől, és a Szatymazon
eltöltött 23 évnyi munkámtól.
Szerencsésnek tartom magam, hogy az évek során a vendégeim által lettem több és jobb a szakmámban. Amivel
szembesülnöm kellett az utolsó időszakban, rádöbbentett
arra, hogy tulajdonképpen abból a sok szeretetből, amely
felém irányult, abból töltekeztem lelkileg. Ez mindennél
többet ért, és nagyon köszönöm. Hálás vagyok azoknak,
akik hétről-hétre életük bánatának, örömének pici morzsáját nálam hagyva, és ezzel „fészket rakva” lelkemben,
bizalmukba fogadtak. Értékes dolgok ezek számomra, nagyon becses kincs, melyet sosem felejtek el!
„Az ember nem készült el. (…). Csak abbahagyja. Elkészülni annyi, hogy azt mondod, most jó, sosem változtatok rajta. Ha abbahagyod, azzal azt mondod, nem tökéletes, de van más dolgom is…” (Lori Lansens)

A szájsebész midenkiért
eljön egyszer!

jem érzéstelenítővel, egy
csomó helyre beinjekcióztak a számba, ekkor gondolkodtam azon, hogy kár,
hogy nincs egy érzéstelenítő érzéstelenítő ... na
mindegy. Aztán kiküldtek,
hogy várakozzak 15 percet.
Nagy szerencsémre volt a
váróteremben néhány vadászmagazin sok vérrel és
viccel, az egyik ilyenben
olvastam azt is, hogy "a
dzsungelben minden ehető,
még én is", ezért sem tudtam igazán elmerülni az olvasásában, meg mert szintén nagy szerencsémre egy
ex fogászati asszisztens ült
mellettem ezúttal páciensként és az olyan élményeiről mesélt jól hallhatóan
hogy ő hogyan fogta le az
emberek fejét miközben kikalapálták a bölcsességfoguk gyökerét … És akkor
nyílt az ajtó, odakaptam a
fejem, de még nem értem
jöttek, és ez még eljátszódott párszor, hogy kel-

Mikor megérkeztem, kapásból három űrlapot kellett kitöltenem arról, hogy
nem vagyok cukorbeteg,
vérzékeny, nem szenvedek
csontritkulásban
stb…
Olyan kérdés viszont nem
volt, hogy félek-e, és ezt
meg is említettem a recepciós nőnek, de ő együttérző
komolysággal
közölte,
hogy azt azért nem kérdezik, mert itt mindenki fél,
és miközben ezt mondta
láttam a szemében egy kis
csillogást ami azt jelezte
okkal, s ezt beletörődően
nyugtáztam is. Ezután betették a fejem egy nagy
gépbe és egy ólom mellényt
adták rám, rá kellett harapnom egy pálcára majd fél
percig mozdulatlannak kellett maradnom (kicsit hülyén éreztem magam, mintha meg akarnának viccelni
érzésem volt). Miután ezzel
végeztem telenyomták a fe-

lőképpen felmenjen bennem az adrenalin, végül kb.
tizedjére elhangzott nevem.
Ki-csit olyan érzés volt,
mint mikor államvizsgára
szólítottak be, azzal a
különbséggel, hogy tudtam,
itt nem nyerhetek. Mikor
beültem a székbe az orvos
azzal próbált nyugtatni,
hogy fél óra és kész leszünk
- fél óra?!! - meg, hogy
csak nyomást, feszítést
fogok érezni esetleg azt
hallani, hogy ropog a
fogam mert szét kell fúrni
egyben nem lehet kivenni
stb. ... és esetleg ha fáj
emeljem fel a bal kezem és
pihenünk egyet – fáj?!!!
akkor mire volt az érzéstelenítő??!! - majd el-kezdte
... az elkövetkező fél órára
nincsenek szavak, bár
inkább egy vagy másfél
órának tűnt. Felvágták az
ínyem és hosszas küzdelem
után darabokban kiszedték
a fogam, közben majd leszakadt az állkapcsom any-

