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Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.

Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,
Jog és igazság, becsület, remény,
Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
Melyet magyar erő szerzett vitézül,
S magyar szív és ész tartott meg bizony.
Egy ezer évnek vére, könnye és
Verejtékes munkája adta meg
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz.

És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt a kedves Pozsony,
Hol királyokat koronáztak egykor,
S a legnagyobb magyar hirdette hévvel,
Nem volt, de lesz még egyszer Magyarország!
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt legszebb koszorúja
Európának, a Kárpátok éke,
És mienk volt a legszebb kék szalag,
Az Adriának gyöngyös pártadísze!

És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt Nagybánya, ahol
Ferenczy festett, mestereknek álma
Napfényes műveken föltündökölt,
S egész világra árasztott derűt.
És nem lehet feledni, nem soha,
Hogy Váradon egy Ady énekelt,
És holnapot hirdettek magyarok.
És nem lehet feledni, nem, soha
A bölcsőket és sírokat nekünk,
Magyar bölcsőket, magyar sírokat,
Dicsőség és gyász örök fészkeit.
Mert ki feledné, hogy Verecke útján
Jött e hazába a honfoglaló nép,
És ki feledné, hogy erdélyi síkon
Tűnt a dicsőség nem múló egébe
Az ifjú és szabad Petőfi Sándor!
Ő egymaga a diadalmas élet,
Út és igazság csillaga nekünk,
Ha őt fogod követni gyászban, árnyban,
Balsorsban és kétségben, ó, magyar,
A pokol kapuin is győzni fogsz,
S a földön föltalálod már a mennyet!

S tudnád feledni a szelíd Szalontát,
Hol Arany Jánost ringatá a dajka?
Mernéd feledni a kincses Kolozsvárt,
Hol Corvin Mátyást ringatá a bölcső,
Bírnád feledni Kassa szent halottját?
S lehet feledni az aradi őskert
Tizenhárom magasztos álmodóját,
Kik mind, mind várnak egy föltámadásra?

Trianon gyászos napján, magyarok,
Testvéreim, ti szerencsétlen, átkos,
Rossz csillagok alatt virrasztva járók,
Ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan
S őszintén, s a nagy, nagy sír fölött
Ma fogjatok kezet, s esküdjetek
Némán, csupán a szív veréseivel
S a jövendő hitével egy nagy esküt,
Mely az örök életre kötelez,
A munkát és a küzdést hirdeti,
És elvisz a boldog föltámadásra.

Nem kell beszélni róla sohasem?
De mindig, mindig gondoljunk reá!
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LAPZÁRTA
2020. június 29. (hétfő) 17 óra

Kérjük az időpont betartását, hogy 
a következő hónap első napjaiban a 
szerkesztők összeállíthassák az újsá-
got és mielőbb megjelenhessen.
Rövid híreket, eseményekről szóló 
tudósításokat továbbra is várunk. 
E-mail cím: baranyvera@gmail.com
Telefonszám: +36-30-278-5640

Megemlékezés
„Ő már ott van ahol nincs fájdalom,
Örök álmát őrzi béke és nyugalom.”

Fájó szívvel emlékezünk

Ágoston György
halálának 3. évfordulóján.

Szerető felesége, gyermekei és unokái

Megemlékezés
„Telik az idő, tompul a fájdalom,

de emléke él, de Ő hiányzik nagyon.
Nincs hang, nincs szó,

nincs üzenet, nincs érintés,
mely minden szívet melenget.

Van helyette egy fénykép, egy sírhalom,
a szív meg fáj nagyon.”

Soha el nem múló fájdalommal  
emlékezem szeretett uram

Nagy András 
kőfaragó

halálának 17. évfordulóján.
Szerető felesége

Megemlékezés
„Addig vagy boldog, még van aki szeret,

aki a bajban megfogja a kezed,
s hogy milyen fontos is volt neked,

csak akkor érzed, ha nincs már veled.”

Fájó szívvel emlékezünk

Sugár György
halálának 1. évfordulóján

Élettársa és lányai

Megemlékezés
„Kit őriz a szívünk, nem hal meg soha.

Kit lelkünkkel látunk, nem megy el soha.”

Fájó szívvel emlékezünk, drága szerettünk,

Pusztai János Gábor
halálának 2. évfordulóján.

Szerető családja

Megemlékezés

„Hiányotok bennünket
még mindig nagyon éget.
Rátok gondolunk most is,
kik szerettünk Titeket.”

Fájó szívvel emlékezünk drága szüleinkreSzemélyes elérhetőség
A járvány ideje alatt  

a Szegvári Napló  
munkatársa a következő  
telefonszámon érhető el: 
Kosztolányi Sándorné 

+36-30-278-5640.

Családi események
2020. május

(Összeállította:  
Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Születés: Nincs adat

Házasságkötések: Dudás János, Zrínyi u. 
14. szám és Bacsa Szilvia, Rozmaring u. 37. 
szám alatti lakos; Tóth Dániel Gábor, Alkot-
mány u. 16. szám és Tatár Szilvia, Kontra u. 92. 
szám alatti lakos; Csányi József, III. külterület 
15. szám és Horváth Judit, Mindszenti u. 29. 
szám alatti lakos

Halálesetek: Bánfi István Szegvár, Malom 
u. 11. (85 éves); Pataki Imre Jánosné Rozgonyi 
Margit, Rákóczi u. 14. (75 éves)

Édesapánk

Szabó Péter Pál

születésének 95. évfordulójára és 

Édesanyánk

Robotka-Nagy Anna

halálának 5. évfordulójára.

Szerető lányaik, párjaik, 
unokáik és dédunokáik
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Véget ért a száz év magány
Száz évvel ezelőtt szét akarták sza-

kítani a magyar nemzetet, meg akarták 
törni annak egységét és egységességét. 
Jogosan érezhetjük azt, hogy ehhez esz-
közökben sem válogattak – mi mégis itt 
vagyunk, és 2020-ban, száz évvel Tria-
non után végre nyíltan és őszintén be-
szélhetünk a nemzeti összetartozásról.

Száz évvel ezelőtt birodalmi törekvé-
sek áldozata lett Magyarország: a ma-
gyarság nem szabad nemzetként vett 
részt az I. világháborúban. Az országot 
teljes függetlenségének hiánya sodorta 
háborúba, egy nagy birodalom gyűrte 
maga alá a magyar érdekeket. Mindez 
magában hordozta a háború diktátum-
mal való lezárásának veszélyét is.

1920. június 4-e nem az a dátum, amit 
egykönnyen elfelejt az ember, ha magyar. 
Sokáig úgy tűnt, azon a napon aláírták a 
magyar nemzet halálos ítéletét. Nemcsak 
a szétszakítottság, hanem a jogfosztott-
ság is sajátja lett a magyarságnak attól a 
naptól kezdve.

Az első világháborút lezáró szerződé-
sekből leginkább csak a magyaroknak 
hátrányos kitételeket tartották be, a jo-
gok biztosítása a mai napig várat ma-
gára. A határon túli magyarok immár 
100 éve nem kapják meg mindazokat az 
egyéni és közösségi garanciákat, ame-
lyeket a győztes államok nemzetközi 
szerződésben ígértek a Kárpát-medencei 
magyarságnak. Azok az elvek, amiket 
meghirdettek – mint például a népek ön-
rendelkezése, a népek szabadságjogai, a 
nyelvi és oktatási jogok – máig nem való-
sultak meg. Pedig mi, magyarok nem ké-
rünk se többet, se kevesebbet, csak azt, 
amit más európai nemzetek megkaptak, 
és amit megígértek nekünk, igazságot.

Ma már kijelenthetjük, a békeszerző-
dés egy elhibázott diktátum volt, mert 
nem a megbékélést szolgálta, hanem 
újabb konfliktusokat és nézeteltéréseket 
eredményezett, egymás ellen fordított 
országokat; legnagyobb bűneként pedig 
teret engedett két gyilkos ideológiának, 
a kommunizmus és a nácizmus eszmé-
inek. Akik a trianoni döntéseket meg-
hozták, nem viseltek valós felelősséget, 
mert olyan békediktátumot hívtak életre, 
amely nem sokkal később háborút ered-
ményezett.

Bár a logika azt diktálta volna, de 
1920. június 4-e után a magyarság még-
sem az összeomlásról, hanem az élni 
akarásáról, az újrakezdési képességéről 

és az alkalmazkodni tudásáról tett tanú-
bizonyságot.

Az összetartó erőt, az összetartozást 
számtalan eszközzel próbálták gyengíte-
ni, rombolni, de a történelem rájuk cá-
folt, és elpusztítani nem tudták. Minden 
nemzeti tragédia ellenére a magyarság, 
a magyar kultúra fennmaradt, jöhettek 
törökök, tatárok, Habsburgok vagy akár 
szovjetek. A határok által szétválasztott 
magyarság az elmúlt száz évben mégis 
megmaradt, és megőrizte identitását. 
Éppen ezért bátran jelenthetjük ki, hogy 
mi, magyarok továbbra is a Kárpát-me-
dence legerősebb nemzete vagyunk. Ma 
minden magyar, éljen bárhol is a Kárpát-
medencében, emelt fővel járhat, hiszen 
példaértékű mindaz, amin keresztül 
hűek maradtunk nemzetünkhöz, ma-
gyarságunkhoz. Az elmúlt száz évben 
rácáfoltunk minden nemzetközi várako-
zásra, és mi, magyarok itt vagyunk, erő-
sebben és egységesebben, mint valaha.

A nemzeti összetartozás minden ma-
gyarba bele van írva. 2010 óta pedig hi-
vatalosan is június 4-ét tartjuk a nemzeti 
összetartozás napjának, melynek kijelölé-
se mérföldkő volt a nemzet- és emlékezet-
politikában, hiszen azt üzeni: történjen 
bármi, egyetlen magyar sincs egyedül.

Mindnyájunk közös felelőssége, hogy 
a határon túli magyarok érdekeiért kiáll-
junk, mert ha mi magunk nem állunk ki 
a magyarokért, akkor ezt senki sem fog-
ja megtenni helyettünk. Az elmúlt száz 
év fontos, soha el nem felejthető tanulsá-
ga, hogy az ország szuverenitását és au-
tonómiáját meg kell őrizni, mert enélkül 
birodalmak játékszereivé válhatunk.

2020 a nemzeti összetartozás éve. Ez 
nemcsak a határokon belüli magyarság-
nak jelentőségteljes, hanem az elsza-
kított nemzettársainknak is azt üzeni, 
hogy egyek vagyunk, sorsközösségben 
élünk, azaz véget ért a magyarság száz 
év magánya.

Ma már elég erősek vagyunk ahhoz, 
hogy ne féljünk magyarok lenni, bárhol 
is éljünk a Kárpát-medencében. Van kire 
számítanunk, ott vagyunk egymásnak 
lelki, szellemi, fizikai és ha kell, jogi 
értelemben is. A magyarság olyan erős 
szövetet alkot ma is Európában, amelyet 
semmilyen nemzetek feletti érdek és erő 
nem tud szétszakítani, ha mi magunk azt 
nem hagyjuk.

Wass Albert egyszer úgy fogalmazott: 
„Együtt erő vagyunk, szerteszét gyön-

geség.” A magyarság elmúlt száz éve 
a tökéletes bizonyíték arra, hogy bár 
gyengévé akarták tenni ezt a nemzetet, 
együtt, közös erőfeszítések árán elérte, 
hogy újra erős és megkerülhetetlen le-
gyen Európában.

Rétvári Bence

Kérdés a Jegyzőhöz
Tisztelt Jegyző Úr!

Az Önkormányzat által kiadott tájékoz-
tatóban a 4. oldalon megjelent közterület 
használatával kapcsolatos szabályzat mi-
att többen megkerestek bennünket. Szeret-
nénk az újságban megjelentetni az ezzel 
kapcsolatos pontosítást.

A szabályozás idézett része egyértelmű-
en a nagyközség területén lévő üzemkép-
telen, használaton kívüli stb. járművek 
közterület-használatával kapcsolatos ren-
delkezésekről szól.

