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Békés, boldog Karácsonyt, sikerekben gazdag Újesztendőt kívánunk 
minden kedves Olvasónknak!

Készüljünk együtt a kis Jézus születésére 
a

FALUJÁRÓ BETLEHEM
megtekintésével.

Szegváriak Szegvárért Közösségfejlesztők Egyesülete
sok szeretettel hívja a falu apraját, nagyját

december 23-án vasárnap
az alábbi időpontokban és helyszíneken

 Szélmalom 14.30 óra
 Bem utcai játszótér 15 óra
 Újfalusi ABC 15.30 óra
 Művelődési Ház 16 óra

Mindenki érdeklődőt várnak a szereplők és a szervezők!

Szabolcska Mihály: 
Karácsony

Egy nap meg egy este
Minden esztendőben: 
Szeretném, ha király 
Lehetne belőlem! 

Ha nem is, ha nem is 
Valami sokáig: 
Karácsony estétől 
Karácsony napjáig. 

Karácsony estéjén, 
Hogy a csillag támad: 
Kinyitnám aranyos 
Gyöngyös palotámat. 

Minden elhagyottat 
Oda gyűjtögetnék, 
Sápadozó árvát 
Szárnyam alá vennék. 

Ha koldus, ha bűnös: 
Nagy birodalmamba’ 
Szerető szó nélkül 
Senki sem maradna. 

Könnyet ahol látnék: 
El azt sem kerülném, 
Szép selyem kendőmmel 
Szépen letörülném! 

… Karácsony estéjén 
Minden esztendőben, 
Szeretném, ha király 
Lehetne belőlem! 
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Megemlékezés

„Múlnak a napok, hónap az évek.
Hagyom, hogy engem is sodorjon az élet.
Nincs olyan nap, hogy ne jutnál eszembe.

Emléked féltve őrzöm a szívemben.
Kertem legszebb virágát is neked viszem,

melyet könnyeimmel locsolok.
Sírodnál állva, testemet átjárja a fájdalom.’

Fájó szívvel emlékezünk szeretett 
lányunkra

RÁCZ ADRIENNRE
halálának negyedik évfordulóján.

Rácz Pál
Rácz Éva

Dr. Rácz Oszkár

Megemlékezés

„A múltba visszanézve valami fáj,
Valakit keresünk, aki nincs már!”

Fájó szívvel emlékezünk

id. HALÁSZ LÁSZLÓ
halálának 1. évfordulóján.

 Gyászoló családja

Megemlékezés

„Egy szál virág, egy gyertyaszál,
egy fénykép, amin mosolyogsz ránk.

Emléked örökké itt van velünk,
ameddig mi élünk, te is élsz velünk.”

Fájó szívvel emlékezünk

Rácz Adrienn
halálának 4. évfordulóján.

Szerető családja, ki nem felejti soha el

Szegvár a sajtóban
Körkép: Ülésezik a testület: Szegvár. – Dél-

világ. – 2012. október 25., 4. o.
A tárgyalt napirendi pontokról
Érzelem és erkölcs kell a magyar nótához: 

Szegvár / K. E. – Délvilág. – 2012. november 
6., 6. o.

Ifj. Ternai József, a Magyar Nóta Klub veze-
tője vall a magyar nóta szeretetéről

Csörög a telefon: Köszönet az életmentésért. 
– Délvilág. – 2012. november 9., 10. o.

Bereczki Dezső és családja köszönetet mond 
azoknak, akik a sportpályán történt rosszullé-
tekor segítséget nyújtottak.

Hírek: Egészségmegőrzés, projektzárás: 
Szegvár. – Délvilág. – 2012. november 20., 6. o.

Az óvodának 20 speciális arzénszűrő kan-
csót adott át a Vöröskereszt, valamint a véradó 
napon is kisorsoltak belőle. Csütörtökön adják 
át a közösségi teret.

Körkép: 4,5 milli az önerőalapból : Szegvár, 
Üllés. – Délvilág. – 2012. november 21., 4. o.

Községünk az ivóvízjavítást célzó projekt 
előkészítésére költhet 1 millió 395 forintot.

A honvédséget is bevetik az arzén ellen / 
Munkatársunktól, Bakos András. – 2012. no-
vember 22., 1. és 4. o.

A Magyar Vöröskereszt országos akciójából 
ivóvíztisztító, arzénmentesítő kancsókat ka-
pott a szegvári óvoda.

Elkészült a közösségi tér: Szegvár. – Délvi-
lág. – 2012. november 23., 4. o.

A Vidékfejlesztési Minisztérium támogatá-
sával átalakították a művelődési házat, itt kap 
helyet a könyvtár, a teleház és számos más 
szervezet is.

Ha kell könyvelni tanulnak a gazdák: Szeg-
vár / Munkatársunktól. – Délvilág. – 2012. no-
vember 23., 3. o.

A fiatal gazdákat tömörítő AGRYA szerve-
zete az agrárium jövőjéről szóló információs 
börzét szervezett Szegváron a kormányhivatal 
támogatásával

Hírek: Erdély más szemmel: Szegvár. – Dél-
világ. – 2012. november 27., 6. o.

Népfőiskolai előadás a művelődési házban
Repülőt, hajót is húz Sinka Zsolt : Szentes / 

Munkatársunktól. Délvilág. – 2012. november 
27., 6. o.

A szegvári származású „Popeye” 2013-as 
terveiről

Hírek: Népfőiskolai előadás: Szegvár. – Dél-
világ. – 2012. december 4., 6. o.

Zentai Ákos előadására szól a meghívás
Sinka Zsolt Európán átívelő világrekordja 

/ (darók). – Szentesi Élet. – 2012. szeptember 
21., 8. o.

A szegvári kötődésű sportoló Európa 5 or-
szágán keresztül, a londoni paralimpiáig húzott 
egy kocsit.