Kormányos Sándor
3x8
1.
Hajnal... halk dal
zsong ma benne
álmok álmos
végtelenje
nyújtózik
s már itt matat
kócosan
a virradat.
2.
A kétség mögött elzuhansz,
de ne hidd, hogy végleges,
a bizonyosság újraéleszt,
és súg majd: Lélegezz!
A csöndet félre simítod
s a riadt félhomály
tisztulni kezd, csak
lélegezz:
Akkor is, ha fáj...
3.
Egy hirtelen jött gondolat
szisszenő varázsa
mely elhalványult, s úgy
maradt
leíratlan, árva...
Teljesedni vágyó érzés
feszeng: Vers van benne,
csak ráömlött a végtelen
tintaszagú csendje...
nyira nyomta. Rájöttem,
hogy fogászati körökben
valószínűleg ez divat, hogy
bizarr dolgokat mondunk a
beavatkozás előtt és közben, ahogy az ex asszisztens is tette a váróban, illetve a kedves doktor úr is
ilyeneket mondott műtét
közben, hogy kicsit vág le a
nyelvemből, hogy formásabb legyen ha már úgyis
szike van nála meg, hogy
nagyon nem lát a nyelvemtől lehet azt is kicsit odavarrja az ínyemhez véletlen
...Miért gondolják, hogy ez
bárkinek is bejön?! .. és
ugyan örökkévalóságnak
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tűnt de végül befejeződött a
műtét, betett a számba körülbelül fél kiló gézt, majd
elmondta, hogy mikre figyeljek az elkövetkezendő
egy hétben a fogammal
kapcsolatban, igazából egyszerűbb lett volna ha azokat
sorolja fel hogy mikre ne,
ahogy tápászkodtam fel a
székből ezekről a dolgokról
egy kinyomtatott listát is
adott, ami kicsivel hoszszabb volt az elmondottaknál arra az esetre ha
szoptatós anya is lennék
közben. Távozás előtt még
egy csomó vényt is kaptam

a Mi Lapunk
lónyugtatókkal,
mert
mondta, hogy ha múlik az
érzéstelenítő még rosszabb
lesz – még rosszabb??!! - ...
na ez az a pillanat amikor
az ateista is vallásos lesz ..
ezeket tudván végül kábultan, rettegve és iszonyú
fejfájással hagytam el a
rendelőt ... az "élmény"
ezeknek a soroknak az írása
közben is tart, hatalmas
borogatással a fejemen és
400ml cataflámmal vagy
mivel a testemben...
Loncsárevity György
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Homoksirató
Homok itta föl a gyerekkoromat
Nyesett ágak nyár-reményű könnyét
Izzanak nyüszítve tört akácok
Szél vet a szemembe pörnyét
Megállok a régi dombtetőn
Árnyékom ma romos falakon
Ásómmal még elidőzhetek
Múltamon még osztozkodhatom
Föld alatt az eltemetett évek
Tenger ráncba rándul homlokom
Tó tükréből kiszáradt az arcom
Ideiglenes lett az otthonom
Hangtalanul sírok itt magam
Itt – ahová mindég hazavágytam
Itt – ahol már senki-semmi nincs
Csak emlékeim sárguló akáca
Gömöri István