Viszont az utolsó bekezdésben (1. mel-
léklet) nincs megjelölve, hogy ez csak a 
használaton kívüli járművekre vonatkozik, 
úgy értelmezhető, hogy minden közterü-
letet használó gépjármű után éves díjat 
(30.870 Ft) kell fizetni.

Kérdésünk: Minden közterületet haszná-
ló gépjármű után kell közterület-haszná-
lati díjat fizetni, vagy csak a használaton 
kívüli járművek után?

Kedves Kosztolányi Sándorné!

Sajnos sok másik helyi önkormányzati 
rendeletünkhöz hasonlóan ez a rendelet 
sem egyértelmű a szövegezését, megfo-
galmazását illetően. Lehet értelmezni így 
is, úgy is, ezért a későbbiekben minden-
képpen módosítani szükséges. Az eddigi 
gyakorlatnak, értelmezésnek megfelelően, 
nem kell fizetni minden közterületen tárolt 
gépjármű, csak az üzemképtelen, forga-
lomból kivont gépjárművek után.

Az összeg megjelölésével az volt a cé-
lunk, hogy nyomatékot adjunk a szabályok 
betartásának, s talán így a közterületen tá-
rolt roncsok közül néhány külön felszólítás 
nélkül is eltűnik.

Üdvözlettel,
dr. Szecskó Tamás, jegyző
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Orvosi rendelés és hívható telefonszámok
A háziorvosok rendelési időn túl is rendelkezés-
re állnak saját betegeik számára reggel 7 órától 
délután 15 óráig. 
Rendelési időben az alábbi telefonszámokon hív-
hatók háziorvosaink. 
A járvány idején betegfogadás csak előzetes 
időpont egyeztetés alapján lehetséges!
Dr. Hégető Sára
Rendel: 7.30-11-ig Telefon: 364-843
Telefon 7-15 óráig +36-30-257-5397
Dr. Ország Erzsébet
Rendel: 7.30-12-ig Telefon: 364-873
Telefon: 7-15 óráig +36-30-890-4854

Szentes Kistérségi Központi Ügyelet 
Az Orvosi Ügyeleti ellátás 6600 Szentes, Vá-
sárhelyi út 30. szám alatt történik!
15 órától a Központi Orvosi Ügyelet a +36-
30-708-7183-as mobilszámon és a 06-63-400-
712-es vezetékes telefonszámon hívható!
A felnőtt ügyelet munkarendje:
Hétköznap: 15.00-07.00, hétvégén és ünnepna-
pon: 07.00-07.00
A gyermekorvosi ügyelet munkarendje:
Hétköznap: 15.00-17.00, hétvégén és ünnepna-
pon: 09.00-11.00
A fennmaradó ügyeleti időben a Csongrád Me-
gyei Dr. Bugyi István Kórház Gyermekosztálya 
látja el a kis betegeket.
A 104-es segélyhívószám továbbra is használ-
ható!

Fogászat 
Rendel: Dr. Pálmai Ildikó
Rendelés időpont-egyeztetés alapján történik.
Telefonszám: 364-902, +36-70-945-9907

Anya és csecsemővédelem, védőnők
Telefon: 364-844
Tanácsadások ideje:
Orvossal együtt tartott
Dr. Hégető Sára csütörtök 11.30 óra
Dr. Országh Erzsébet szerda 12 óra
Dr. Tóth Edit minden hónap első keddjén 8.30-
9.30 óra
Dr. Zoltán László minden hónap első szerdája 14 
óra, üzemorvosi rendelés
Önálló védőnői tanácsadások
Terhes tanácsadás hétfőn 8-10 óráig
Csecsemő tanácsadás csütörtök 8-10 óráig
Védőnői fogadóóra minden nap 8-10 óráig
Bármilyen problémával ide lehet fordulni. Kér-
jük, hogy tanácsadásra egészséges gyermekeket 
hozzanak. Beteg gyermeket a háziorvoshoz kell 
vinni, a rendelőbe.

A Lila Akác Gyógyszertár nyitva tartása:
Hétfőtől-péntekig 8.00-16.00 óráig
Telefonszáma: 364-822

Állatorvosi ügyelet
A hétvégi állatorvosi ügyelet megszűnt.
Kun-Szabó István (+36-30-568-8998)

Polgármesteri Hivatal 
telefonszáma: 06-63-364-800

Hasznos tudnivalók!
Ügyfél fogadása
Hétfő  8.00-12.00 12.30-16.00
Kedd 8.00-12.00 12.30-16.00
Szerda 8.00-12.00
Csütörtök 8.00-12.00 12.30-16.00
Péntek 7.30-12.00

A jegyző ügyfélfogadása
csütörtök 8.00-12.00 13.00-16.00

Pénztár nyitva tartása
Hétfő  8.00-12.00 12.30-15.00
Csütörtök 8.00-12.00 12.30-15.00

Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat
Kormányablak busz 
települési ügysegéd helyett
minden hónap első szerdáján 8.30-13.00-ig

Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális 
Intézmény (Gondozási Központ) 
Telefonszáma: 364-860
Nyitva tartás: hétfőtől-csütörtökig 7.30-15.30 
óráig, pénteken nincs ügyfélfogadás
Házi segítségnyújtás
Idősek Otthona
Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szol-
gálat 
Telefonszáma: +36-30-230-2205

Posta nyitva tartása
hétfő 8-12 12.30-16 óráig
kedd 8-12 12.30-16 óráig 
szerda 7-12 12.30-16 óráig 
csütörtök 8-12 12.30-16 óráig
péntek 8-12 12.30-15 óráig 

Falugazdász ügyfélfogadása
Sallainé Kispál Zsuzsanna
Tel: +36-30-925-3188
hétfő 8.00-12.00
péntek 7.30-14.00

A mindenkor szolgálatot teljesítő rendőrök 
telefonszáma:
+36-20-209-5308

A szentesi rendőrkapitányság segélyhívó száma:
06-63/410-107

Szegvári Polgárőr Egyesület telefonszámai:
Bihari Ferenc +36-30-903-8505
Zsombó Zoltán +36-20-209-5308
Vighné Somodi Rita +36-30-368-2772

Ingyen hívható segélykérő telefonszám: 1787
(„segély” kérhető: mentő, tűzoltó, rendőr, polgárőr)

Szegvári Horgászegyesület hivatásos halőrei-
nek telefonszáma:
Horváth István +36-30-408-4016
Tóth Pál +36-30-631-4076
Tóth Péter +36-30-359-2589

ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgál-
tató Zrt. a szegvári víziközmű üzemeltetőjé-
nek telefonszáma:

Ügyfélszolgálat: 06-80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 06-80/922-333
A vízóra állás bejelentése: 06-80/922-334
- online: www.alfoldviz.hu

Szentes Ügyfélpont
6600 Szentes, Csongrádi u. 3. Telefon: 06-
63/311-433
hétfő 8.00-12.00 – 12.30-18.00
kedd  8.00-12.00 – 12.30-14.00
csütörtök 8.00-12.00 – 12.30-14.00

DÉMÁSZ hibabejelentés
06-62/565-881

DÉGÁZ hibabejelentés
06-80/820-141

Szegvári Egyesített Közművelődési és Muze-
ális Intézmény
Telefonszám: +36-30-417-4425

A Községi Könyvtár nyitva tartása a művelő-
dési ház földszintjén
Nyitva tartás
hétfő  8-12 13-17
kedd 8-12 13-17
szerda  13-17
csütörtök  13-17
péntek  13-17
szombat 8-12

Jaksa János Helytörténeti Gyűjtemény, Szél-
malom, Babaház
Csak előre bejelentkezés alapján látogatható. 
Bejelentkezés: Kulbert-Takács Hajnalka +36-30-
448-1587

A Katolikus Körben (Hunyadi J. u. 13.)
A Máltai Szeretetszolgálat Szegvári Csoportja a 
járvány ideje alatt nem tart fogadóórát.

Kisbolt Élelmiszer Vegyeskereskedés nyitva 
tartása, Szentesi u. 28. Telefon: 63/364-223
Hétfőtől-szombatig 5.00-20.00 óráig
Vasárnap  6.00-12.00 óráig

HUNOR COOP Központi ABC nyitva tartása
Hétfőtől – péntekig 5.00-20.00 óráig
Szombaton  5.00-21.00 óráig

Kéménytisztítás, időszakos ellenőrzés
Munkanapokon előzetes időpont egyeztetéssel 
7-15 óra között
Farkas István +36-30-261-5504
Szép Endre +36-30-261-4077

Hulladékszállítás
A sárga kuka ürítés 

(újrahasznosítható hulladék) és 
a zöldhulladék gyűjtés 

ugyanazon a napon történik.

Legközelebb június 17.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Június 4-től: Csongrád-Csanád megye

A trianoni békeszerződés 100. évfordu-
lóján, június 4-én megváltozik megyénk 
neve, Csongrád-Csanád megyére. Napja-
ink Csongrád megyéjének délkeleti egysé-
ge az egykori, 1030-ban alapított Csanád 
vármegye két délnyugati járása volt koráb-
ban. Lázár János országgyűlési képviselő 
indítványára, 70 év után megyénk neve a 
csanádi identitást is őrzi majd.

Csongrád megye 1950 óta működik a mai 
közigazgatási határai között. A kommu-
nista diktatúra kiépítésének egyik utolsó 
fázisaként ugyanis Rákosi Mátyás és párt-
állama fölszámolta a hagyományos magyar 
önkormányzatiságot és annak történelmi 
szerveit, köztük a vármegyerendszert, he-
lyette pedig a szovjet mintájú tanácsrend-
szert vezette be. Ekkor alakult ki tehát a 
mai Csongrád megye. Három egykori tör-
ténelmi vármegyei entitásból áll: a 11. szá-
zadban Szent István által alapított Csongrád 
vármegye és Csanád vármegye, valamint a 
13. században szerveződött Torontál vár-
megye területének kisebb-nagyobb része 
terül el megyénk jelenlegi határai között 
– foglalta össze Miklós Péter történész, aki 
2017-ben a megyei közgyűlés tagjaként ter-
jesztette elő a névváltoztatás anyagát.

Ezen vármegyék, mint közigazgatási 
egységek a török megszállás időszakában 
elenyésztek, s csak a 18. században – már 
a Habsburg-adminisztráció idején – szer-
vezték őket újjá. Csongrád vármegye 1723-
ban, Csanád vármegye 1730-ban, Torontál 
vármegye 1779-ben tartotta meg az újjá-
alakulást követő első közgyűlését. A pol-
gári korszak közigazgatási és vármegyei 
rendszerének szabályozása után Csongrád 
vármegye székhelye Szentes, Csanád vár-
megye központja Makó, Torontál vármegye 
székvárosa Nagybecskerek volt – idézte fel 
az igazgató.

Csanád vármegye területét a trianoni 
békediktátum befolyásolta, 1923-ban a 

Trianon által Magyarországtól elszakított 
Arad és Torontál vármegye egy-egy ki-
sebb, hazánk területén maradt sávját hozzá 
csatolták, ezzel létrehozva Csanád-Arad-
Torontál közigazgatásilag egyelőre egyesí-
tett vármegyét. 1945-ben azonban a nevét 
megváltoztatták: ismét Csanád vármegye 
lett. A baloldali Nemzeti Parasztpárt szí-
neiben politizáló, valójában titkos kommu-
nista párttag Erdei Ferenc belügyminiszter 
ugyanis rendeletben szüntette meg a „köz-
igazgatásilag egyelőre egyesített várme-
gye” elnevezést, mivel azt „revizionistá-
nak” minősítette. 

Annak ellenére, hogy 70 évig Csongrád-
nak nevezték megyénket, a csanádi részen 
élők ma is igyekeznek őrizni csanádi iden-
titásukat – zárta le a történelmi áttekintést 
Miklós Péter.