Nincs Tonomár-ügy / Besenyei Gábor. – 
Szentesi Élet. – 2012. november 16., 6. o.

Ifj. Tonomár Zoltánnal készült a riport a hvg.
hu-n megjelent írásról, ami szerinte fals hír volt.

Családi események
2012. november
(Összeállította: 

Tóth Ferencné anyakönyvvezető)

Születés: 
Tési-Vas Jánosnak és Németh Nórának (Rá-

kóczi u. 70.)  RÉKA

Házasságkötés: nem volt

Halálesetek: 
Kehrer Béláné Schuller Mária Magdolna, 

Kórógy u. 79/c. (68 éves); Bélteki András, 
Mindszenti u. 93/b. (81 éves); Németh Jánosné 
Ludányi Jusztina, József A. u. 28. (76 éves); 
Ohratka Ferenc Mihály, volt Ménes u. 41. (70 
éves)

LEHET TÉL, LEHET NYÁR, A ZAFÍR TÉGED VÁR!
- 30%!!!
AKCIÓ!!!

December 24-ig minden másnap,  
más-más termék árából!

Ünnepi extra ajánlatunk:
Karácsonyi fenyőfa világítások     620 forinttól
Világítós ablakdíszek 1.440 forinttól
Sólámpa 3 kg-os 1.960 forint
Piramis világítós ablakdísz  2.290 forint

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk!
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Szegvár szennyvízcsatorna hálózatának  
és szennyvíztisztító telepének megvalósítása

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0030
Megépülő csatornahálózat és szennyvíztisz-

tító telep:
Szegvár területén gravitációs csatornahá-

lózatot tervezünk helyi szennyvízátemelők 
beiktatásával. Azon területeken, amelyekről a 
részletes tervezés során világossá vált, hogy 
a gravitációs öblözetek ide nem fejthetők ki, 
nyomás alatti rendszer épül házi átemelők te-
lepítésével.

A településen keletkezett szennyvíz tisz-
títására megépül egy 550 m3/nap kapacitású 
szennyvíztisztító telep.

A projekt ütemezése:
A projekt megvalósítási időszakának kezdő 

időpontja: 2012. november 21.
A projekt megvalósításának befejezési dátu-

ma: 2015. február 09.
Általános információk:
1. A házi szennyvízcsatorna építését a kül-

ső gerincvezeték, valamint a bekötővezeték 
becsatlakozó csonkjának elkészítése után kell 
elvégezni.

2. Házi szennyvízhálózatot csatlakoztatni a 
csonkra csak akkor szabad, ha a munkálatok 
során az érintett közterületi csatornák, áteme-
lők műszaki átadás-átvétele már megtörtént 
(várhatóan ez az adott utcaszakasz elkészültét 
követően még több hónapot is igénybe vehet) 
és ezt követően a Beruházó elküldte az ingat-
lantulajdonos részére a „Rákötési engedélyt”.

3. A házi szennyvízhálózat kivitelezése az 
alábbiak közül egyik módon történhet:

a/ Az ingatlan tulajdonosa a házi szennyvíz-
hálózat kivitelezését egy vállalkozóval végez-
teti el.

b/ Az ingatlan tulajdonosa a házi szennyvíz-
hálózat létesítését saját maga végzi el.

Felhívjuk a figyelmet, hogy mindkét esetben 
az elkészült munkát az üzemeltető megbízottja 
veszi át!

4. A házi szennyvízcsatorna kivitelezése 
csak a Beruházó „Rákötési engedélyének” bir-
tokában kezdhető meg! Felhívjuk a figyelmét, 
hogy az ezt megelőzően megvalósított rákö-
tések jelentős károkat okozhatnak és eljárás 
megindítását vonják maguk után, amelynek 
következményeit a szabálytalanul rákötött in-
gatlantulajdonosnak kell viselnie!

5. A házi szennyvízhálózat elkészítését 
majd ennek csatlakoztatását a bekötőveze-
tékhez a „Rákötési engedély” kézhezvételét 
követő 3 hónapon belül célszerű megvalósíta-
ni. A házi szennyvízhálózat üzembe helyezé-
sével az ingatlan tulajdonosának szolgáltatási 
szerződéskötési kötelezettsége keletkezik a 
közszolgáltatóval. A szolgáltatási szerződést 
a közszolgáltató várhatóan postai úton fogja 
megküldeni az érintetteknek.

6. A házi szennyvízhálózat kivitelezéséből, 
illetve a későbbi nem megfelelő működésből 

adódó esetleges károkért a kivitelezést végző 
vállalkozó, vagy – a saját kivitelezés esetében 
az ingatlan tulajdonosa – felel.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az esetleges 
szakszerűtlen kivitelezés a későbbi üzemelte-
tés során problémát okozhat! Például:

– bűzképződést és dugulást okozhat a 
szennyvízrendszerben

– veszélyezteti a környező épületek állagát 
(épület-, illetve burkolatsüllyedések fordulhat-
nak elő).

A hibásan kivitelezett házi szennyvízcsator-
na utólagos javítása jelentős többletköltséget 
okozhat az ingatlan tulajdonosának.

Az idegen vizek (például talajvíz, csapadék-
víz) szennyvízcsatorna-rendszerbe történő be-
jutását meg kell akadályozni, tehát a rendszer-
hez való csatlakozás során kiemelt figyelmet 
kell fordítani az elkészült házi szennyvízcsa-
torna megfelelő vízzáróságára.

7. A szennyvízcsatornába csak kommunális 
eredetű szennyvíz vezethető be. A szennyvíz-
csatornába tilos csapadékvizet, talajvizet, me-
zőgazdasági eredetű (hígtrágya) szennyvizet, 
lúgot, maró hatású folyadékot, olajat, festéket, 
növényvédő szert, nehézfémet és egyéb kör-
nyezet- és csatornakárosító anyagot bevezetni. 
A szennyvízcsatornába szikkasztókat, tároló-
kat, oldómedencéket bekötni tilos!