Görgényi Gábor jegyzete
Néhány gondolat az Alföldi Róbert rendezte István, a királyról
Mivel az indulatok hatal- István hitvese, Gizella, egy- végzik ki. A darab legerő- nak, konzervatívnak és limas hulláma várható, ami értelműen flörtöl a német teljesebb része Gizella éne- berálisnak egyaránt. Ez a
magával ragadhatja azt is, tiszttel, aki egy matt fekete ke alatt – Jaj, de unom a po- válasz az én olvasatomban
ki nem látta az előadást, Audin érkezik. A papok és a litikát! – zajlik: az eredeti így hangzik:
ezért először erről néhány német katonák láthatóan előadásban néhányszor isA vallási és politikai hatalszót.
egy társaság, vezetőik métlik, itt nagyon hosszan, mi harcok pusztítják a nemA szereplők jórészt napja- együtt vannak jelen az és egyre hangosabban, zetet, az országot. Ezen válink mindennapi viseletében emelvényen. A pirosan vi- hogy „unom a…unom toztatni csak Együtt lehet,
voltak, ez tűnt fel elsőre. A lágító nagy kereszteket hor- a…unom a…unom a…uezt az országot csak mi
színpadot egy Szent Koro- dozó papok fekete egyen- nom a…” , miközben az
nát formázó fém emelvény ruhát és sötét napsze- összes szereplő ék alakban együtt, mi, akik most élünk
foglalta el, ezen és ez előtt müveget viselnek, mozgá- a nézőtér felé nyomul. (Va- Magyarországon, csak mi
zajlottak az események, a suk katonás. Segítőik a karódzhattak a politikusok tudjuk visszaterelni a szazenekar is itt volt elhelyez- Koppány elleni harcban az első sorban…). A leg- badságba, az életbe. Minve. Az eredeti dallamok és napjaink kommandósai. megdöbbentőbb a záró jele- den más esetben sorsunk
szövegek, a harminc évvel Rékát, Koppány lányát, mi- net: egy addig láthatatlan továbbra is, a láthatatlan
ezelőtti előadás időrendjé- után elénekelte a gyönyörű hatalmas vaskerítés, vas- rácsok mögötti rabság.
rács zárja körül a Szent Koben, adták a darab vázát.
Adj békét uram! –t, maga a ronát, benne az összes sze- Ezen persze lehet vitatkozMi újat mondhat nekünk főpap vezeti el. Koppány replővel, akik kétségbeeset- ni, de azon nem, hogy az
Alföldi Róbert? És ahogy félmeztelen híveit géppisz- ten kapaszkodnak és tekin- emberek beszélnek róla és
sokan mondják, pont Alföl- tolyokkal és a keresztekkel tenek kifele.
főleg, hogy gondolkoznak.
di Róbert?! Változtattak-e
Sokkal jobb, mintha azon
Ennyit dióhéjban.
az ezer évvel ezelőtti
agyalnának, melyik a jobb,
Magánvéleményem
az,
események megítélé-sén az
hogy az előadás bár koránt- a Barátok közt, vagy a Jóelmúlt három évtized polisem volt olyan látványos és ban rosszban? Szóval szetikai,
társadalmi
energikus, mint a régi, de rintem ezért volt jó ez a daeseményei? Hogyan fog
Alföldi Róbert jól bánt a le- rab. Csak a Stohl András
viszo-nyulni
az
örök
hetőséggel. Csattanós vá- kappanhangját bírnám elfekérdés-hez, miszerint a kelaszt adott jobb és baloldal- ledni! Mög hogy olyannak
resztény értékrendű-ség az
tűnik, mint egy kaliforniai
őshagyomá-nyaink betelstrandfiú két ananász-kokjesülése, avagy hitünk,
tél között. Mert Koppány
kultú-ránk, szabadságunk
vezér úgy nézhetett ki
lassú elvesztése? Fel-vet-e
újabb kérdése-ket? Ad-e
Barátaim, hogyha belépne a
válaszokat?
Báló kocsmába, nemhogy
megszólalni nem bír-nánk,
Nézzük, milyen lát-ványos
de össze is sz..nánk
változásokat hozott az új
magunkat!
rendezés!
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Az egészséges táplálkozás 3.
A következőkben az élelmiszerekben található kétes
és veszélyes E-számokról
osztom meg ismereteim.
SZÍNEZÉKEK
A színezékek az élelmiszerek kozmetikumai. Vásárlásra ingerelnek, a valósnál
jobb minőséget sejtetnek. A
színezőanyagokat elsősorban
az édességeknél, üdítőitaloknál, szörpöknél, égetett
szeszes italoknál, puding- és
fagylaltkészítményekben
alkalmazzák, de található
margarinokban, sajt és haltermékekben is.
E102 Tartrazin ! (sárga)
Egyike az allergiát leggyakrabban kiváltó adalékanyagoknak.
Veszélyes
adalék! Allergiát, asztmát,
csalánkiütést okoz. Tiltott
Ausztriában 1984 óta és
Svájcban is.
E104 Kinolinsárga Szintetikus. Az USA-ban élelmiszerszínezőként tilos használni. Feltehetőleg allergiát
okoz.
E110 Narancssárga S ! Allergiát okoz. Veszélyes adalék!
E120 Kárminsav ! Allergiát
okoz. Veszélyes adalék!
E122 Azorubin ! Feltehető-

leg allergiát okoz. (Vérképre, a tüdőre, nyirokrendszerre és a hasnyálmirigyre
hat.) USA-ban tiltott.
E123 Amaranth (vörös színű) !!! Vörös színű, szintetikus anyag, amely viszonylag gyakorta okoz allergiát. Vigyázat!!! Fokozottan rákkeltő! Karcinogén és mutagén hatású! Tiltott az USA-ban (1976 óta),
és a FÁK-ban. !
E124 Neukokcin, Ponszó !
Feltehetőleg allergiát okoz.
Tiltott az USA-ban és Japánban (1977 óta).
E127 Eritrozin Szintetikus
anyag: gátolja az idegrendszerek normális működését, a hiperaktív gyerekeknél fokozott
viselkedési zavarokat válthat
ki. Befolyásolja a pajzsmirigy
hormon működését. Feltehetőleg allergiát okoz, rákkeltő
hatású lehet!
E129 Alluravörös Vörös
azofesték. Hiperaktivitást
okoz. Az anyagcseréhez való viszonya tisztázatlan.
E131 Patentkék V !! Rákkeltő hatású! Az USA-ban
tiltott.
E132 Indigó kármin Némely embereknél intoleranciás reakciót válthat ki.

Ételed, italod: orvosságod!
Bakos Ferenc mátészalkai parasztorvos verse az 50-es
évekből:
1. Epéd, hogyha beteg, egyél bőven retket,
Sót ám ne tégy rája, attól kínok lesznek.
Szálkán kórház is van, kérj ott epekövet,
Reszelj retket, és azt e reszelékbe lökjed.
Meglátod, azt reggel, sohasem találod,
Föloldó hatását szájtátva csodálod.
2. Ugyan e baj ellen ott van a bojtorján,
Theaként iszogasd, pisiled momentán.