Az 1030-ban alapított Csanád megye 
1920 után az ország közepéből a szélévé 
vált, az országhatárt megváltoztató erősza-
kos trianoni diktátum következményeként 
– mondta Juhász Tünde kormánymegbí-
zott. Az Országgyűlés Lázár János ország-
gyűlési képviselői indítványára - ellensza-
vazat nélkül -, még 2017-ben fogadta el, 
hogy 2020. június 4-től, a trianoni béke-
szerződés aláírásának 100. évfordulójától, 
megyénk, Csongrád-Csanád megye lesz.

Büszkén viselheti megyénk immár 
Csongrád mellett Csanád nevét is, amely 
mindenképpen eszmei értékkel bír. Hi-
szem, hogy legalább ilyen jelképes orvos-
ságra minden magyar lelkének szükség 
lenne! – jegyezte meg. Hozzátéve: más-
részről az 1000 éves magyar közigazgatás 

fontos egysége, a legrégebbi vármegyénk, 
Csanád neve ily módon a harmadik év-
ezredben is tovább él, őrizve múltunkat, 
örökségünket. 

A névváltozással kapcsolatban a me-
gyénkben élőknek nincs teendőjük, hiszen 
a személyes okmányok országosan egysé-
gesek – hangsúlyozta dr. Juhász Tünde. 

Gémes László, a Csongrád Megyei Ön-
kormányzat elnöke úgy vélte: az ország 
megyéinek elnevezése ma sem tükrözi tel-
jes mértékben a történelmi Magyarország 
vármegyéinek az ország területén meglévő 

örökségét. A június 4-i névváltozás alkal-
mából pedig a megyei önkormányzat em-
lékérmet készíttetett. Az érme elő lapján 
oldalán Csongrád-Csanád megye címere, 
míg a hátoldalán a két megye nevével ellá-
tott pajzs, a megye határvonala, valamint a 
jelenlegi és a korábbi megyeszékhelyek lát-
hatóak – tette hozzá. 

A megyenév változásáról röviden
Lázár János Miniszterelnökséget vezető 

miniszterként 2017. március 31-én java-
solta a megyei közgyűlésnek, annak véle-
ménynyilvánítását kérve: Csongrád me-
gye neve Csongrád-Csanádra módosuljon. 
A Csongrád Megyei Közgyűlés 39/2017. 
(VI.30.) Kgy. határozatával döntött Lázár 
János javaslatáról és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény vonatko-
zó rendelkezései alapján támogatta a név-
változást. Az Országgyűlés 19/2017. (X. 
5.) OGY határozatával döntött arról, hogy 
2020. június 4-től Csongrád megye neve 
Csongrád-Csanádra módosul.
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Megkérdeztük a Gondozási Központ Vezetőjét
A koronavírus-járvány következtében 

megváltozott az intézmény működése, ezzel 
kapcsolatban kérdeztük Pap Jánost a Szegvári 
Egyesített Szociális Intézmény vezetőjét.

Hogyan működött az intézmény a karantén 
alatt?

Az országosan érvényben lévő szabályo-
kat követve átalakult a működési rendünk. 
Az idősek azóta sem tartózkodhatnak az 
intézményben és az ebéd is csak kiszállítás-
sal vehető igénybe. Az eddigiekben kapcso-
lattartás többnyire telefonon zajlott, illetve 
látogatásokat is tettünk. A családsegítés, a 
tanyagondnoki szolgáltatás, a házi segítség-
nyújtás, védőnői ellátás szigorúbb rend sze-
rint működött.

Az alkalmazottak teljes munkaidőben dol-
goztak? Mennyivel több, milyen jellegű fel-
adat hárult a dolgozókra?

A munkaidő nem változott, csak a felada-
tok alakultak át. Minden munkatársunk részt 
vett az ebédszállításban, a 65 éven felüliek 
ellátásában – vásárlásban, gyógyszerkiváltás-
ban, csekkbefizetésben, ügyintézésben. Fo-
kozottan ügyeltünk az ételszállító edények és 
egyéb eszközök fertőtlenítésére. Szerencsére 
nem érte el a településünket a járvány, de fel 
voltunk készülve erre is. 

Amint a hatóságok engedik, újraindul az 
élet a Gondozási Központban?

Igen, a rendelettervezet már el is készült, 
amint hatályos lesz, újra nyitunk. Sokan kér-
dezik és várják, hogy kezdjünk. Mi is ezt sze-
retnénk. Hiányoznak a klubtagok és bízunk 

benne, hogy mi is nekik. Ezúton is szeretném 
megköszönni mindenkinek, időseknek, hoz-
zátartozóknak, munkatársaknak a fegyelme-
zettséget, a jó emberi helytállást.

Jelent-e ez nehézséget az intézmény életé-
ben, működésében? Addig milyen feladatokat 
kell elvégezni (gondolunk itt az átlagosnál 
alaposabb fertőtlenítésre, gondozók/gondo-
zottak tesztelésére, a fenyegetettség következ-
tében fennálló körültekintőbb higiéniai sza-
bályokkal kapcsolatos oktatásra gondozók/
gondozottak számára is)?

Minden készen áll az idősek fogadására. A 
kényszerleállást kihasználtuk és a klubszobá-
kat a Falufejlesztő Kft. munkatársai kifestet-
ték. A gondozónők a szükséges nagytakarí-

tást elvégezték. Hamarosan az új konyha is 
megnyílik, így visszakapjuk az étkezőt és a 
tálalókonyhát. Mindenképpen szükség lesz 
ezek felújítására, festésére is a vizesblokkal 
együtt, de ez nem befolyásolja a nyitást. Ed-
dig sem volt panasz az intézményünk tiszta-
ságára, igyekszünk fenntartani a rendet.

Biztos vagyok benne, hogy az emberek 
óvatosabbak lesznek a járvány után is. A hi-
giénés szabályok betartásának fontosságára 
hívta fel a figyelmünket ez az időszak. Azok, 
akik eddig kételkedtek abban, hogy egy jár-
vány gyors terjedése hogyan előzhető meg, 
most bizonyítékot kaptak. Fel kell készülni 
arra, hogy ez bármikor megismétlődhet, ezért 
beszélni kell a kézmosás, a szájmaszk, a kesz-
tyű fontosságáról fertőző betegségek esetén.

Köszönjük a válaszokat!

Megkérdeztük 
az Iskola 

Igazgatóját
A koronavírus-járvány miatt március 

közepétől új módszerekkel, új tanítási mó-
dokkal, új formában kellett a tanévet foly-
tatni. Ezzel kapcsolatban érdeklődtünk a 
Szegvári Forray Máté Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójától 
Vighné Németh Ildikótól.

Szegváron hogyan sikerült megoldani a 
digitális oktatást?

A digitális átállás, ahogyan más iskolák-
ban is, nálunk hirtelen zúdult a gyermekek 
és a tanítók, tanárok nyakába is. Termé-
szetesen a digitális alkalmazások haszná-
latában nem minden tanárunk van haladó 
szinten, de ismerik azokat a gyakorlásra, 
számonkérésre használható felületeket, 
amelyek a tanulást segítik. Használjuk 
az egyébként adminisztrációra használt 
Kréta rendszert, a Google Classroomot, 
a Redmentát, a Kahoot-ot, Learningapps-
et, tanári Blogokat, Skype-ot az élő kap-
csolathoz, videó-anyagokat készítettünk, 
ki-ki a személyiséghez illeszkedő alkal-
mazásokat. Sőt iskolánkból négy kolléga: 
Kokovay Amarilla, Tóthné Nóbik Ma-
riann, Rozgonyi Zoltán és jómagam is, 
éppen részesei vagyunk egy digitális pá-
lyázatnak (Tanítsd ma a holnapot!), amely 
képzéseket is tartalmazott az eszközfej-
lesztésen kívül, ahol éppen ezeket az al-
kalmazásokat, azok használatát, elkészíté-
sét sajátíthattuk el.

A pedagógusoknak és a gyerekeknek 
rendelkezésre álltak otthon a tanuláshoz 
szükséges eszközök?

A technikai feltételek kollégáimnál 
adottak voltak, ám a diákok megközelítő-
leg 10%-ánál nem volt megfelelő eszköz, 
amin tanulhattak volna, vagy éppen inter-
nettel nem rendelkeztek. Ebben segítsé-
günkre volt a Csongrád megyei Közgyűlés 
elnöke Gémes László, a Vándorló Szeretet 
Egyesület részéről Ternai Anita és Csator-
dai Endre magánemberként, akiknek ez-
úton is megköszönöm a gyerekeknek adott 
számítógépeket, laptopokat. Gyakorlatilag 
minden diák elérhető, s szinte mindenki 
szépen teljesíti is a kiosztott feladatokat, 
vagy éppen az online, ún. Skype-os órán 
vesz részt.
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Folytatás a 14. oldalon

Hogyan teljesítettek otthon a gyerekek? 
Mennyire tudtak lépést váltani? Házi fel-
adatokkal, dolgozatokkal elkészültek-e a 
diákok határidőre?

Az otthoni munka azon diákoknak 
kedvezett, akik az iskolában kiválóan 
elboldogulnak a tanári irányítás/útmuta-
tás mellett, ők most nagyobb önállóságot 
kaptak, amellyel jól tudnak élni; idejü-
ket beosztva, könnyedén haladnak. Több 
gondjuk volt azon tanulóknak, akik az 
iskolapadban ülve, ha valamiben elakad-
nak, a tanár azonnal tud nekik segíteni, 
újra és újra elmagyarázni, hogy megért-
sék az anyagot. Ez a feladat most a szü-
lőkre hárult, ugyanakkor tapasztalatból 
tudom, hogy egyrészt, a szülő nem tanár, 
másrészt a szülő dolgozik, így a gyer-
mek el-elhanyagolja a feladatokat, hiszen 
egyedül, segítség nélkül nekik nehezen 
vagy egyáltalán nem megy a munka. A 
digitális munkarend alatt összegyűlt hát-
rányt majd a következő tanév elején lesz 
lehetőségünk bepótolni; természetesen 
csak az alapokat, mert akkor az új tan-
anyagra nem fog jutni elég idő.

A pedagógusoknak mennyire sikerült 
megértetni/elmagyarázni egy-egy tan-
anyagot? Mennyiben jelentett nehézséget 
a pedagógusoknak egy-egy új tananyag 
átadása? Szükség volt-e a pedagógusok 
aktív segítségére a tanulás folyamán vagy 
a feladatok elvégzéséhez? 

Hogyan mérték a teljesítményeket, ho-
gyan osztályoztak a tanárok?

Mint említettem olyan digitális alkal-
mazások állnak rendelkezésre, amelynek 
segítségével a szaktanár állítja össze a 
tesztet, figyelembe véve a csoport hala-
dását, szintjét, így kapva reális képet a ta-
nulók haladásáról. A magyarázathoz saját 
felvételeket, illetve a Youtube-csatornán 
található számos, az ismeretek megértését, 
elsajátítását segítő, tanári magyarázatot, 
kísérleteket bemutató videókat ajánlottak 
a gyerekeknek, így segítve őket a tanulás-
ban.

Hány gyereknek kellett felügyeletet biz-
tosítani? Hogyan tudtátok ezt megoldani, 
hiszen minden pedagógusnak a saját osz-
tályát, tantárgyát kellett tanítani?

A felügyeletet folyamatosan biztosítjuk 
9 diák számára. Általam meghatározott 
napirendet tartva élik a hétköznapokat 
tanári felügyelet mellett, a járványhely-
zettel összefüggő szabályok betartása 
mellett. A felügyeletet úgy szerveztem 
meg, hogy egy-egy kollégámnak 3,5 

Megkérdeztük 
az Óvoda 
Vezetőjét

A koronavírus-járvány alatt megvál-
tozott a munkarend, elkészült az óvoda 
bővítése. Ezzel kapcsolatosan kérdez-
tük meg a Kurca-parti Óvoda vezetőjét, 
Csurka Zoltánnét.

A karantén ideje alatt hogyan végez-
tétek a munkátokat? Hány gyereknek 
kellett az óvoda falai között felügyele-
tet biztosítani? Ezt hogyan oldottátok 
meg?