A lakossági fogyasztó házi szennyvízháló-
zatának az alábbi műszaki előírásoknak kell 
megfelelnie:

• A beruházás keretében – az utcai gerinc-
csatornával együtt – az Ön ingatlanán a telek-
határon belül 1,0 m-re kiépítésre kerül a házi 
bekötővezeték tisztítóidoma, illetve szükség 
esetén a házi átemelő.

• A házi szennyvízhálózat kialakítása, a tisz-
títóidomra, illetve házi átemelőre történő csat-
lakozás szabványos, 110 mm-es átmérőjű (min. 
2,2 mm falvastagságú, tömör anyagszerkezetű) 
PVC, ill. ajánlottan KGPVC anyagú csőveze-
tékkel valósítható meg.

• Gravitációs rendszernél a csatornacsöveket 
lehetőleg 5 ezrelék körüli (méretenként ~0,5 
cm) lejtéssel kell lefektetni.

• A vízzárás biztosítása miatt a csatornacsö-
veket egymáshoz gumigyűrűkkel kell illeszte-
ni.

• A csatornacsövek tokos része mindig a 
szennyvíz folyási irányával szembe nézzen.

• A csatornacsöveket 5-10 cm vastag homok-
ágyazatra kell fektetni, oly módon, hogy a ho-
mok a lefektetett vezetéket takarja. Kitermelt 
talaj közvetlenül a vezeték mellé, vezetékre 
nem tölthető.

• A munkagödröt minden esetben olyan ta-
lajjal kell visszatölteni, mely megakadályozza 
a csövek sérülését.

• A vezeték feletti földtakarás minimum 60 
cm legyen.

• A földbe fektetett csatorna épülettől leg-
alább 1,5 m-re, más közműtől legalább 1 m-re 
épüljön. Abban az esetben, ahol a meglévő 
adottságok (épület, meglévő közmű) miatt a le-
írt minimum értékek nem tarthatók, úgy a mű-
szaki megoldásról (védőcső, stb.) külön egyez-
tetés szükséges. Rendező elv, hogy az épülettől 
való minimális védőtávolság (be) tartása az 
elsőrendű.

• A vezeték fölé erős, mély gyökérzetű nö-
vény nem ültethető.

• A meglévő (üzemelő) és az új házi rend-
szer találkozási pontjánál, ill. pontjainál, ahol a 
meglévő cső nem szabványos méretű, ill. nem 
műanyag tömör szerkezetű (vízzáró anyagú), 
monolit beton akna szükséges! (Ahol szabvá-
nyos műanyagcsőből épült a meglévő rendszer, 
itt akna helyett műanyag tisztítóidomos csatla-
kozás kivitelezhető.)

• A vízzáró beton vagy műanyag akna mini-
mális belső mérete 30x30 cm négyszög, vagy 
30 cm körszelvényű, 10 cm falvastagsággal. 
(A mélyebb fektetésnél praktikusan nagyobb 
méretek. Lefedése a forgalom, illetve használat 
típusának megfelelő teherbírású bordás acélle-
mezzel, illetve vasbeton fedlappal történhet.)

• A házi szennyvízhálózat egyéb iránytö-
réseinél, ill. 30 m-t meghaladó távolságokon 
tisztító nyílást vagy aknát javasolt elhelyezni. 
Tisztítónyílás esetében a 90o-os iránytöréseket 
célszerű 2 db 45o-os ívvel megoldani. A szak-
szerűen beépített tisztítóidom, vagy akna biz-
tosítja azt, hogy csatornadugulások esetén ki 
lehessen tisztítani a házi szennyvízhálózatot, 
melynek karbantartása az ingatlantulajdonos 
feladata.

• A házi szennyvízhálózatot úgy kell átépí-
teni, hogy a csatornabekötés megépítése előtt 
használt derítőaknát (szikkasztó aknát), zárt 
szennyvízgyűjtő aknát meg kell szüntetni, azt 
lehetőleg fel kell tölteni.

• A fenti előírások szerint megépített, üzem-
kész házi csatornát a tisztítóidomra rá lehet 
csatlakoztatni. A kiépített és rácsatlakoztatott 
rendszert haladéktalanul az üzemeltetőnek be 
kell jelenteni, mely bejelentést követően meg-
felelőség esetén a rendszert átveszi.
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Hasznos tudnivalók!
Orvosi rendelés és hívható telefonszámok
A háziorvosok rendelési időn túl is rendelkezésre 
állnak saját betegeik számára reggel 7 órától dél-
után 15 óráig. A délutáni rendelés nem ügyeleti 
rendelés, hanem a betegek ekkor is felkereshetik 
saját háziorvosaikat. 
Rendelési időben az alábbi telefonszámokon hív-
hatók háziorvosaink:
Dr. Hégető Sára
Rendel: 7.30-11-ig Telefon: 364-843
Telefon 7-15 óráig 06-30/257-5397
Dr. Rosztóczy Levente
Rendel: 11.30-14.30-ig Telefon: 364-976
Telefon 7-15 óráig 06-20/918-4635
Lakása: Hunyadi János u. 2. (Az egészségház 
emeletén. 7-15 óráig személyesen is nyugodtan 
kereshetik)
Dr. Ország Erzsébet
Rendel: 8-11.30-ig Telefon: 364-873
Telefon: 7-15 óráig 06-30/890-4854

Délutáni rendelés: hétköznapokon 16-17 óráig 
december 3-7. Dr. Hégető Sára
december 10-14. Dr. Ország Erzsébet
december 17-21. Dr. Rosztóczy Levente
december 27-28. Dr. Hégető Sára
A délután rendelő háziorvos nevét az orvosi ren-
delőnél is megtudhatják 