E142 Zöld !! Rákkeltő hatású!
E150 Karamella !, E150b
Karamell (szulfitos) !,
E150c Karamell (ammóniás) !, E150d Karamell
(ammónium-szulfitos) !
Gyanús adalékok. Vérképet
módosító, rákkeltő hatásúak.
Görcsöket okozhatnak, fehérvérsejtek számát csökkentő hatásúak.
E151 Brillantfekete Feltehetőleg allergiát okoz
E153 Faszén ! Gyanús adalék. Több államban tiltott.
E154 Barna FK Máj- és
szívkárosító hatású. (Állatkísérleteknél egyidejűleg
majdnem minden szerv elszíneződött az E154-ből
származó
ismeretlen
anyag-csereterméktől.)
USA-ban tiltott.
E155 Barna HTK 20%-ban
tartalmaz be nem azonosított kiegészítő adalékanyagokat, amelyek bizonyos
része a vesékben és a nyirokerekben lerakódik.
E160b Annatto, bixin, Norbiin Feltehetőleg allergiát
okoz.
E161g Kantaxantin A

WHO szerint májkárosodást okoz. A “szépipar” a
barnítószertablettában alkalmazta, de betiltották
szembántalmakat okozó
ha-tása miatt.
E171 Titán-dioxid !, E172
Vas-dioxid, Vas-hidroxid !,
E173 Elemi alumínium !
Gyanús adalékként tartják
számon.
E174 Elemi ezüst Édességek színezőanyagaként ismert. Az immunrendszerre
van hatással, és blokkolja
számos enzim funkcióját.
E180 Litolrubin BK Vörös
azofesték. A legkülönbözőbb mellékhatást fejti ki a
vesére, pajzsmirigyre, lépre
és az immunrendszerre.
(Leggyakrabban sajtbevonatként alkalmazzák.) (Állatkísérleteknél fokozott
halandóságot okozott.)
Ceresz-sárga GRN, Cereszvörös G Azofesték. Feltehetőleg allergiát okoznak.
Forrás: Fogyasztóvédelmi
füzetkék 1., 4. (dr. Kalas
György), Vigyázz, mérgeznek! /élelmiszer adalékok/
A düsseldorfi egyetem
gyermekrák kutató klinikájának közleménye, net
Egészséget kívánva:
Szunyogné Icu