A világjárvány miatt kialakult helyzet 
új feladatok elé állította intézményünk 
szakmai munkáját. A karantén ideje alatt 
megváltozott a munkarendünk, az óvo-
dában ügyeletben végezték a dolgozóim 
a munkájukat. Az első héten 2 fő gyer-
mek felügyeletét kellett ellátnunk, majd 
ezt követően folyamatosan emelkedett a 
létszám 20 fő-ig. A gyerekeket kis lét-

számú csoportokban osztottuk el, maxi-
mum 5 fő lehetett együtt.

A kényszerű bezárás ideje alatt el-
nyertétek a bázis óvoda címet. Mit kel-
lett ahhoz tenni, hogy ezt az elismerést 
megkapjátok? A jövőben ez milyen fel-
adatokkal jár?

A szakmai munkánk legnagyobb el-
ismerése volt az Oktatási Hivatal által 
szervezett intézményvezetői és intéz-
ményi tanfelügyeleti ellenőrzés. A külső 
szakértők értékelése alapján az intéz-
ményünk magas színvonalú pedagógiai 
munkát végez.

A másik nagy esemény volt ebben a 
tanévben, hogy a Kurca-parti Óvodát - 
sikeres pályázatának köszönhetően - az 
Oktatási Hivatal érdemesnek ítélte az 
„Oktatási Hivatal Bázisintézménye” cím 
viselésére, az anyanyelvi nevelés terén 
alkalmazott innovatív módszerek alkal-
mazásával (továbbképzések, báb szak-
mai előadások és műhelymunkák szer-
vezésével).

Az óvoda honlapján az értesítés nyil-
vánosságra került az alábbi kiegészítés-
sel:

„A bázisintézmény olyan megyei, 
járási, esetleg országos minta, magas 
presztízsű hagyományokkal rendel-
kező, infrastruktúrában a feladatel-
látáshoz megfelelő módon felszerelt, 
egyedi, más intézmények számára is 
példa értékű, működésében koherens, 
befogadó, gyermekközpontú pedagógi-
ai gyakorlattal, szakmai módszertani, 
szervezeti kultúrával és innovációval 
rendelkező és ezt publikálni, valamint 
szakmai szolgáltatásként átadni képes 
intézmény, mely alkalmas adott terüle-
ten magas színvonalú, hatékony tudás-
megosztásra.”

Május 25-től a hatóságok engedélyez-
ték az óvodák újraindítását. Minden kis-
gyermek élt ezzel a lehetőséggel? Min-
den csoportot el tudtatok indítani?

Miután május 25-től a hatóságok en-
gedélyezték az óvodák újraindítását, a 
héten a 127 gyermekből 70 gyermek 
szülője élt ezzel a lehetőséggel, majd a 
következő héten már 79 gyermek jött az 
óvodába. Így minden csoportot el tud-
tunk indítani mindenki örömére.

órát kelljen benn töltenie. A szervezést a 
Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ 
iránymutatása szerint, 40 évnél fiatalabb 
nevelőkkel oldottam meg, lehetőség sze-
rint nem szaktárgyat vagy készségtárgyat 
tanítókkal, illetve napköziben tevékeny-
kedőkkel. 

A nyolcadikosoknak lesz-e lehetőségük 
elbúcsúzni az iskolától szervezett keretek 
között?

Az éves munkarendünkben meghatá-
rozott időpontot tartani tudjuk, ez június 
13., ám a járványhelyzet miatt igen szűk 
kört vendégül látva, az iskola udvarán 
tartjuk meg az ünnepséget. Itt szeretném 
megjegyezni, hogy Orvosné Jaksa Mária 
nyugdíjas kollégánk ebben az évben meg-
kapja és a ballagási ünnepségen átadjuk 
neki az aranydiplomáját, melyhez szívből 
gratulálok a tantestület minden tagja ne-
vében. 

Az iskolában lesz-e nyáron tábor vagy 
napközi jellegű foglalkozás?

Az iskola felügyeletet csak június hó-
napra biztosít a nyári szünetben esedékes 
szabadságolások miatt. 

Köszönjük a válaszokat!
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„És íme, én veletek vagyok minden nap, a világ végéig!” (Mt 28,20)

HIT VILÁG
Liturgikus naptár

Június 13. Páduai Szent Antal
Páduai Szent Antal, akinek szobra, képe, per-

selye szinte minden katolikus templomban meg-
található, a szegények és a tévelygők, az utasok, 
a szobrászok, gyümölcskereskedők, agyagmun-
kások és porcelánkészítők patrónusa.

Június 14. Úrnapja - Krisztus szent Testének 
és Vérének ünnepe

Az Oltáriszentségben köztünk lévő megtes-
tesült Krisztusnak a lelkes ünneplését szolgálja 
az Úrnapja. Az ünnepi szentmise után körme-
nettel folytatódik a liturgia.

Június 19. Jézus Szíve ünnepe 
Jézus kereszten átszúrt szíve a megváltó 

szeretet szimbóluma. Jézus szíve Isten ember-
ré lett Fiának szíve, a megváltó isteni szeretet 
jelképe.

Június 20. A Boldogságos Szűz Mária Szep-
lőtelen Szíve

Ezt az emléknapot Jézus Szentséges Szívé-
nek főünnepe után tartja az egyház. A Szűz-
anya fatimai megjelenése után egyre inkább 
elterjedt Mária Szeplőtelen Szívének tisztelete.

Június 22. Morus Szent Tamás
Morus Tamás szentté avatott angol huma-

nista, jogász, író, költő, államférfi, az anglikán 
egyház és a római katolikus egyház vértanúja, 
az államférfiak és jogászok védőszentje.

Június 27. Szent László király
Szent László, magyar király 1077-től, hor-

vát király 1091-től haláláig. I. Béla király és 
Richeza királyné másodszülött fia. Nevéhez 
fűződik a magántulajdon védelmének megszi-
lárdítása.

Június 29. Péter és Pál apostolok főünnepe
Péter, az apostolfejedelem és Pál, a népek 

térítő apostola. Június 29-e kettejük igazi név-
ünnepe, a hagyomány szerint mindkettőjüket 
ezen a napon végezték ki i.sz. 67-ben Rómában. 

Július 2. Sarlós Boldogasszony 
Magyarországon hagyományosan július 2-án 

ünnepeljük Szűz Mária látogatását Erzsébet-
nél. Az aratási munkálatok miatt Sarlós Bol-
dogasszony az ünnep népies neve.

Július 11. Szent Benedek, Európa fővédő-
szentje

Szent Benedekre, a nyugati szerzetesség aty-
jára, kontinensünk nagy patrónusára emléke-
zünk ünnepén.

Ne száműzzük … a minőség világáról álmodókat! 
Interjú Székely János püspökkel

A teremtett világ védelméről szóló enciklikája 
közzétételének ötödik évfordulója alkalmából 
Ferenc pápa a Laudato si’-hét megünneplésére 
buzdítja a világ katolikus közösségeit május 16. 
és 24. között. A teremtésvédelmi hét alkalmából 
kérdeztük Székely János szombathelyi megyés-
püspököt, a Magyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia (MKPK) Caritas in Veritate Bizottsága 
elnökét.

Püspök atya, mit tud a magyar egyház ezzel 
a tematikus héttel kezdeni, amikor a járvány-
veszély miatt nincs lehetőség például közösségi 
szemétszedésre vagy más, figyelemfelhívó prog-
ramok megtartására?

A járvány nehézzé teszi az ilyesfajta megem-
lékezéseket, ugyanakkor egy nagyon erős felhí-
vás arra, hogy a világunk beteg, hogy máskép-
pen kellene élnünk.

Ferenc pápa mondta a járvány legelején tar-
tott esti imádság során a Szent Péter téren: „Azt 
gondoltuk, hogy örökké egészségesen élhetünk 
egy beteg világban. Rohantunk a haszon, a dol-
gok után…, nem hallottuk meg a tönkretett Föld 
kiáltását és a szegények jajkiáltását.”

Ma talán nagyobb az érzékenység arra, ho-
gyan élhetne az emberiség fenntarthatóbb, 
egészségesebb módon. Nagyon sokat segít a 
tematikus hét megélésben a Naphimnusz Egye-
sület által összeállított elmélkedés- és feladatso-
rozat, amelyet mindenki elérhet a honlapjukon.

Milyen világot szeretnénk azokra hagyni, akik 
utánunk jönnek, a felnövekvő generációknak? 
Ferenc pápa ezzel a kérdéssel hív a Laudato si’-
hét megünneplésére. Püspök atya milyen világot 
szeretne? Mit válaszolhat erre felelősen egy mai 
keresztény ember?

Álmodunk egy olyan világról, amelyben az 
ember hinni fog a minőség, a szellemi valósá-
gok létében, a művészi szépben, a szeretetben, a 
világ végső okában és céljában. Ezért nem fog-
ja száműzni a sekrestyébe az ezzel foglalkozó 
embereket, hanem kíváncsi lesz a filozófusok, 
bölcsek, művészek, a vallások és különösen 
is a Biblia szavára. Be fogja engedni ezeket a 
szavakat a parlamentekbe, a tudományos ta-
nácskozások helyeire, a kultúrába, a közéletbe. 
A gyerekeket ezekre az értékekre fogja nevelni 
és tanítani.

Álmodunk egy olyan világról, amelyben az 
ember gátat fog vetni a vagyon kevesek kezében 
való koncentrálódásának. Nyilvánossá teszi a 
banktitkokat, felső korlátokat állít a birtokolható 
vagyon elé, és az óriás vagyonokra vonatkozóan 
vagyonadót vezet be. A bankok pénzteremtő te-
vékenysége az egyes államok tulajdonában levő 
jegybankoknak lesz fenntartva. Az államok, a 
nemzeti és nemzetközi közösségek lassan visz-
szanyerik gazdasági befolyásukat és erejüket.

Álmodunk egy olyan világról, amelyben 
nem a GDP növelése lesz a cél, hanem a földön 
– jelenleg és a jövőben – élő összes ember bol-
dogságának, emberhez méltó és szép életének a 
lehetővé tétele. A gazdaság olyan fajta ciklikus-
ságban fog működni, amely nem termel szeme-
tet, és nem rombolja a környezetet.

Álmodunk egy olyan világról, amelyben az 
ember a szellemi környezetszennyezést is til-
tani fogja. A szellemi közös áruház pultjaira, a 
világhálóra nem tehet majd ki akárki akármit, 
csakis igazat, szépet, szentet és jót, mint egy 
normális áruház polcaira.

Álmodunk egy olyan világról, amelyben 
mindenkinek lesz munkája. A munka nem el-
sősorban a haszon termelését fogja célozni, ha-
nem emellett az ember kibontakozását, a világ 
szépítését.

Álmodunk egy olyan világról, amelyben az 
emberi élet újra szent lesz a fogantatástól a ter-
mészetes halálig. Elképzelhetetlen lesz az, hogy 
bárki egy másik emberi lény életét kioltsa.

Álmodunk egy olyan világról, amelyben az 
idősek nagyon fontos szereplői lesznek a tár-
sadalomnak. A bölcsesség forrásai, az unokák 
nevelői, a derű és az imádság forrásai.
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„Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” (Jn 20,21) 

Álmodunk egy olyan világról, amelyben az 
ember a fenntarthatóságra, a javak igazságos 
megosztására és lehetőleg kevés fogyasztásra 
fog törekedni. Mennyiség helyett minőségre.

Rá fog jönni, hogy csak akkor lehet igazán 
boldog, ha a Földünkön sehol sincs nyomor, éhe-
zés, elnyomás. Természetessé fog válni az, hogy 
mindenki szívesen segít és ad, és öröm tölti el, 
ha adhatott.

Álmodunk egy olyan világról, amelyben újra 
érték lesz a család, a közösség, a kultúra, a mi-
nőség. Érték lesz a takarékosság és a szerény-
ség, a dolgok megjavítása és újrafelhasználása.

….
Mint megyéspüspök mivel segíti elő azt, hogy 

az egyházmegyéjében élők számára fontos le-
gyen a teremtett világ, gondoskodjanak a terem-
tő Jóisten ajándékáról?