Összevont központi orvosi ügyelet a Mentőál-
lomáson
Szentes, Sima F. u. 29-33. sz. alatt található ügye-
leti rendelőben
Telefonon a 06-63/400-114 vagy 06-62/474-374-
es számon lehet tájékoztatást vagy segítséget kér-
ni az ügyeletes orvostól, illetve a 104-es segély-
hívószám is használható továbbra is.
naponta 15 órától másnap reggel 7 óráig
szombat, vasárnap, ünnepnap egész nap.
A megjelölt időszakokban a 06-63/400-114 vagy 
06-62/474-374 vagy csak a 104-es telefonszámon 
hívható a mentős ügyelet. A telefonbeszélgetés 
alapján dönti el az ügyeletes orvos, hogy mi a 
további teendő, tanácsot ad, orvost vagy mentőt 
küld.
Ügyeleti időben éjjel-nappal személyesen is fel-
kereshető a mentőállomáson (Szentes, Sima F. u. 
29-33. sz. alatt) található ügyeleti rendelő (itt csak 
felnőtt betegeket látnak el!)

Külön gyermek ellátás hétköznap 15-17 óráig,
szombat, vasárnap, ünnepnap 9-11 óráig.
A rendelési időn kívül a gyermekorvosi ügyelet: 
A 63/313-244-es telefon 169-es mellékén (ez a 
Szentesi Kórház Gyermekosztálya) lehet segítsé-
get kérni. Személyesen szintén a Szentesi Kórház 
Gyermekosztálya fogadja a beteg gyerekeket. 
Ha a szülő megítélése szerint mentőre van szük-
ség, közvetlenül hívható a 62/474-374 vagy a 
63/400-114 vagy 104 telefonszám.

Fogászat 
Rendel: Dr. Pálmai Ildikó
Fogorvosi rendelés bejelentkezés alapján.
Telefonszáma: 364-902, +36/70/945-9907
december 3-7. 8-12 óráig
december 10-13. 14-18 óráig
december 14. (péntek)  8-12 óráig
december 17-21. 8-12 óráig
december 27. 14-18 óráig
december 28. (péntek)  8-12 óráig

Anya és csecsemővédelem, védőnők
Telefon: 364-844
Tanácsadások ideje:
Orvossal együtt tartott
Dr. Hégető Sára csütörtök 11.30 óra
Dr. Országh Erzsébet szerda 11.30 óra
Dr. Rosztóczy Levente szerda 11.00 óra
Dr. Tóth Edit minden hónap első keddjén 8.30-
9.30 óra
Dr. Apró Zoltán minden hónap utolsó szerdáján 
12.00-13.30 óra
Önálló védőnői tanácsadások
Terhes tanácsadás 9-10 óra
Csecsemő tanácsadás  9.30-10.30 óra
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 8.00-12.30 és 13.30-17.00 óráig
telefonszáma: 364-822

Állatorvosi ügyelet
dec. 2. dr. Kun Sz. István (30/568-8998)
dec. 8.-9. dr. Lehoczky János (30/945-3764)
dec. 16. dr. Gyovai Tibor (30/436-7401)
dec. 22.-23. dr. Kun Sz. István (30/568-8998)
dec. 24. dr. Lehoczky János (30/945-3764)
dec. 25.-26 dr. Gyovai Tibor (30/436-7401)
dec. 29.-30. dr. Kun Sz. István (30/568-8998)
dec. 31.-jan.1. dr. Lehoczky János (30/945-3764)

Polgármesteri Hivatal ügyfél fogadása
Hétfő  8-12 óráig
Kedd  13-16 óráig
Szerda   –
Csütörtök  8-12, 13-16 óráig
Péntek   8-12 óráig
Pénztár nyitva tartása 
Hétfő  8-14 óráig Önkormányzat, 
Polgármesteri Hivatal, EESZI
Csütörtök  8-14 óráig Iskola, Óvoda

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (Gon-
dozási Központ) 
Telefonszáma: 364-860
Nyitva tartás: hétfőtől – csütörtökig 7.30-15.30 
óráig, pénteken nincs ügyfélfogadás
Házi segítségnyújtás
Idősek Otthona
Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat 
Telefonszáma: 06-30/230-2205

Posta nyitva tartása
hétfőtől-csütörtökig 8-16 óráig
péntek 8-15 óráig

Falugazdász ügyfélfogadása
hétfő 7.30-15.30-ig
kedd 7.30-15.30-ig

Helyben szolgálatot teljesítő rendőrök telefonszámai:
Zsombó Zoltán 06-20/209-5308
Kapás Tamás 06-20/209-5330

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

Szegvári Polgárőr Egyesület telefonszámai:
06-30/624-5782 Bugyi Imre
06-30/408-4016 Horváth István
06-30/390-8505 Nóbik László
Ingyen hívható segélykérő telefonszám: 1787
(„segély” kérhető: mentő, tűzoltó, rendőr, polgárőr)

Szegvári Horgászegyesület hivatásos halőreinek te-
lefonszáma:
06-30/408-4016 Horváth István
06-30/431-1278 Szabó Attila

Szegvári Vízmű telefonszáma: 
Hibabejelentés: 06-30/709-4220
Mérőállások leadása, számlázás: 06-30/758-5399

DÉMÁSZ hibabejelentés
06-40/822-000

DÉGÁZ hibabejelentés
06-80/440-141
06-80/820-141

A Katolikus Körben (Hunyadi J. u. 13.)
A Máltai Szeretetszolgálat fogadóórája minden 
hónap utolsó csütörtökjén 8-17 óráig

A Községi Könyvtár nyitva tartása a művelődési 
ház földszintjén
hétfő   8-12 13-17
kedd  8-12 13-17
szerda   13-17
csütörtök   13-17
péntek  8-12 13-17
szombat  8-12

A Falumúzeum és a Szélmalom
Csak előzetes bejelentkezés után tekinthető meg.
Bejelentkezés Purgel Nóra 20/567-9298 telefon-
számán.