3. Vészes vérszegénység, idegbaj forrása,
Tízezer közül sincs kettő gyógyulása.
Rendelnek sok arzént, ferrumot és másat,
Csak csalángyökér az, amit ki nem ásnak.
Theaként használják, piros borban főzve,
Négy ujjod közt mit fogsz egy literre töve.
Ha ágyban feküdtél, bizton felkelsz tőle,
Öt-hat hétig használd, megmondom előre.
4. Ó, hányan szenvednek savtúltengésben,
Küszködnek, vinnyognak, mint kutya a présben.
Gumicsövet nyelnek, kapnak pezsgőt bőven,
A krumpli gyógyítja, sülve a sütőben.
Használd szivacs gyanánt, beled tiszta tőle,
"Krumplipüre" nem jó, vízben van az főzve.
Amit magyarázok, jól eszedbe vegyed,
Mert a savtól sebes a gyomrod és a beled.
Gyomrodat felmarja, fekély lesz a neve,
Nem emészthet attól senkinek a bele.
Beleknek bolyhait vakolattal vonja,
Ehetsz bár táplálót, ki lesz veled tolva.
Annyira elgyengülsz, lesüllyed a gyomrod,
Napról napra gyengülsz, koporsó a gondod.
5. Ha sebek martak fel, fekélyes lett gyomrod,
Sültkrumplin olajjal lehet csak gyógyulnod.
Hentes kézre kerülsz, ha elhanyagolod,
Öt-hat sült krumpliból, ha a bélt kinyomod.
Ennyit fogyasztván, a többit olajozd.
Sebed a sült krumpli mentesíti savtól,
Szigetelő fedőt kap az olajtól.
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Bajod így ápolva, meggyógyul majd sebed,
Ez sivár életben még örömed lehet.
6. Biz az élet sokszor úgy jár, mint a kártya,
Megesik, hogy meghűl olykor a mellhártya.
Kaphatod szárazon, esetleg vizesen,
Szaladsz az orvoshoz, csapolni vitessen.
Cirokseprő magját kifőzni teának,
Egészséget szerez hamar az magának.
Tetős evőkanál kerül egy literre,
Kaphatsz cirokmagot pénzért vagy hitelre.
Ne öntsd ki az ágyát, csináld nyakra-főre,
Egy főzéssel a mag nincsen még kifőzve.
Vért is kapsz biz ettől, meg is hízol tőle,
Öt-hat hét alatt már piros arcod bőre.
Idd reggel, mint teát, egész nap, mint vizet,
Ha ezt mind betartod, élted soká viszed.
7. Betyár ez az élet, sokszor idegre megy,
Ó, mennyi embernek épp a gyomrára megy.
Egyszerű tünete: rebeg gyomra szája,
Hinnéd, hogy egy lepke húzódott alája.
Mindenre dühödt vagy, szemed, mint a vadnak,
Szikráznak, ha nézel, gubóid dagadnak.
Félni lehet tőled, bármi szelíd voltál,
Azt is marod mostmár, kinek udvaroltál.
Pokol ez az élet, családodé sem más,
Testvér, az élet cseppet sem pompás.
Szaladsz tudósokhoz, vizsgálgatnak egyre,
Próbareggeliznek, kérdnek tőről hegyre.
Egy sem leli bajod, dúlnak a tünetek,
Fizethetsz százasból akár egy türetet.
Bajod egyre mélyül, Kalló felé sietsz,
Már előbb megírtam, gyomoridegbaj ez.
Főzess csak puliszkát, szárazon, tengeriből,
Vondd ki gyakran magad szokott környezetedből.
Környezetváltozás csillapítja dühöd,
A puliszka gyógyít, ha este-reggel gyűröd.
Sok az arzén benne, szaporítja véred,
Hízni fogsz hetenként, jó, ha magad méred.
8. Életed, ha megnyúlt tisztes öreg korban,
Bár fiatalon is bekerülsz a sorba.
Gyakran szédül fejed, bizonytalan lépted,
Panaszolja ajkad: "oly gyakran szédülök,
Ingadozó léptem, jó, ha székre ülök."
Sűrű lett a véred, gyönge a folyása,
Egyensúly idegnek nincsen locsolása.
Kenetlen szekérnek nyikorog kerekje,
Száraz az agyad is, így jutsz szédületre,
Öreg ereidben vérkavicsok lesznek,
Itt az orvossága, attól széjjel esnek.
Egyél körtét, aszaltat vagy nyerset,
Biztos egyensúlyod hamar visszanyerted,
Hegyek szelíd alján termett elég "dicske"
Aszalva megkapod, forrázd kicsi vízben.
Vagy vagdald apróra, ha nem lenne fogad,
Ne búsulj öregem, csak szómat megfogadd.
Nem számít, hogy ősz vagy, csak fekszel az ágyon
Vidám ifjon mégy még ezen a nyáron.
Szerencsés lennél ám, ha téli körtéd lenne,
Mert így betegséged a pokolba menne.
Bár mindent ő szedne, nem néznek az égre,
Receptet ír a doktor, tégelyből vagy hármat,
Találgatva szépen, hátha ez használhat.
Ha ez nem használna, van még recept bőven,
Ha meghalt, van paraszt, szed az a jövőben.
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9. Nincs szív a mellkasban, más van a böndőben,
Levél végeztével ötlött az eszembe,
Hány szegény embernek fájdalmas élete,
Sosem volt zarándok, nem vágyott Rómába,
Eltorzul a képe, szenved reumában.
Küldik az orvosok Pöstyén, Szoboszlóra,
Bár tarisznyájában nincsen aranyóra.
Aki okos fickó, agyalágya benő,
Tudja, hogy gyógyszer bármifajta fenyő...
Kínok ellen adok jó tanácsot,
Faragj a fenyőből sok apró forgácsot.
Most járt erre Jézus fenyőfa ünnepén,
Találsz fenyőt bőven udvarok szemetjén.
Főzd azt levelestől, szikánccsal keverve,
Fürödj a levében, bajod le van verve.
Főzetét ki ne öntsd, adj hozzá forgácsot,
Új főzetet bővítsd, eljárod a Dájcsot.
Ám tíz percen túl már vízzel mosd arcod,
Oly erős, e főzet szüli ájulásod.
Ha fán mankón jártál, eldobod azt tőle,
Ne félj, nincs reumád, szabadultál tőle,
10. Új szer jut eszembe, gyulladás a neve.
Nyelés kínos tőle, mandulád van tele,
Fulladás környékez, hangod csak suttogás,
Forró bugát forrázz, csitul a gyulladás.
Nyomd ki azt egy fedőn, szabj szennyes kendőre,
Forrón váltogatva torkodra jön tőle.
Ha kezdetén teszed, egy nap szabadultál,
Ha dagadtan teszed, ne félj, meg nem fojt ám.
Egy kettő kifakad, áldod Istenedet,
Hogy hyperol helyett bugát juttat neked.
Kitűnő hatású idült állapotban,
Forró céklalével mint állód gurgulgatva.
11. Szörnyű betegség még s örök az Isiász.
Ellene, testvér, tudod, mit csinálsz ?
Savanyú káposztát melegíts magadra,
Huszonnégy órán át, feküdj jól dunsztolva.
Elhagyod az ágyat, nem szenvedsz a sírig,
Áldod Istent, s kapod, ami éppen illik.
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LILLA JÓGA Szatymazon