Talán a legfontosabb, amit tehetünk, az a 
mentalitás alakítása, az „ökológiai megtérés” 
(Laudato si’, 216–221) elősegítése. Igyekszünk 
az egyházi iskoláinkban és a hitoktatáson ke-
resztül ebben a szellemben nevelni a fiatalokat, 
ezt a szellemiséget közvetítjük minden hívő em-
ber felé.

A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász és 
több plébánia is konkrét módon törekszik a te-
remtett világ megóvására, gyümölcsöskertek 
létesítésével, gyógynövények, lekvárok, helyi 
termékek előállításával és forgalmazásával. 
Törekszünk arra, hogy az épületeink energiata-
karékos módon működjenek (hőszigetelés, nap-
elemek), hogy a rendezvényeinken ne legyen 
műanyag palack, hogy az egyházmegye által 
fenntartott intézmények konyhái helyi termé-
kekből főzzenek.

A Magyar Természetvédők Szövetsége ezen a 
héten indított aláírásgyűjtést az életigenlő tár-
sadalom és gazdaság érdekében száz közéleti 
személyiség aláírásával, akiknek egyike éppen 
Ön is. A kezdeményezés több pontja nagyon kö-
zel áll a Laudato si’ enciklika szellemiségéhez. 
Miért tartotta fontosnak, hogy csatlakozzon eh-
hez a petícióhoz?

A járvány a sok nehézség mellett, amivel jár, 
lehetőséget is hordoz magában. A gazdaság egy 
jelentős része lelassult vagy szinte megállt.

Lehetséges most egy új, jobb pályán elindíta-
ni a gazdasági életet anélkül, hogy ez a pálya-
módosítás nagyon drasztikus beavatkozásokat 
kívánna meg.

A petíció ennek a kegyelmi időnek a lehető-
ségét igyekszik megragadni. Arra tesznek ígé-
retet az aláírók, hogy igyekeznek a haszon- és 
fogyasztásközpontú szemlélet helyett a minősé-
get, emberi értékeket és fenntarthatóságot meg-
célzó életstílust meghonosítani a saját életükben 
és az általuk befolyásolható szűkebb körben, és 
ugyanezt kérjük az állam részéről is. Röviden 
azt, hogy induljunk el az „ökológiai megtérés” 
útján.

Forrás: Magyar Kurír

Száz éve született 
Szent II. János Pál pápa

A következő történet abból az időből szár-
mazik, amikor Karol Wojtyla még a lubieni 
egyetem tanára volt.

A téli vizsgaidőszakban a hallgatók Wojtyla 
professzort várták, akinek etikából kellett vol-
na őket vizsgáztatnia. Két óra elteltével mind-
annyian hazaindultak, egy kispap kivételével, 
aki egész félévben Wojtyla egyetlen előadásán 
sem vett részt, mivel inkább Varsóba járt kiál-
lításokra. A professzor atya a késéssel érkező 
vonatról egyenesen a vizsgaterembe sietett. 
Nagyon fiatalos volt, kinézetre semmiben sem 
különbözött tanítványaitól, akiknél csupán né-
hány évvel volt idősebb. Ekkor a kispap meg-
szólította a jövevényt, akit korábban szemtől 
szembe sosem látott:

- Mi van, öreg, te is vizsgára jöttél?
- Igen – válaszolta Wojtyla az igazságnak 

megfelelően, nem árulva el azonban, hogy ő a 
vizsgáztató. 

A diák elkezdett sajnálkozni a tanár késése 
miatt, míg a professzor azonnal rájött, hogy 
nem járt az előadásokra. Leült mellé, és egy 
órán át tartó beszélgetésbe kezdtek különböző, 
etikával kapcsolatos kérdésekről, melyek az 
előadások témái voltak. A kispap csodálattal 
nézett beszélgetőtársára, majd kijelentette:

- Öreg, hogy te milyen okos vagy! Kérlek, ha 
megjön a tanár úr, ne előttem menj be a vizsgá-
ra, mert biztosan megbukok.

- Jó – egyezett bele alázatosan Wojtyla – de 
mond meg nekem őszintén, miért nem voltál 
egyetlen előadáson sem?

- Tudod, az az általános vélemény, hogy az 
előadásai nagyon nehezek és igen elvontak, de 
ha olyan előadói készsége lenne, mint neked, a 
legnagyobb örömmel hallgatnám.

- Jól van, akkor add ide az indexed! – mondta 
a tanár.

- Mi van öreg, hülyéskedsz? – kérdezte a 
diák.

Mire a későbbi pápa azt mondta:
- Add ide az indexed, én vagyok Wojtyla.

Böjte Csaba atya 
üzenete

„Legyen nékem a Te igéd szerint!” Mária, 
Isten kérésére lemond a saját életéről, rálép 
bizalommal a szolgáló szeretet meredek, gö-
röngyös útjára! Útja a csodák földjére vezeti 
őt, emberként a szívében lobogó hatalmas sze-
retet térdenálló Mindenhatóvá teszi, Szent Fia 
társává válik a világ megváltásában, így lett a 
Mennynek Királyné Asszonya!

Egészen biztos, hogy téged, engem, minden 
embert megszólít, hív az Isten! Merjünk mi is 
rálépni a szolgáló szeretet útjára, és alázattal, 
lépésről lépésre tegyük meg mindazt, amit 
Krisztus kér tőlünk! A kánai menyegzőn Má-
ria szavára a szolgák megteszik azt, amit Jézus 
kér! A lagzi közepén nekiállnak a kútból vizet 
húzni, és telehordják vízzel a hat kőkorsót! 
Vajon ha vállukat húzogatva faképnél hagyták 
volna Jézust, akkor megtörtént volna a csoda? 
Nem hiszem!

Nagylelkűen, önmagunk érdekeit sokszor 
háttérbe szorítva, családunk, népünk, egyhá-
zunk szükségleteit kielégítve, rá kell lépjünk 
a szolgáló szeretet útjára, ha azt szeretnénk, 
hogy Mária gyermekeiként Jézus színe elé, a 
csodák földjére lépjünk! Vegyük a kezünkbe 
a szent olvasót és ebben a most kezdődő hó-
napban is Máriával kövessük Jézus Krisztust, 
a szeretet útján!

Zarándok testvéretek, Csaba t.

Karitász hírek
A Koronavírus-járvány miatt elmaradt a 

templomi nagyböjti élelmiszergyűjtés. Ezt 
igyekeztünk pótolni az elmúlt napokban. 

Rászoruló családjaink részére Karitász Cso-
portunk tartósélelmiszert (cukor, liszt, rizs, 
tészta, konzervek, sajt, margarin stb.) vásárolt, 
amit 12 család részére juttattunk el. Aki tud 
környezetében szükséget szenvedő embertárs-
ról, kérjük jelezze csoportunk felé. Segítsen, 
hogy segíthessünk!

Egyúttal a Megyei Karitász Központtól ka-
pott Béres-cseppek szétosztására is most került 
sor.

A vizsgáztató elvette az indexet, és beírta a 
4-es osztályzatot a rémülettől elnémult diák-
nak, azzal a megkötéssel, hogy a következő 
félévben részt fog venni az előadásokon, hogy 
saját maga alkothasson véleményt az előadóról.

Forrás: Katolikus Kalendárium 2020
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Máltai hírek
Kedves Szegváriak!

Szerencsére lecsengőben van hazánkban a 
koronavírus járvány. Lassan visszatér a régi 
életritmus, visszatérhetnek a régi szokások, új-
raindulhatnak a közösségi együttlétek is.

Csoportunk a Dél-Alföldi Régióvezetés és 
az Országos Központ támogatásával a veszély-
helyzet idején közel 50 db csomagot adott át 
az arra rászorulóknak. Ezek jelentős részét 
helyben állítottuk össze, így mindenkinek 
személyre szabottan tudtunk segíteni. Akinek 
nem volt arra lehetősége, hogy főzzön, azok-

nak készételeket, konzerveket vittünk. Azok-
nak a családoknak, akik fel tudták használni 
a tartós élelmiszereket (tészta, liszt, olaj, stb.) 
természetesen azt adtunk. Volt a csomagban 
tisztítószer, fertőtlenítőszer, üdítőital is.

A csomagok átadását közfoglalkoztatottunk, 
Kozma Istvánné Ági végezte, melyben segítsé-
gére volt férje. A külterületi lakosokhoz Csur-
ka Zoltán tanyagondnok vitte az adományt.

Hálásan köszönöm mindhármuk önzetlen 
munkáját. Megköszönöm továbbá Dr. Antal 
Péter gyógyszerész úr adományát, amellyel ki-
egészíthettük forrásainkat!

Csoportunk tagjai és Közfoglalkoztatottunk 
segítettek a bevásárlásban, gyógyszerkiváltás-
ban, halaszthatatlan ügyek intézésében, masz-
kok varrásában azoknak, akiknek a családtag-
jai ezeket nem tudták megoldani. Köszönet és 
hála ezekért a munkákért is.

Mind korábban tájékoztattam Önöket, a rak-
tárunkat be kellett zárni. Örömmel adom tovább 

a hírt: központunk engedélyezte a ruharaktárak 
működtetésének elkezdését, továbbá az ado-
mánygyűjtést és -osztást. Így 2020. június 8-tól 
(hétfőtől) a szokott rendben fogadjuk Önöket. 

Fogadóóra: minden csütörtökön 14-17 óra 
között, minden hónap utolsó csütörtökén 8-12 
és 13-17 óra között.

Az összegyűjtött ruhaneműket telefonos 
egyeztetés után is átvesszük. (Kozmáné Ági 
+36-30-883-4066)

Mint már többször tájékoztattam Önöket 
a bútorok felajánlásában csak közvetíteni tud 
csoportunk, ugyanis raktár kapacitással nem 
rendelkezünk. Ennek ellenére a pünkösdi hét-
végén a raktárunk előtti parkolóba tett valaki 
egy két személyes kanapét. Az a tiszteletteljes 

kérésünk, hogy mások ilyet ne tegyenek! Aki-
nek bútor felajánlása van, telefonon keressen 
bennünket. Ha tudunk olyan személyről, aki-
nek valamire szüksége van, összehozzuk a fe-
leket.

Fontos azonban, hogy a járványügyi sza-
bályok betartására nagyon ügyeljen minden-
ki. Kérjük, hogy a raktárban mindannyiunk 
egészségének védelme érdekében maszkot és 
kesztyűt szíveskedjenek használni.

Az elmúlt időszakban csak telefonon tud-
tuk tartani a csoporttagokkal a kapcsolatot. 
A tényleges működés megkezdése előtt össze-
hívjuk a csoport tagjait és megbeszéljük, hogy 
milyen formában, milyen programokkal tudjuk 
folytatni szeretetszolgálati tevékenységünket. 
Mérlegeljük a hagyományos nyári tábor meg-
tartásának lehetőségét. Döntésünkről termé-
szetesen tájékoztatni fogjuk Önöket.

Tisztelettel: 
Gyömbér Ferencné, csoportvezető

Vali néni
Tegnap nagyon keserves hírt kaptam: sze-

retett magyartanárunk, mindenki Vali nénije 
Szegváron, elköltözött e földi világból. 

Nekrológot írni nem könnyű feladat: egy-
részt, mert az ember csak nyeli a könnyeit, 
másrészről pedig hevesen kutat az emlékeze-
tében, hogy milyen történéseket elevenítsen 
fel, mi lehet fontos a sok-sok emléknyomból. 

Most szubjektíven emlékezem, azt a Vali 
nénit rajzolom meg, aki számomra volt, 
ahogyan az emlékezetemben megmaradt a 
személye. Félénk ötödikes voltam, amikor 
először találkoztunk, ő volt a „B” osztály 
osztályfőnöke, és mi voltunk az „A”-sok. 
Irtó agilis, mozgékony, jól felkészült tanár 
volt. 

Emlékszem, akkoriban irigykedtem a „B” 
osztályra, mert ők – az osztályfőnöküknek 
köszönhetően – mindig minden versenyt 
megnyertek. Aztán hatodiktól mi is egy agi-
lisabb osztályfőnököt kaptunk Magyarné 
személyében. 