Kisbolt Élelmiszer Vegyeskereskedés nyitva tartá-
sa, Szentesi u. 28. Telefon: 63/364-223
Hétfőtől – Péntekig 5.00-19.30 óráig
Szombaton 5.00-18.00 óráig
Vasárnap 5.30-13.00 óráig

FIGYELEM!
A Szegvári Falufejlesztő Nonprofit Kft. 

dolgozói

2012. december 10. (hétfő) – december 21-ig 
(péntek) 8:00 és 16:00 között

VÍZÓRAOLVASÁST
végeznek Szegvár területén.

Kérjük a lakosság együttműködését és az
ingatlanokhoz való bejutás biztosítását!

Telefonos vízóra állás leadás határideje:
2012. december 21. (péntek) 13:00

A megjelölt időponton túli vízóraállás 
leadásokat nem tudjuk figyelembe venni!

Elérhetőségek:
Levelezési cím: 

6635 Szegvár, Szabadság tér 2.
Telephelycím: 

6635 Szegvár, Régitemető utca 1.
Mérőállások leadása, számlázás:

06-30/758-5399
Hibabejelentés: 06-30/709-4220

E-mail: falufejlesztokht@freemail.hu

Megértésüket köszönjük!

Szegvári Falufejlesztő Nonprofit Kft
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Falu-kép 2012 telén
Bizonyára örömmel tapasztalják a kedves 

lakosok, hogy településünk életében nagy vál-
tozások mennek végbe. A településközpont 
egyre szépül, ezzel együtt a Szegváron élők 
számára a különböző szolgáltatások színvonala 
is növekedni látszik. 

2012. november 21. és 22. nemcsak hétközna-
pokat jelentenek nekünk, hiszen két fontos, mér-
földkőnek számító eseményt ünnepelhettünk. 

Szerdán délután, ünnepélyes keretek kö-
zött aláírták a „Szegvár szennyvízcsatorna 
hálózatának és szennyvíztisztító telepének 
megvalósítása” elnevezésű pályázat majdani 
kivitelezői a szerződést. Várhatóan jövő ta-
vasszal útjára indul tehát a tényleges mun-
ka. A hivatalos ceremóniát követő civil-és 
lakossági fórumon remélhetőleg minden ér-
deklődő választ kapott kérdéseire és a két-
kedők is elhiszik, hogy beindul a várva-várt 
– ahogy faluhelyen említik – „csatornázás”. 
A szennyvízhálózat kiépítése határidőhöz 
kötött, a munkát 2015 februárjáig be kell fe-
jezni.

Másnap egy még nagyobb eseményre ké-
szültünk: ünnepélyes keretek között megnyi-
totta kapuit a felújított Művelődési Ház. Az új 
nevén: Integrált Közösségi Szolgáltató tér im-
máron nemcsak a művelődési intézménynek ad 
otthont. Az épület felújítása és átépítése után itt 
kap helyet a községi könyvtár és számos civil 
szervezet, a földszinten a Falugazdász várja a 
lakosokat, míg az emeleten a Teleház, a Kurca-
Tv és klubszobák, termek találhatóak. A fel-
újítással egy gyönyörű, korszerű, színvonalas 
középületet kaptunk vissza.

A változás szemmel látható. Bárki, aki erre 
halad, csodálatosan felújított épületeket, és fel-
újítás alatt álló parkot pillanthat meg, dolgos, 
sürgő-forgó emberekkel, akik az épülő Ifjúsági 

szállás épületén és a park felújításán munkál-
kodnak. Reméljük, hogy ezek a változások, 
és a jövőben megvalósuló és tervezett fejlesz-
tések minden szegvári számára örömteliek és 
jelképezik, hogy igenis, – ahogy az átadó ün-
nepségen Búsi Lajos vidékfejlesztésért felelős 
helyettes államtitkár mondta – „van jövője 
Szegvárnak”!

Polgármesteri Hivatal

Könyvtári hírek
November 22-én átadták a megújult művelő-

dési házat, amelynek földszintjén a könyvtár is 
helyet kapott. 

A több hetes pakolás, rakodás nyomán átke-
rültek a Rozmaring utcai épületből 38 év után 
a könyvek és a polcok, egyéb berendezési tár-
gyak. Több önkéntes munkás (Bakó Kálmán, 
Benkő Sára, Hegedűs Imréné, Huszka Ani-
ta, Jenei Krisztina, Jeneiné Lucz Mária, Kiss 
Anikó, Kiss Vilmos, Kosztolányi Konrád, 
Kovács Gabriella, Kozma György, Sajtosné 
Ildikó, Kozma Kincső, Lévai Györgyné, Lé-
vai György, Menyhárt Józsefné, Mészáros 

Jánosné, Németh Gabriella, Orvosné Jaksa Má-
ria, Purgel Nóra, Szabó Kata, Szobácsi Szófia, 
Tóth Gréta, Vigh Dorisz, Vigh Viola, Dr. Varga 
Árpádné, Vacsi Károly) és a Falufejlesztő Kft 
dolgozói segítették a fizikai munkával járó köl-
tözést. Köszönjük segítségüket. Vannak még 
önkéntes jelentkezők, akiknek nem adtunk ed-
dig munkát, de decemberben még szükségünk 
van segítségre az adminisztrációs munkákban.

Előre megterveztük a polcok elhelyezését, 
és azt, hogy a különféle állománycsoportok 
könyvei hova kerüljenek. Kis módosítással, de 
sikerült berendezkednünk. 

Várunk minden kedves régi olvasót és új 
látogatót. Jöjjenek el, nézzenek szét, olvassák 
folyóiratainkat, keressenek olvasnivalót a téli 
napokra. 