A jóga nem hókuszpókusz.
A jógától nem kell megijedni, sem Erzsike néninek,
sem Katinak, sem Gyurinak. Traktorosnak sem, matematikusnak sem. Valahogy ezt szeretném Veletek
közölni, ezért szándékosan
nem választottam olyan képet ez íráshoz, melyen egy
száznyolcvan magas, nádszál termetű szőke skandináv csoda látható hátrafelé
a sarkáig hajolva naplementében egy sziklaszirten.
A jóga mindenkinek való.
Nem arra kell gondolni,
hogy egy lábon állunk órákig, vagy a lábujjunkkal
vakarjuk fülünk – a gyakorlatok ennél kezdetben jóval
egyszerűbbek és annyira
kell végrehajtani, amenynyire bírjuk. Ezeket a légzéssel szorosan összefüggő
gyakorlatokat évezredek
óta használja az ember.
Természetesen a test és lélek kapcsolatában nagyon

komoly szintre is el lehet
jutni hosszú évtizedek gyakorlásával, de tőlünk keletebbre az utcákon, tereken
láthatunk fiatalt, időset, kik
rendszeresen űzik e mozgásformát. S ha belegondolok, hogy tanyákon járva,
mindig hallok panaszt az
egész nap dolgozóktól,
hogy itt fáj, ott fáj, jaj a hátam, jaj a térdem, hú, megesz az ideg egész nap. De a
munka parancsol, így recsegő lábbal, sajgó derékkal, de másnap a reggeli
kávé, pálinka után már kinn
találja a nap az embert a
földeken. Vagy az irodában, de munkában.
Egy szó, mint száz, tudom,
hogy sokatoktól távol ez a
dolog és azt is, hogy nem
fogom látni Kónya Pista
bácsit lótuszülésben a vasműszaki előtt ebédszünetben, meg Kopasz Lacit sem
fejen állni a traktoron, de
higgyétek el, érdemes megpróbálni.
Így hát ajánlom a Lilla jógát
a Faluházban!
Időpont:
szerda 16.30 – 18.00
Érdeklődni:
Virágos Lillánál
06-20 5091792

Gyönyörű nap volt, kristályos az ég. Valahol Erdélyben már javában krisztinázott. Ez azt jelenti, hogy
kék égből patyolat jégpor
hullik alá. Mintha az éjjel
gyúrt fehér – reggelre kissé
keményedett – rétestésztát
potyolnák. S odafentről.
Angyalkezek.
(De én még itt vagyok
„künn-Magyarországon”,
arra csak holnap, holnapután térek.)
Kristályszerő az ég, néha
viszont viharos fuvallat.
Március közepe.
- Én…izé…Itten valék…
Megjöttem.
- No??
Fábián tanyagazda rámered.
- Hát én vónék az – gyakorított üzemmódban dadogászat, így gyakorítás révén
a csuda (egyszeri) valamikorra csudálkozássá lőn.
Újabb csuda, majd várakozás, és tán’ oldódás…enyhülés formán.

Vándorúr – ígyhíjják Erdélyben – mondja tovább.
- Megjöttem Jánostól, az
énekmondótól…”
(És leírtam a kacskaringós
utat a tanyavilágban, amit
megtettem. S ami idevezetett számos bajlóval és
balog kanyarral. Eléggé
bajlódásban és kanyardúsan tellett ugyanis az utam.)
A Vándorúrról egyszer igaz
– ebből semmit sem tudott
meg. (Ettől azért megértette
tehát, honnan jöttem –kinek
az ötlete voltam, de hogy ki
vagyok, azt viszont cseppet
sem). A képletben még ott
lapult a nagy ismeretlen,
mint x-tényező.
Azaz én, az ismeretlen vándor…Ennek ellenére fódoztunk kutricakerítést, leltünk rudast az erdőn, s
fedeztettünk lovat is.
Fábián gazda azon hős délelőtt három órás malacokat
mutatott. Ezzel azonnyomban, s végleg feloldódott a
feszültség. Hatan voltak a
malacok és görbített cérna
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??Mit csináljak péntek este??

!AGYAR! FILMKLUB
A FALUHÁZBAN!
októbertől
minden pénteken este 6-tól
unod a hollywoodi mozit? eleged van abból, hogy
minden film jól végződik?
unod, hogy minden nő szőke? eleged van, hogy a főhős
tíz métert ugrik helyből?
unod, hogy hülyének néznek? eleged van a drága
mozijegyből?
Akkor vár az !Agyar! Filmklub!
nem kell kiöltöznöd! nem kell vigyázban ülnöd!
hangoskodhatsz!
Együtt a haverokkal!
Művészfilmek! Fejvakarás! Megdöbbenés!
Rácsodálkozás! Röhögés!