Vali néni nem csinált semmi igazán külö-
nöset, mégis nekem nagyon sokat segített. 
Azt tette, amit minden magyartanárnak ten-
nie kellene: hagyott olvasni és azt is hagyta, 
hogy erről meséljek. Annyi ötösöm volt ma-
gyarból, hogy az ellenőrzőmbe alig fért. En-
nek hátteréről annyit, hogy testvér nélküli, 
valójában magányos kislány voltam, kevés 
baráttal (nekik ma is köszönöm, hogy ba-
rátaim voltak), és az olvasásba menekültem 
az unalom és a magány elől. A keresztszü-
leim nagymamámmal Budapesten laktak, 
én pedig az összes iskolai vakációt náluk 
töltöttem. Amíg keresztanyám dolgozott, 
én nagymamával vártam őt otthon Budafo-
kon, a Debrő utcában. Amíg nagymama a 
háztartással kapcsolatos dolgokat végezte, 
én rávetettem magam keresztanyám könyv-
tárára. Olvastam, faltam a betűket, egyik 
könyvet a másik után. Reymont Parasztokját 
12 évesen elolvastam, aztán jött a többi 
szerző, Kodolányi János Boldog Margitja, 
Zweig (Stuart Mariáról korábban olvastam, 
mint I. Erzsébetről és én évekig Mariának 
adtam igazat, annyira haragudtam Erzsé-
betre, mert lefejeztette az unokanővérét. 
Aztán jóval később, történelemből tanultuk 
ezt a korszakot, akkor értettem meg Erzsébet 
szempontjait. Nem zavart engem Kodolányi 
nyelvezete sem, én értettem, hogy 800 évvel 
korábban, egy másfajta magyar nyelvet be-
széltek, és azt igyekezett Kodolányi vissza-
adni hangzásban. A kedvenc részem ebből 
a könyvből az volt, amikor Margit vissza-
utasítja a cseh király házassági ajánlatát, és 
marad a Nyulak szigetén (tudtam, hogy ez 
a Margitsziget). Reymonttól az volt a leg-
megdöbbentőbb, hogy Kuba levágta baltával 
a saját lábát, annyira félt a kórháztól. Meg 
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amikor Jagnát egy trágya szekéren kiutasít-
ják a faluból. Mindig újra és újra végigolvas-
tam ezeket a részeket (is), lelkes voltam és 
meséltem. A szüleimnek, a gyerekeknek és 
néha az iskolában. Kis különc, a jelen világot 
kevésbé értő kiskamasz voltam. Még a szü-
leimben is felvetődött olykor, hogy valami 
baj lehet a fejemben, mert én nem azon gon-
dolkodtam, hogy az ABBA vagy a BONY M 
együttes slágere a jobb, hanem arról, hogy 
miért nem nézhetem meg a tv-ben az Odüsz -
szeusz kalandjaiból a Küklopszos részt (Apu 
megtiltotta, mondván, kislányoknak ez na-
gyon félelmetes). Ekkor én – kis taktikus –, 
bemásztam az utcai ablakunkon, és akkor 
is megnéztem, mert Odüsszeusz kalandjait 
imádtam. 12 éves is alig voltam, de tudtam, 
kicsoda Nausziká meg Kirké. Valamint, 
hogy mely istenek segítik a görögöket és me-
lyek a trójaiakat. A szüleim (különösen Apu) 
sanda szemmel figyelt, nem tudták hova ten-
ni az érdeklődésemet, az állandó olvasással, 
a délutáni könyvtárlátogatással, stb. 

Ha nincs Vali néni, a szüleim nagyon sok 
szankciót vezettek volna be annak érdeké-
ben, hogy olyan legyek, mint a többi gyerek. 
Merthogy ezek miatt a dolgok miatt „más” 
voltam, különböztem a többiektől. Vali néni 
felfedezte az állandó tudásszomjamat, és se-
gített. Felállított órán és megkérdezte, hogy 
mit olvastam. És én csak meséltem, mesél-
tem, meséltem és mindig csak mondtam az 
olvasottakat. Ő meg bátorított. Azt is elfo-
gadta, hogy orvos akarok lenni, biológia-
versenyeket nyertem (egy másik pedagógus, 
Edit néni segítségével), és felvettek a Rad-
nóti Gimnáziumba kutató biológus szakra. 
Ekkoriban ezt így nevezték.

Végül is a kollégium miatti félelmeim mi-
att nem oda mentem tanulni, hanem Szentes-
re, ahol a reál tantárgyaktól elment a kedvem, 
a sorozatos kudarcaim miatt – a matematikát 
Tóth Janikánál nem értettem, és a tanár úr le 
is mondott rólam, hülyének tartott. 

A magyar irodalom szeretete azonban 
megmaradt, azt senki soha nem vehette el 
tőlem, így lettem én magam is magyartanár. 
Tanárként azt hiszem, akarva akaratlan is 
Vali néni módszerei csengenek a fülemben, 
én magam is hasonló stílusban és módsze-
rekkel oktatok/oktattam. 

A német tudásom alapját is neki köszönhe-
tem. A szüleim tudták, hogy „jó a fülem” és 
nyelveket kellene tanulnom. Angolra adtak 
elsős koromtól egy magyar-afrikai kisfiúval, 
Edmonddal, Molnár Mihály tanár bácsihoz. 
Ebből az időszakból azonban csak pár versi-
ke maradt meg a fülemben, azt viszont még 
ma is tudom. 

Vali néni valóban modern eszközökkel 
tanított németre. Ő volt akkoriban Szegvá-
ron a legagilisabb nyelvtanár (is), holott a 
történelem volt a másik szakja, de járt kint 
az NDK-ban, - arról nagyon sokat mesélt, a 

In memoriam  
Lendvai Valéria

Mi, a Szegvári Általános Iskola 1974-ben 
végzett diákjai 5 évente találkozóra hívjuk 
egymást. Ezeken a kerek évfordulókon nem-
csak a diákok vannak jelen, hanem a volt 
tanítóink és tanáraink is, akik megtanítot-
tak bennünket a betűvetésre, az olvasásra, 
majd elindítottak bennünket a nagybetűs 
ÉLET-be. Sajnos mindkét korosztály létszá-
ma egyre fogy, egyre többen vannak, akik 
az égi mezőkön tartják az osztálytalálkozót. 
Az elmúlt év végén még boldogan üdvözöl-
tük Lendvai Valéria tanárnőt is, aki életteli, 
boldog, optimista beszámolót tartott nekünk 
az eltelt 5 esztendőről. Most meg döbbenten 
vettük tudomásul a szomorú hírt, ezentúl Ő 
is az égi találkozók résztvevője lesz.

Valika 1968-ban került Szegvárra, ide jött 
férjhez. Az általános iskola felső tagozatában 
kezdett tanítani magyart és történelmet. Ak-
koriban szinte csak helyi tanítók és tanárok 
alkották a tanári kart. Valika egyéniségével, 
nagy tudásával új színt hozott a diákok és a 
tanárok életébe is.

Akkoriban reggeltől-estig az iskolában 
voltak a tanárok. Szakkört, korrepetálást 
tartottak, segítették a kisdobosok, úttörők 
munkáját, rendezvényeket szerveztek ne-
künk. Valika is rengeteget vállalt: Ő vezette 
az irodalmi színpadot (műsorunkkal az ün-
nepségeket színesítettük), németet is taní-

tott nekünk. Ma is hallom hangját, amikor 
a fraeulein (kisasszony) magyar jelentését 
magyarázza.

Hetedikesek voltunk, amikor Petőfi Sándor 
születésének 150. évfordulóját ünnepeltük. 
Szerintem azóta sem tanult meg egy évfo-
lyam sem annyi Petőfi verset, mint mi akkor. 
Valika olyan átéléssel, odaadással magyará-
zott, hogy mi észrevétlenül visszarepültünk 
az időben. Képzeletben ott voltunk Petőfivel, 
amikor Júliának írta a szebbnél szebb szerel-
mes verseket, 1848. március 15-én, amikor a 
Nemzeti dalt szavalta. Néhány évvel ezelőtt 
eljutottam Koltóra, ahol Petőfi a Szeptember 
végén című versét írta. A költő és Júlia mel-
lett Valikát is ott láttam, amint lelkesen, tel-
jesen átszellemülten mesél nekünk Petőfiről.

Váczi Mihály nem volt tananyag számunk-
ra, de mi mégis nagyon sokat tudtunk róla, 
mert Valika személyesen ismerte őt és miu-
tán neki Miska bácsi volt, nekünk is az lett. 
A nagyon sok személyes élményen keresztül 
mi is személyes ismerősünknek tekinthettük 
a Kossuth- és kétszeres József Attila-díjas 
költőt, műfordítót.

Történelemből feltalálta a feleltető gépet. 
Azt nem tudom, hogy a kivitelezésben ki 
volt segítségére, de használni Ő használta. 
Az álló téglalap alakú szerkezet jobb olda-
lára írta a kérdéseket, főleg évszámokat; bal 
oldalára a lehetséges válaszokat (3 db-ot). 
Ha a pálcikát a helyes válaszba dugtuk, egy 
zöld lámpácska fénye gyulladt ki. Mire vé-
gig értünk a 15-20 kérdésen, már meg is volt 
az eredmény, tudtuk hányast ér a feleletünk. 
Más volt ez a számonkérés, mind a dolgozat-
írás, vagy a szóbeli felelet. Gondolom a mai 
online oktatásban használnak hasonlót, de 
ne feledjük, akkor 1973-at, 1974-et írtunk.

A tanárnő 1981-ig tanított a helyi általános 
iskolában. Utána Budapestre költözött, ott 
folytatta hivatását. Ott is kereste a hasznos 
elfoglaltságot. Maradandót alkotott, amikor 
barátaival a vizsolyi református templom-
ban újjáépítették a XVI. századi nyomdát, 
és most a turisták látogathatják azt a helyet, 
ahol 1589/1590-ben az első teljes szövegű 
magyar Biblia nyomtatása történt. Kitartó, 
fanatikus elhivatottsággal a nyomdából tu-
risztikai látványosságot csináltak.

Hitvallása volt: „Nem az a lényeg, ki me-
lyik felekezet tagja, hanem csak az, hogy az 
ember a Biblia szerint élje mindennapjait.”

Hiába költözött el kis falunkból mindig 
szívesen jött Szegvárra. Folyamatosan tar-
totta a kapcsolatot volt kollegáival, diákjai-
val. Az 50 éves osztálytalálkozónkon sajnos 
már nem lesz velünk, hiányozni fog. Hálás 
szívvel emlékezünk Valikára, szeretett taná-
runkra. Nyugodj békében!

Családtagjai fogadják őszinte részvétün-
ket!

Gyömbér Ferencné

Sancoussi-kertről és sok más egyébről, én 
mindig nagy figyelemmel hallgattam. A „Ta-
nuljunk németül” sorozattal kezdtük a közös 
tanulmányainkat, aztán sokszor volt úgy, 
hogy ő mondott szövegeket, én meg 13-14 
évesen már fordítottam magyarra. 

A szüleim nagyon kedvelték, miután 1. 
megoldotta az iskolai problémáimat, amit a 
„túl sok” olvasásom jelentett egy vidéki kis 
iskolában, 2. még németet is tőle tanultam. 
Később mindkét tárgy az életem meghatáro-
zója, alakítója lett. 

Köszönöm Neki, hogy engem, a kis butus-
ka verebet megtanított repülni, megtanított 
arra, hogy a megszerzett tudásomat hogyan 
hasznosítsam és sikereket érjek el vele. Az 
egyetemi tanáraimnak is köszönet jár, mert 
a tárgyi tudásomat kibővítették. De döntően 
az a négy év alakította, formálta a jelleme-
met, amit Vali néni adott nekem ötödiktől 
nyolcadikig. Még akartam vele beszélni, volt 
véleménye az írásaimról. 

Ő most előrement. Isten vele, Vali néni, hi-
szek a találkozásban! Lendvai Valéria R.I.P.