A könyvtár legegyszerűbben a hátsó bejára-
ton közelíthető meg. A kis előtéren keresztül 
a folyosón jobbra haladva található. A műve-
lődési ház főbejáratán közlekedve az előcsar-
nokon keresztül a folyosóra betérve jobbra kell 
fordulni és már is ott a könyvtárba vezető ajtó.

Nyitva tartásunk változatlan:
hétfő  8-12 és 13-17
kedd  8-12 és 13-17
szerda   13-17
csütörtök   13-17
péntek  8-12 és 13-17
szombat  8-12

Decemberi foglalkozásaink szombaton 9-12 
óráig:
december 8. kézműves foglalkozás
december 15. társasjátékok
december 22. karácsonyi kézműves foglalkozás
december 28. (péntek) kézműves foglalkozás
december 29. társasjátékok
január 5. kézműves foglalkozás

Könyvtárosok
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Gitártól a tanításig

Még emlékszem a 10-15 évvel ezelőtti szeg-
vári zeneiskolai koncertekre, ahol már te 
is felléptél. Sokan tanultak akkor zenét 
Szegváron, amikor beindult a művészeti 
oktatás. Többen közülük még ma is ját-
szanak zenekarban, énekelnek. Néhányan 
azonban hivatásul is választották a zenét. 

Beszélgetőtársam Kovács Gabriella, aki 
a gitárral kötelezte el magát. 

Miért ezt a hangszert választottad?
A gitározás előtt furulyázni tanultam, 

kisiskolásként. Megtetszett ez a hangszer, 
úgy gondoltam megpróbálom, hátha van 
hozzá tehetségem. Aztán teltek az évek, 
regionális és megyei versenyeken szere-
peltem, 3., 2. helyezéseket, különdíjakat 
kaptam. Ez persze lelkesített.

Mennyit gyakoroltál az elején?
Nem sokat. Készültem (majdnem) min-

den órára, de akkor még megriasztott a 
napi több óra hossza gitározás. 

Mikor határoztad el, hogy a zenei pá-
lyán folytatod tanulmányaidat?

Az általános iskola után Csongrádra men-
tem középiskolába, mert óvodapedagógiát 
szerettem volna tanulni. Mivel ez idő alatt is 
szorgalmasan jártam a zeneiskolába, akkor 
már Szentesre, tanáraim javasolták, hogy 
járjak a továbbtanuláshoz szükséges órákra, 
tanuljak zeneelméletet, aztán, ha úgy alakul, 
hogy mégis zenei pályára fordulok, ne le-
gyen hátrányom. Hát nekik lett igazuk. 

Mennyit és hogyan kellett készülnöd, 
hogy a főiskolai felvételid sikerüljön?

A főiskolai felvételi nagy kihívás volt. A 
zeneművészeti szakközépiskolák anyagát 
kellett elsajátítanom úgy, hogy mellette a 
pedagógia szakon is megfeleljek. Szinte a 
középiskolai nap után a zeneiskolába siet-
tem, majd este haza tanulni. A zenetaná-
raim mindent megtettek, ha kellett alkal-
mazkodtak az időbeosztásomhoz, vagy, 
hogy elérjem a buszt hazafelé. Sokat kö-
szönhetek Nagy János tanár úrnak, Nagy 
Jánosné Annuska néninek, és a gitártaná-
romnak, Bajomi Nagy Péternek, aki min-
dig fáradhatatlanul készített versenyekre, 
találkozókra, szakmai kurzusokra. Min-
dent megtett, hogy megfelelő szinten fel-
vételizzek. A mai napig visszajárok hozzá. 
De a legnagyobb segítséget mégis a csalá-
domtól kaptam és kapom most is. Sok gya-
korlással jár ez a szakma és nem lehet túl 
hosszú időt kihagyni. Nagyon türelmesek 
és megértőek velem. 

A főiskolát sikeresen elvégezted. Milyen 
tanítási gyakorlaton kellett részt venni? 

2011-ben diplomáztam az alapképzésen, 
de ezzel nem fejeztem be a tanulmányai-
mat. Gitártanárként januárban lesz a záró 
szigorlatom, a következő félévben pedig 
szakdolgozatot írok, valamint még gya-
korlatra járok. 

Eddig az oktatási rendszer előírásai mi-
att több csoportos órát látogattam, illetve 
tartottam, mint egyéni zeneórát. Mégis 
tudom, hogy szeretek gitárt tanítani, mert 
immár negyedik éve tanítok egy kisvárosi 

zeneiskolában. Igazán eddig ez adta a leg-
nagyobb gyakorlatot. 

Találtál-e már tehetséges gyereket a ta-
nítványok között?

Szerencsésnek mondhatom magam, 
mert igaz még nem derült ki, hogy zenei 
pályára mennek-e továbbtanulni, de te-
hetségesnek ígérkezik néhány tanulóm. 
Manapság sokszor fáradtan jönnek órára, 
nem tudnak eleget gyakorolni, sok a tanul-
nivaló, vagy hasonlókra panaszkodnak. 
Sok szakkörre járnak és szétforgácsolódik 
az idejük és az erejük is. 

Milyen állást kaptál? Hol dolgozol, hol 
tanítasz?

Már a főiskolás évek alatt megismerked-
tem a tanítással. Jelenleg a csongrádi Galli 
János Alapfokú Művészeti Iskola tanára 
vagyok. A több mint három év alatt úgy 
érzem sikerült jól beilleszkednem a tantes-
tületbe, feltalálom magam Csongrádon is. 
Szeretnek a gyerekek, jól megértjük egy-
mást a kollégákkal, mégis húz a szívem 
Szegvárra. Jó lenne, ha lenne lehetőség 
itthon a faluban, hiszen inkább itt kama-
toztatnám a tanulmányaim eredményét.  

Milyen feladatot kaptál zenetanárként? 
Hány tanítványod van?