!AGYAR! FILMKLUB
…Ponyvaregény, Szellemkutya, Holt költők társasága,
Blöff, Macskajaj, Szarvasvadász, Florida a paradicsom…

Szatymazi rege a nyúlpaprikásról
lábuk, viszont vékony
egyenes farkincájuk is volt.
Egészen – anti-antennaként
mindnek (anti-nna?) elállott a testétől.
- Majd később jön be rajtuk…a kunkorodás – vélte
a jó gazda szemével.
- És hol a hetedik? – gyütt
az évődve-próbálkozás.
- A hetedik te magad légy –
vágta rá azonban gondolkodás nélkül Fábián gazda…innentől kezdve
tegeződtünk…
(…)
…amikor is a Fábián gazda
megszólalt:
- Te szereted a nyulat?...mondd…no levágok
egy nyulat.
- Jó, de én nem vagyok hívi
hús- törvény- és mészárszék. A sorrendet kicsit elrontotta. Húshívit akart
mondani. De az ott a tanyán
borzalmasan hangzott volna.
- Nem is baj, majd én levágom. Te csak edd. Na meg

vágj fel egy nagyhagymát
kockára!
S így történt. A paprikásba
valahára bekerült a pityóka.
Nagy krumplidarabok formájában éspedig.
Annyira bevette azt az ízt
másfél órás főzés után!
Lassú tőzön. Mint ha kocsonyát csinálnánk...
- Nem kellene…te…nekünk nem ennünk kellene
már? Kihül.
- Várni kell. Most érik minden össze.
Valóban kissé enyhébb volt
az égetően-forrónál, de úgy
belebújt a pityókalelkébe a
nyúlpaprikás zamata, hogy
ilyenné – ez a nagy puszta
igazság – se elitte se utána
nem sikerült.
Hasonló élményben persze
nem is volt része Vándorúrnak hosszú-hosszú
gyaloglatai során, hosszú
földi tévelygései mián meg
vándorlatai alatt.
László Péter

2013/9.

a Mi Lapunk

11

Közérdekű információk
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ÜGYELET
FELNŐTT:

Hétköznap: 1100-1600 helyi háziorvosok közreműködésével a
30/383-0237 telefonszámon
1600-730 a 104-es telefonszámon
Szombaton, vasárnap, valamint munkaszüneti napokon:
0730-0730
elérhetőségi telefonszám/lakásra hívás: 104-es ingyenesen
hívhat telefonszámon.
Rendelő helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. szám alatti felnőtt ügyeleti rendelőben /bejárat a Szilágyi utca felől/.

GYERMEK:

Hétköznap: 1100-1600 helyi gyermekorvos közreműködésével
sürgősségi ügyelet a 30/622-9428-as telefonszámon,
1600-730 a mentőállomáson.
Szombaton, vasárnap, valamint munkaszüneti napokon:
0730-0730.
Elérhetőségi telefonszám /lakásra hívás: 104 ingyenesen
hívható telefonszámon.

Rendelő helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. szám alatti
felnőtt ügyeleti rendelőben /bejárat a Szilágyi utca felől/.
Orvosok rendelése:
Gyógyszertár:
Dr. Lengyel Dezső
tel.: 283-110
(telefon: 283-130)
Hétköznap: 730-1530
00
00
Hétköznap: 8 - 11 .
Általános iskola
Szatymaz, Kossuth u. 6.
Szatmaz, Petőfi S. u. 6.
Egészségház:
tel:283-149
Szatymaz, Ady E. u. 32
Állatorvosi rendelés:
Dr. Lengyel Andrea
Dr. Martinek Vilmos
(telefon: 283-101/13)
(tel.: 30/9451-386)
Hétköznap: 800-1100.
Szatymaz, Rákóczi u. 50.
Csak rendelési időben
Hétköznap: 800- 900,
hívható mobiltelefon:
20/214-15-45
Állatorvosi ügyelet:
A szeptemberi és októberi
Gyermekorvos rendelése:
ügyelet a következő honlapon
Dr. Szilágyi Katalin
érhető el:
(tel. rendelési idõ alatt:
http://www.maok.hu/allator283-101/14)
vosi_ugyeletek/csongrad_megy
H, K, Cs, P: 800-1100,
e_2
Szerda:800-1000.
Mobil: 30/622-9428.
Szatymazi Posta
Védőnők fogadóideje:
Dózsa Gy. u. 19/A.
Igazné Herkó Mária
62/283-150
tel: 283-101/15
Nyitva tartás:
30
30
hétköznap 8 -9
Hétfő-péntek 800-1600
Nagy Bernadett (védőnő)
tel: 283-101/15
Polgármesteri Hivatal
Csecsemő- és gyermek
Szatymaz, Kossuth u. 30.
tanácsadás:
(tel: 583-560)
Ügyfélfogadás:
Kedd 1200- 1400-ig.
Hétfő, péntek:
800-1200,
Szerda 1200- 1400-ig.
szerda:
800-1600.
Terhes tanácsadás:
Polgármester:
Csütörtökönként: 1200-1400.
Dr. Kormányos László
tel.: 20-9571-128
Várandóstanácsadás:
Jegyző: Mákos Istvánné telehétfő 1200-1400-ig
fonszám: 30/9670-850
Elsőfokú építési hatóság:
Fogorvosi rendelés:
Szegedi Polgármesteri Hivatal
Dr. Bandl Erzsébet
(tel.: 283-101/12)
Szeged, Széchenyi tér 11.
Hétfő, szerda: 1400-1900,
Tel.: 62/564-364
kedd (Iskolafogászat)
30
00
szerda:
800-1600,
csütörtök: 8 -14 ,
péntek: 830-1230
péntek:
800-1200