Hegyi Ildikó 
facebook bejegyzése
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Köszöntő
Születésnapja és Pedagógus nap  
alkalmából Isten éltesse, áldja,  

őrizze Klári nénit! 

Szeretettel köszöntjük  
e szép ünnep alkalmából. 

Hálásak vagyunk hosszú évtizedek  
fáradhatatlan, lelkes, odaadó munkájáért!

Tisztelettel: volt tanítványai

Pedagógus 
Lámpás? Hangszer az Isten kezében? 

Szentjánosbogár? 
Kút, amelyből mindig meríthetsz?

Gondolatok a tanári létről
Nem könnyű feladat, éppen azért, mert 

szinte túl közel van hozzám, és bizonyára 
elfogult is vagyok. És ezt nem csak az te-
szi, hogy több mint 35 éve tanítok – igen 
sokféle formában kicsiket-nagyokat, gye-
rekeket, fiatalokat és felnőtteket is, – ha-
nem azt hiszem leginkább azért, mert egy 
nagyformátumú „embernevelő” műhelyben 
nőhettem fel. Szüleim mindketten pedagó-
gusok, akik úgy élték ezt a hivatást, hogy az 
a családi életünk minden zugát is áthatotta. 
Édesanyám mindenki „Panni néni”-jeként, 
kisebb-nagyobb csoportokat otthon is taní-
tott, a környékben mindenki által megszó-
lítható volt, asszonyok, férfiak, gyerekek, 
nagymamák jöttek hozzá tanácsért, jó szó-
ért, vigasztalásért, gyógyszerért, vagy csak 
egy kis sóért, ha nem volt nyitva a bolt. 
Édesapám pedig a zenei nevelés „missziós 
páncélosaként” küzdött azért, hogy ne csak 
a szakmát tanulják meg jól-rosszul a fiata-
lok, hanem hogy „jó emberekké” is válja-
nak. Így tehát már gyermekként úgy éltem 
meg, hogy az életben bizonyára minden er-
ről szól: jó emberré nevelni őket. Mindenről 
ez jutott eszébe, mindenütt tanítványokkal 
találkoztunk, akik lelkesen kiáltottak át az 
utca másik oldaláról is: „Géza bácsi! Meg-
ismer? Én voltam a kedvenc tanítványa!” A 
nagy nevelők tanítványai mind ezt érezhe-
tik, hogy „nekem adta magát, értem élt, a 
kedvence voltam.”

Néha magasztosnak tűnt ez a hivatás, 
és tényleg úgy láttam, hogy a „művé-
szetek művészete – embereket nevelni” 
(Kentenich), máskor pedig igazat adtunk 
Váci Mihálynak, és úgy gondoltuk, tanár-
nak lenni ennyi: „…széjjel szóródni – eső 
a homokra – sivatagnyi reménytelen do-
logra”. Később tanulmányaim és munkám 
során is találkozhattam igazi „mesterek-
kel”, akik csakúgy, mint azt Don Bosco 
tette: jelenlétükkel írták magukat a tanít-
ványaik szívébe. Voltak közöttük ismert, 
nagy egyéniségek, mint Bárdos Tanár Úr, 
Lantos István, Szokolay Sándor, Forrai 
Kati néni, vagy Katanics Mária tanárnő, 
vagy már felnőttként megismert Winkler 
Márta, vagy Tilmann Beller, és Boulad 
atya, vagy Csaba testvér. De névtelen óri-
ások ugyanígy, akikről nem írtak a szak-
lapok, de életükkel életeket formáztak, 
másokat is boldoggá tévő jó embereket 
neveltek. Ahogyan az orsolyita apácákról 
egy tanítványuk emlegette: nekik a tanítás 
szinte csak a kerete volt annak, hogy iga-
zán törődjenek velünk.

Lassan egyértelműen kirajzolódott előt-
tem – és bennem is, hogy mit is jelent iga-
zán tanárrá, tanítóvá, vagy még inkább – 
mesterré válni.

Ezen a fórumon természetesen könnyen 
adja magát a Nagy Minta, Jézus, a Tanító, 
a Mester mintája, aki köztünk élve fogha-

tóan és mindennél tisztábban megmutatta, 
hogyan nevelhető az ember. Nem csupán 
tudást, ismeretet, szabadságot, lehetősége-
ket adott, hanem önmagát. Talán pedagó-
giájának egyik legerősebb vonása ez a te-
remtő szeretete, ahogy a még nem létezőt 
szereti. Ez a megelőlegezett bizalom életet 
fakasztó légköre, a családias vezető, aki 
úgy lesz „elöljáróvá”, hogy közben test-
vér is. Weöres Sándor szavával élve olyan 
„Vezérember”, aki „az isteni ihletre figyel, 
minden tette az örök mértékből ered és 
országa virul.” Ilyen emberekkel kellene 
„kibélelni” az iskoláinkat, óvodáinkat és 
az intézményeket irányító fórumokat! Aki 
„Nem azért szeret, mert erős vagyok, ha-
nem hogy erős legyek. Nem azért, … mert 
szent vagyok, hanem hogy szent legyek…” 
(Kentenich). Kinézi, kiszereti, előhívja be-
lőlünk az Istenarcot, aki mindannyiunkban 
ott rejtőzik. És ennek nyomán Pál lesz 
Saulból, a lator a mennybe emelkedik, a 
vakok látnak, Lázár kijön a sírból, Zakeus 
mindenét eladja, és sorolhatnánk.

Nyilván jól érezzük, hogy mesz-
sze vagyunk ettől a minőségtől. Mégis 
mindannyiunknak van arról tapasztalata, 
hogy ugyanennek a Fénynek továbbadása 
szerény emberi eszközeinkkel is lehetsé-
ges. Hiszen nekünk is voltak ilyen „embe-
reink”, akik „a tanítást, amit Tőle kaptak, 
továbbadták nekünk.” (Jn 17,8) Akik képe-
sek voltak fellobbantani a bennünk rejtőző 
isteni szikrát. És bizony nagy nyomorúság 
az, ha valakinek egy ilyen sem adatott 
meg.

A Fényt továbbadni. Ez a hivatás, ez a 
küldetés, ez a Lehetőség és a Felelősség is 
egyben. „A mai kornak nem annyira taní-
tókra, mint tanúkra – az igazság hiteles 
tanúira van szüksége.” – írja VI. Pál pápa.

Ez pedig már jól láthatóan nem csupán 
szakma, nem ismeretközlés, teljesítés, 
mérés-értékelés, minőségbiztosítás, tan-
terv-megvalósítás, versenyeredmény és 
bizonyítványosztás. Hanem „lámpás, aki 
nélkül vak a látó is” (Gárdonyi Géza), 
„hangszer az Isten kezében” (Juhász Gyu-
la), „kút, amelyből soká isznak” (Váci Mi-
hály). Fény – a Fényből, ha mégoly apró is, 
mint egy szentjánosbogár fénye – ahogyan 
e küldetésről Sík Sándor vallott.

Sík Sándor: Az Isten küld…
Az Isten küld, testvéreim tinéktek,
hogy sugarai eleven tüzét,
amik arcáról a szívembe égtek,
sugározzam csendesen szerteszét
a testvéreknek, kik az éjben járnak.
Az Isten küldött szentjánosbogárnak…

Pécsi Rita
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Szélmalomharc az idővel
Ha a szélmalmok beszélni tudnának, 

sok mindenről mesélnének az utókor-
nak. Beszélnének a molnárok verejtékes 
munkájáról, de tragédiákról és szerel-
mekről is. Például arról, hogy Szegváron 
a malomács fia fordult egyet a levegő-
ben a vitorlán, majd még egyet egy vá-
sárhelyi malomén is, ahonnan a mélybe 
zuhant. De arról is, hogy a székkutasi 
szélmalomban hogyan ropta a táncot 
Liselotte Pulver Piroska szerepében. 

Csongrád megyében most négy szél-
malmot kerestünk fel Hódmezővásár-
hely-Erzsébeten, Fábiánsebestyénen, 
Székkutason és Szegváron. A székkutasi 
kivételével a szélmalmok járványmentes 
időszakban látogathatók. De akár most 
is érdemes például családi kerékpártúrát 
szervezni a legközelebbi malomig, hogy 
kívülről megcsodáljuk.

A szegvári malmot 15 éven át újítot-
ták fel. A 90-es évek közepén készült el 
a munka.

A malomács fia fordult egyet a levegő-
ben a vitorlán

Szárazmalmokban és vízimalmokban 
is őrölték hajdan a szegváriak gabonáját, 
de szélmalom csak egy épült a telepü-
lésen 1865 körül, ami még ma is áll. A 
Pusztai-féle szélmalom történetét Jenei 
Krisztina dolgozta fel, aki korábban a 
szélmalom gondnoka volt.

Az építés pontos dátuma nem ismert, 
csak azt tudjuk, hogy 1865-ben rendkí-

vül gazdag termés ígérkezett, ezért úgy 
döntöttek a falu elöljárói, hogy építtet-
nek egy szélmalmot – írta A szegvári 
szélmalom című helytörténeti munkájá-
ban.

A malom utolsó tulajdonosa Pusztai 
Pál volt, aki 1937. október 18-án vette 
meg Béládi Józseftől 3000 pengőért. A 
Pusztai család a következő évben kezdte 
a működő malom egyes részeinek felújí-
tását.

A szélmalom beindításakor az öreg 
malomács Pista nevű fia az egyik vitor-
lába belekapaszkodva fordult egyet a le-
vegőben. Később ez okozta a vesztét is, 
mert egy vásárhelyi szélmalom vitorlájá-
ról lezuhant és meghalt. A felújítás után 
néhány évvel egy nagy szélvihar letört 
két vitorlát. Ettől fogva a maradék ket-
tővel üzemelt tovább, kényelmesen meg-
hajtva a malomköveket. A tulajdonos és 
a molnár egy személyben ifjabb Pusztai 
Pál volt, sajnos nem sokáig, mert 1942-
ben behívót kapott a frontra az öccsével, 
Pusztai Ferenccel együtt. A szélmalom 
1948-ban befejezte működését, majd 
1964-ben a Magyar Állam megvásárolta 
– írta Jenei Krisztina.

A szélmalom 1968-ban ipari műemlék-
ké vált, 1979-től tizenöt éven át tartott a 
felújítása. A rá következő év májusa óta 
látogatható.

Forrás: delmagyar.hu - Kovács Erika 

RAJKI MIKLÓS: 
KÖSZÖNET

Julika néninek,
Első Tanítómnak.
És minden szinten,
Minden Tanítómnak.

Hogy köszönjem meg,
Ami meg nem köszönhető,
Ami soha le nem törleszthető.
Annak, aki rám figyelt,
Aki megfogta a kezemet,
És egy ismeretlen
Világba vezetett.
Kitől megtanultam
Vetni a betűket.
Aki kinyitotta nekem
Azt a csodás ablakot,
Megmutatta egy életre,
Hogyan írhatok,
Hogyan olvashatok.
Meg a hangokat,
Meghallani a dallamokat.
Hogy mint csendül
Fel az ének,
S hogyan örülhet a lélek.
Meg, ha rajzolok,
Házat, fákat,
Sok-sok virágot.
Lerajzolhatom az
Egész világot.
Segített örülni, nevetni.
Tanított bukfencet vetni,
Önfeledten gyermeknek lenni.
Nagy dolog azt tudni,
És másnak megmutatni,
Hogy milyen jó a jó,
Milyen szép a szép.
Áldja meg érte az ég.

S bár csak felnőttként tudom,
Hogy a kisgyermek akkor,
Tőle mit kapott.
Nagy-nagy kincs,
Amit Ő adott.
Útravalóként mindenre,
Vándorbotot az életre.
Talán nem késő,
Hogy lerójam hálámat.
Visszahozzam neki,
Csokorba szedve,
A tőle kapott szavakat.
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A 7. oldal folytatása

Az építkezés befejeződött, most már 7 
csoportban folyik majd a nevelőmunka. 
Hányan iratkoztak be áprilisban az óvo-
dába?