A legnagyobb feladat ebben a rohanó vi-
lágban értéket átadni. Minden gyerek más 
háttérrel jön, az egyik örömében, a másik 
gyászában, és néha adódnak embert pró-
báló feladatok. Nem könnyű jó tanárnak 
lenni. 

19 tanítványom van a másodikos picik-
től az érettségiző középiskolásokig. Min-
den szervezési feladatot szívesen végzek, 
amivel megbíznak, szeretem segíteni a 
kollégáim munkáját. Második éve vagyok 
tanszakvezető. 

A saját hangszereden mennyit játszol 
most, mennyit gyakorolsz, milyen fellépés-
re, hangversenyre, koncertre kell készül-
nöd?

Már említettem, hogy januárban fogok 
záró szigorlatozni. Ide egy teljes koncert-
műsort kellett összeállítanom, ennek az 
anyagnak az elsajátításával foglalkozok a 
sok apró egyéb, most épp karácsonyi da-
lok mellett. Minden hónap alkalmat ad 
arra, hogy kipróbálja magát az ember itt-
ott. Egyébként is úgy gondolom, hogy egy 
tanárnak tudnia kell azt, amit elvár a tanít-
ványoktól. 

Köszönöm a válaszokat. További jó 
munkát kívánok.

Kosztolányi Sándorné
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Érdekes emberek  
a szegvári Művelődési 

házban  
2012 novemberében

Dr. Ancsin Gabriella ny. egyetemi adjunktus
Gabriella Barátnőmmé vált az elmúlt évek-

ben. Közel kerültünk egymáshoz annak elle-
nére, hogy életpályája tudományos körökben, 
számomra szinte idegen szférában zajlik. 10 éve 
ismerem, és az évek múlásával is csodálom Őt.  

Gabriella a Hölgy, aki minden helyzetben 
nyugodt és mosolygós, aki mindig tudja ho-
gyan kell viselkedni. Szereti az őszinte, szép 
emberi kapcsolatokat, ragaszkodik Barátaihoz, 
sőt nem rest tenni azokért. 

Munkás évei végig Szegedhez kötik, az egye-
tem elvégzése után röviddel a szegedi Egyetem 
kutató dolgozója lett. Társadalomföldrajzzal 
foglalkozik kiemelten, oktatói tevékenysége is 
a Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszéken 
teljesedett ki. 

Nagyon jó szervező, áldott jó ötletekkel és 
irigylésre méltó kapcsolatrendszerrel. 

Nagy konferenciajáró, több hazai és nem-
zetközi konferenciát szervezett maga is. Szíve-
sen tart előadásokat felkérésekre, így került el 
hozzánk Szűcs Árpád közbenjárásával. Nálunk 
Népfőiskolánk alapító tagja, hiszen férjével, 
Dr. Szónoky Miklóssal együtt elejétől vállal-
nak előadásokat.

Dr. Szónoky Miklós ny. egyetemi docens
Miklós tagadhatatlanul a szegvári Népfőis-

kola hallgatóinak kedvencévé vált. Hatalmas 
tudása, mély és sokrétű tájékozottsága ga-
rancia előadásainak értékére, egyéni humora 
pedig arra, hogy véletlenül se váljék szárazzá 
vagy netán unalmassá.

Miklós geológus, és olajmérnökként kezdte, 
később azonban becsábították az Egyetemre. 
Nemes hivatásává vált a tanítás tanszékvezető-
helyettes, egyetemi docensként. 

A szegvári Népfőiskola (ahogyan monda-
ni szokta) szíve csücske. Természet alkotta, 
homokkő szoborgyűjteményét már első alka-
lommal elhozta ide, és mint őslénytankutató 
is bemutatkozott nálunk. Később azonban Er-

A 2012-es év  
a múzeumban

Ebben az esztendőben is április 1-jén nyi-
tott a Falumúzeum. Húsvétoló, Múzeumok 
Éjszakája, rendszeres múzeumi gyermekfog-
lalkozások tarkították az évet, melyek kere-
tében szép számmal látogattak el szegváriak 
és nem szegváriak a múzeumba. A szegvári 
Falumúzeum szervezésében 2012-ben 646 fő 
vett részt múzeumpedagógiai foglalkozáson. 
A Szélmalomban 830 fő járt, ebből 347 főt 
diák látogatóként fogadott a műemléki épület. 
A Falumúzeumot összesen 1155 fő tekintette 
meg, vagy járt foglalkozáson az épületben, 
melyből 706 fő volt diák látogató. Így összesen 
közel 2000 fő tekintette meg a két múzeumi 
kiállítóhelyet.

Befejeződtek a 2011/2012-es tanévben fo-
lyamatosan megtartott TÁMOP-pályázat 
múzeumi órái, melyek keretében ingyenesen 
vehettek részt a múzeumpedagógiai foglal-
kozásokon az iskolás gyerekek. Ezen felül a 
vállalkozó szelleműek a szentesi múzeumba 
is eljuthattak: szétnézhettek a jurtában, felpró-
bálhattak az 1848-as huszárok korhű ruhare-
konstrukcióit, vagy moshattak háziszappannal 
mosóteknőben.

Idén is adományozás útján kerültek be a 
gyűjteménybe a néprajzi és történeti tárgyi em-
lékek. Az adományozók a következők voltak:

Murányi Sándor egy krumplinyomót,
Tóth Gyula egy hegyes kecét (halászesz-

köz),
Gajda Gyula egy favillát és két párszárítót,
Szarvas Jánosné földművelő eszköz-minia-

túrákat (Szabó Lajos bácsi munkái),
Halál Józsefné egy subát,
Szegvár Nagyközség Önkormányzata egy 

márványtáblát és a régi koporsószállító esz-
közt, a Szent Mihály lovát ajándékozta a gyűj-
teménynek.