Rendőrség:
Andódi Tamás:
20/209-5307
Kazi Tibor:
20/209-5302
Polgárőrség:
Telefonszáma:
30/6234-262
Kábel-TV hibabejelentés:
Szélmalom Kábeltévé Rt.
Tel.: 463-444/101
Falugazdász fogadóideje:
Halászné Ács Éva
tel.: 30/338-0162
Faluház, Dózsa u. 42.
Szerda: 800-1600,
péntek: 800-1300
Sertésfelvásárlás:
Kiss István 30/974-8232
Mozgáskorlátozottak
Egyesülete.
Elnök: Szilasi Tiborné,
Tel.: (62) 583-520
Faluház: Dózsa Gy. u. 42.
Hétfő: 900-1100
Tanyagondnokok:
Rózsa Zoltán
tel.: 20/260-0750
Karácsonyi Gergely
tel.: 30/5000-532
Sarapka Irén Katalin
TEL.:30/498-8643
Vidácsné Lukucza Éva
tel.: 30/229-7123
Csányi Imre
tel.: 20/404-2024
Bérczi Tamás
tel.: 20/539-4370

Vízmű hibabejelentés
Csúri Gábor:
Tel.: 20/533-4965
Temetéssel kapcsolatos
teljes körű ügyintézés:
Patak János
Tel.: 30/278-0017
Teleház
Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig:
800-1900
Szombat: 1000-1530
Vasárnap: zárva
Cím: Dózsa György u. 42.
Tel: 583-520
Sándorfalvi Okmányiroda:
Cím:
Sándorfalva, Ady Endre u. 1.
Telefon: 62/572-046, 62/572-978,
62/572-979, 62/572-960
Fax: 62/572-046
Hétfő:
0800-1200
Kedd:
0800-1200
Szerda: 1300-1700
Csütörtök: 0800-1200 és 1300-1530
P : Szünetel
Démász hibabejelentés a:
40/822-000
kozvilagitashiba@edf.hu

Búcsúzunk tõlük
Kapcsolat Integrált Szociális
Alapszolgáltatási Központ
Tel.: 283-169
Makra Sándorné
Tel.:30- 3034-487
Családsegítő Szolgálat
Tel.: 62/283-169
Radeczkiné Draskovics Márta
Ügyfélfogadási idő
Kedd:
1235-1700
Ügyeleti idő kedd: 1600-1800
Gyermekjóléti Szolgáltatás
Tel. 62/283-169
Ügyfélfogadási idő
Csütörtök:
1200-1600
Bencsik Márta

Hegedűs Károly Róbert
(1932), Szatymaz, III.k.32.
Rácz Imre Gézáné (1948),
Szatymaz, Ady u. 1.
Vidács Imre (1941),
Szatymaz I.k.73.

Helyreigazítás
Előző számunk Búcsúzunk
tőlük rovatában tévesen
jelent meg Raffai
Magdolna elhunyt neve.
Elnézést kérünk!
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a Mi Lapunk

2013/9.

Gólyahírek
Kívánunk az újonnan érkezett, cseppnyi szatymazi polgárainknak hosszú, boldog életet!!!

Kedves Szülők!
Amennyiben szeretnék, hogy újszülöttjük fotója megjelenjen a „Mi Lapunkban”, kérjük, az adatokat és a képet küldjék el a
milapunk@szatymaz.hu-ra, vagy hozzák be személyesen a szerkesztőségbe!

Gyuris Hanna Viktória 2013. július 19.
Szabó Zsuzsanna Gyuris József

Szarka Olivér 2013.08.07.
Váradi Melinda Szarka Imre

Vass Boglárka 2013.06.16.
Váradi Karolina Vass Tamás

Futafalu október 19-én!
Nevezés, bemelegítés reggel 9 órakor,

futás indul 10 órakor
A futóverseny után felelevenedik az ősi Szatymaz-Sándorfalva
viszálykodás, kötélhúzó verseny keretében!
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.