A következő nevelési évünkre 137 fő 
óvodáskorú gyermek iratkozott be. A ki-
sebb korosztály még most van felmérés 
alatt.

Az építkezéskor a konyhát is korszerű-
sítették. Mennyivel könnyíti meg a dol-
gozók munkáját az újjá alakított kony-
ha? A kapacitása is bővült?

A minőségi munka alapja volt még a 
megfelelő feltételrendszer megteremté-
se. A megújult intézményünk objektív 
feltételei minden esetben adottak voltak 
az éves célkitűzéseink megvalósításá-
hoz. A felújított intézményünk átszer-
vezése most van folyamatban, melynek 
eredményeként külön intézményként fog 
működni az óvoda, a bölcsőde és a kony-
ha.

A nyáron mennyi ideig lesztek zárva?
A nyáron két hétig leszünk zárva: 

2020.07.20.-07.31-ig.

És amit még fontosnak tartott elmon-
dani az Óvodavezető 

Közös felelősségünk volt abban, hogy 
a családi nevelést a szokásostól eltérő 
formában és tartalommal segítse a neve-
lőtestület oly módon, hogy a gyermekek 
számára mindez a lehető legkevesebb 
nehézséget jelentve, tevékenyen és élmé-
nyekkel teli legyen. Óvodai közösségünk 
próbált úrrá lenni a helyzeten, és ki-ki 
képességei legjavát adva, bizonytalan 
ideig Home Office-ban voltunk a szülők, 
a gyerekek és egymás segítségére.

Nevelő munkánk során figyelembe 
kellett venni, hogy gyermekeink már 
más élettempót diktálnak, más in-
gerekre nyitottak, mint korábban. A 
technológia, az informatika világának 
rohamos és megállíthatatlan fejlődé-
se korszerű pedagógiai módszerek és 
eljárások alkalmazását kívánták meg 
a Kurca-parti Óvoda pedagógusaitól. 
Nap mint nap kihívások elé néztünk, 
alkalmazkodnunk és fejlődnünk kel-
lett, hogy sikeresek és hatékonyak le-
hessünk.

Elsődleges célunk a gyermekek élet-
kori- és egyéni sajátosságait, eltérő 

Megkérdeztük  
a Művelődési Ház 

Vezetőjét
A koronavírus-járvány érzékenyen 

érintette a Szegvári Egyesített Köz-
művelődési és Muzeális Intézmény 
munkáját. A művelődési ház, a könyv-
tár, a múzeum, a szélmalom, a baba-
ház sem fogadott március közepétől 
látogatókat. Ezzel kapcsolatban az 
intézmény vezetőjét, Pöszmet Zsoltot 
kérdeztük.

Hogyan működött az intézmény a ka-
rantén ideje alatt? Milyen háttérmunká-
kat tudtok/tudtatok elvégezni ebben az 
időszakban?

Nos, intézményünket is – mint gya-
korlatilag a világon mindenkit – egy 
eddig teljesen ismeretlen helyzet elé 
állította a koronavírus-járvány. Már-
cius 16-tól a 46/2020. Kormányren-
delet értelmében a dolgozókon kívül 
senki nem léphet az intézménybe, ami 
nálunk igen furcsa légkört eredmé-
nyezett, hiszen nem ehhez vagyunk 
hozzászokva, a művelődési házban 
hétköznap és hétvégén is pezsegni 
szokott az élet. Ebben az időszakban 
is tele volt a naptár rendezvényekkel, 
ezek természetesen kivétel nélkül el-
maradtak, illetve későbbi időpontra 
lettek áthelyezve. 

Kolléganőim aktívan kivették részüket 
a szájmaszkok varrásában, és sor került 
egy alapos nagytakarításra is. 

Az internet adta lehetőségeket kihasz-
nálva online vetélkedőket indítottunk, és 
az olvasni vágyók igényelhetik a könyv-
tári könyvek házhoz szállítását is, ter-
mészetesen a Nemzeti Népegészségügyi 
Központ Járványügyi és Infekciókont-
roll Főosztályának erre vonatkozó aján-
lását szem előtt tartva. 

Jelenleg két pályázat előkészítésén dol-
gozunk, szervezzük a trianoni megem-
lékezést, és készülünk a – remélhetőleg 
most már hamar bekövetkező – újranyi-
tásra.

Köszönjük a tájékoztatást!

fejlődési ütemét figyelembe véve, a 
személyiségük fejlesztése, fejlődésük 
segítése. Így a közös értékek mentén, 
egységes nevelési szellemben végez-
tük nevelési gyakorlatunkat. Hatékony 
kommunikációval és a feladatok ará-
nyos delegálásával biztosítottuk a kö-
zösen kitűzött célok felé haladást és a 
megvalósítást.

Tennünk kellett azért, hogy értelmez-
ni tudjuk a ránk váró feladatokat, hogy 
hitelesen és kompetens hozzáállással 
valósíthassuk meg a megújulást. Felis-
mertük, hogy folyamatosan követnünk 
kell, vállalnunk kell a pedagógus-életpá-
lyamodell által meghatározott feladata-
inkat, és ehhez megfelelő szintű tudásra 
van szükségünk.

Összegzés-intézményvezetői szemmel
Változó korban élünk, melynek min-

den pozitív és negatív jellemzői közelről 
érintik nevelőmunkánkat. A változáso-
kat elfogadva sajátos nevelési elveink 
alapján tudunk lépést tartani a világgal, 
de továbbra is fontosnak tartjuk, hogy a 
Kurca-parti Óvoda pedagógiai program-
jának minden egyes területe hozzájárul-
jon az óvodánkba járó gyermekek har-
monikus személyiségfejlődéséhez.

Az óvoda valójában második ottho-
nunk, elhivatottak vagyunk munkánk 
iránt.

A pedagógus és vezető pályám során 
mindig a szakmai alázat, a folyamatos ta-
nulás és a tudásom megosztása vezérelt. 
Intézményvezetőként a kollégák munká-
jának segítését mindennapos feladatom-
nak tekintettem. Szakértői munkám által 
megszerzett tudásomat, tapasztalataimat 
továbbra is szeretném megosztani mun-
katársaimmal a fejlődésük támogatása 
érdekében.

A Kurca-parti Óvodában folyó neve-
lő-fejlesztő munkát, a működés szín-
vonalát eredményesnek mondhatom. A 
munkatársak egyéni kompetenciáikkal, 
képességeikkel hozzájárultak a sikeres 
pedagógiai munkához, elkötelezettek 
a fejlődés és fejlesztés iránt. A szülői 
vélemények is azt tükrözik a partneri 
elégedettségmérés kapcsán, hogy fon-
tos szerepet játszik megítélésükben az 
óvodai nevelés színvonala, pedagógiai 
programunk tartalma, fejlesztési rend-
szerünk.

Köszönjük a válaszokat!



15. oldal2020. június

SZEGVÁR
2020. évi hulladékgyűjtés rendje

Az FBH-NP Nonprofit KFT tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot a 2020. évi (2020. májustól 2021. áprilisig) a biológiailag 
lebomló hulladék, elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék gyűjtési rendjéről valamint lom hulladék elszállításának 
módjáról és a kommunális hulladék elszállításáról. 

BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉKGYŰJTÉS (zöldjárat naptár)

2020. év

 máj.   jún.   júl.   aug.  szept.   okt.   nov.   dec.

szerda 20. 17. 15. 12. 9. 7. 4. 2; 30.

*2021. januárjában két alkalmas fenyőfagyűjtést szervezünk, amelyről külön értesítjük Önöket.

A biológiailag lebomló hulladékgyűjtés során az ingatlanoknál kertek-
ben, udvarokban, konyhában keletkező minden szerves anyagtartalmú 
hulladék elszállítása történik az FBH-NP Nonprofit Kft. által díjmente-
sen biztosított biológiailag lebomló zsákban, illetve az ágnyesedéket 
max. 70 cm hosszú 50 cm átmérőjű kötegekben összekötve a zsák mellé 
helyezze ki oly módon, hogy a közterületen a begyűjtést végző gépjármű 
meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen. Amennyiben a 
biológiailag lebomló hulladékot nem ilyen formában helyezik ki, vagy 
ha a kommunális hulladékkal keveredik, akkor a gyűjtőjárattal nem áll 
módunkban elszállítani.

A biológiailag lebomló hulladékok aprítás és komposztálás után hasz-
nosításra kerülnek. Az elkészült komposztot a Tisztelt Érdeklődők a 
Regionális Hulladéklerakókban (Vaskút, Kiskunhalas, Felgyő) besze-
rezhetik.

A begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink annyi cserezsákot biz-
tosítanak, amennyi kihelyezésre került. Szükség esetén további zsák 
(legfeljebb havonta 4 db) az Önhöz legközelebb eső ügyfélszolgálaton 
vagy ügyfélkapcsolati ponton igényelhető.

ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT CSOMAGOLÁSI  
HULLADÉK SZÁLLÍTÁSA (sárga fedeles edény)

Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (sárga fedeles 
edényből) elszállítása minden hónap utolsó előtti szerdai napján tör-
ténik.

A csomagolási hulladék gyűjtésére alkalmas edényzetben elhelyez-
hető hulladékok:

Papírhulladék, italoskarton (újság, folyóirat, füzet, könyv, hullám-
papír, csomagolópapír, kartondoboz lapítva, kiöblített italos kartondo-
bozok kupak nélkül.

Műanyag- és fémhulladékok (kiöblítve, kupak nélküli PET palack, 
PP, HDPE jelzésű flakonok, pl: tejfölös, samponos, ásványvizes, üdítős 
flakonok; műanyag zacskó vagy szatyor, háztartási fém, italos és kon-
zervdoboz kiöblítve, apróbb fémtárgyak)

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS

A lomtalanítást évente 2 alkalommal / ingatlan díjmentesen tudja 
igénybe venni az az ingatlantulajdonos, aki minden negyedévben meg-
kapja hulladékszállításra vonatkozó számláját, valamint hátralékkal 
nem rendelkezik. Lomtalanítás keretében a háztartásban keletkezett lom 
(feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok, egyéb kisebb 
méretű tárgyak, anyagok zsákolva vagy kötegelve) kerül elszállításra.

Tájékoztatjuk, hogy a lomtalanítás során nem kerül elszállításra a ve-
szélyes hulladék, elektronikai hulladék, építési, bontási hulladék.

Lomtalanítási igényét a +36-30/374-4570 telefonszámon tudja je-
lezni. 

KOMMUNÁLIS HULLADÉK GYŰJTÉS

A kommunális hulladék begyűjtésének napja továbbra is szerda. 
Amennyiben háztartásában nagy mennyiségben keletkezett kommu-

nális hulladék, úgy többlethulladék elszállítására alkalmas zsákot 
biztosítunk díj ellenében ügyfélszolgálatunkon vagy ügyfélkapcsolati 
pontjaink egyikén.

Ügyfélszolgálati helyek, ügyfélkapcsolati pontok, 
hulladékudvar nyitva tartása, elérhetőségek:
Cím: 6521 Vaskút, 0551/2. hrsz.
Telefonszám: 06-79/524-821
E-mail cím: fbhnpkft@fbhnpkft.hu

Ügyfélszolgálati helyek

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Baja, Tóth Kálmán u. 14/B 08:00 – 12:00

12:30 – 16:00
08:00 – 12:00
12:30 – 16:00

08:00 – 12:00
12:30 – 16:00 07:00 -19:00 08:00 – 12:00

Hódmezővásárhely, 
Kossuth tér 1. 07:30 – 14:30 07:30 – 14:30 07:30 – 20:00 07:30 – 14:30 07:30 – 14:00

Kiskunhalas,  
Szilády Á. u. 5-7 Zárva 07:00 – 19:00 08:00 – 12:00

13:00 – 17:00 Zárva Zárva

Ügyfélkapcsolati pontok

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Szentes, Kossuth tér 6. 07:00-17:00 07:00-14:00 07:00-14:00 07:00-14:00 -

Hulladékudvar

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat
Szentes,  
Külterület 01398/24. hrsz. 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00
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