2013. január 1-tól a hatályos törvények értel-
mében a Falumúzeum és a Szélmalom a sze-
gedi Móra Ferenc Múzeum kötelékéből, a me-
gyei múzeumi szervezet feloszlásával Szegvár 
Nagyközség Önkormányzata fenntartásába 
kerül. Az átállás és egyeztetés minden bizony-
nyal zökkenőmentes lesz és továbbra is várják 
az érdeklődőket a kiállítóhelyek. Ezáltal a falu 
lakossága még inkább sajátjának érezheti a 
múzeumát, így az elődök tárgyi hagyatékát. 
Jövőre lesz 40 éve, hogy az egykori tiszttar-
tói házban kapott helyet a Jaksa János tanító 
úr által összegyűjtött kiállítási anyag. Ezt az 
évfordulót és az első szegvári helytörténeti 
– 1948-as kiállítás – 65. évfordulóját igyek-
szünk méltóképpen megünnepelni az elkövet-
kezendőkben. A múzeumi rendezvényekről a 
továbbiakban is a kihelyezett plakátokról ér-
tesülhetnek. 

Jövőre is mindenkit szeretettel várok a mú-
zeumba!

Purgel Nóra

A Művelődési Ház  
kiemelt programjai

2012. dec. 12. szerda 18 óra: Népfőiskola 
Szegváron

Előadó: Dr. Gulyás Katalin nyug. szakorvos, 
városi főorvoshelyettes, önkorm. eü. szakrefe-
rens

Téma: Egészség az orvos szemével. Várunk 
minden érdeklődőt!

2012. december 16-án vasárnap 16 órakor 
Közösségek Karácsonyi ünnepét rendezi meg 
a Művelődési ház, melyre hív minden szegvári 
civil szervezetet, csoportot! Jelentkezni lehet 
Nagy Sándornénál a Művelődési ház emeleti 
kulturális irodájában személyesen, vagy nagy.
edit@gmail.hu címen.

A megújult szegvári Művelődési ház Szil-
veszterkor is várja a vendégeket! 

2012/13 fordulójának éjszakáján batyus-bu-
lit rendezünk, részletekről érdeklődjön!

Nagyné Edit művelődésszervező 
Művelődési ház Szegvár, Régiposta u. 1. tel: 

+36-20-568-7920

Felhívjuk a kedves Olvasók figyel-
mét, hogy a Hitélet-rovatban szereplő 
írásokért a továbbiakban a rovat szer-
kesztője felel. Az Olvasót felkavaró 
írást azonban nem áll módunkban kö-
zölni. 

(A szerkesztők)

dély-ismerő, -kutatóként is megkedveltük, e 
hónapban éppen Erdélyről tartott előadást itt a 
Művelődési házban.

Szónoky Miklós 3 éve kapott Szegvár Kul-
túrájáért kitüntetést, abban az évben kutatta a 
„szegvári kövek” történetét, és írta meg erről 
szóló tudományos beszámolóját. Rendkívül 
érdekes olvasmány, ha kedvet kapnak a tanul-
mányozására, szívesen a rendelkezésükre bo-
csátom. 

Nagy Sándorné 
művelődésszervező
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2012 A HIT ÉVE

„PORTA FIDEI”
– „A HIT KAPUJA”

A szentatya meghirdette a Hit Évét, mely 
2012. október 11-én kezdődik és 2013. novem-
ber 24-én, Krisztus Király vasárnapjáig tart. 
„A levél bevezetőjében kiemeli, hogy a „hit 
kapuja”, mely bevezet minket az Istennel való 
életközösségre - mindig nyitva áll előttünk. Ez 
az életre szóló út akkor indulhat el, ha „Isten 
igéje elhangzik és a szív enged a kegyelem for-
máló erejének”(1).

A levél végén a Szentatya felhívja a figyelmet 
arra, hogy a szeretet és a hit szorosan össze-
függenek: a szeretet nélküli hit terméktelen, 
míg a hit nélküli szeretet csupán kétségek kö-
zött vergődő érzelem marad.”

A pápai nyilatkozatról hallva bátorítom az 
olvasókat, hogy előttünk álló új egyházi év-
ben, újítsuk meg hitünket. Közösségekben kell, 
hogy a belső kapcsolat egymás felé növeked-
jen. Önmagunkat kell evangelizáljuk, nekünk 
kell megtérnünk Krisztus hatalmához. A kö-
zösségben nem csak tananyagot adunk át, ha-
nem a szeretetet akarjuk megélni. Az egyház 
kicsiben kell, hogy élő legyen. Arról ismerje-
nek meg benneteket, hogy szeretitek egymást.

 /Zs. J./

„MERJETEK SZERETNI!”
Arra szeretnélek meghívni benneteket, hogy 

„merjetek szeretni”, vagyis ne kívánjatok keveseb-
bet, mint egy erős és szép szeretetet, amely képes 
az egész életeteket átalakítani, hogy örömmel ad-
játok át önmagatokat Istennek és az embertársai-
toknak, annak a példáját követve, aki szeretetével 
örökre legyőzte a gyűlöletet és a halált. 

Tegyen benneteket a Szentlélek kreatívvá a 
szeretetben, állhatatossá a teendőitekben, és 
bátrakká a kezdeményezéseitekben, hogy részt 
vehessetek a „szeretet civilizációjának” létre-
hozásában.” /XVI. Benedek pápa/

Mára már több mint négyezer fiatal lépett 
be a Tiszta Szívek Mozgalmába, és fogadta el 

a tiszta szeretetben való megérés meghívását. 
Te is fogadd el a meghívást, hogy megérhess a 
tiszta szeretetben a TSZM-ban! Közlünk  né-
hány részletet azokból a levelekből, amelyek a 
szerkesztőségünkbe érkeztek. 

„Szeretnénk belépni a TSZM-ba. Őszintén 
kívánjuk, hogy a szerelmünk tisztaságban és 
kölcsönös tiszteletben fejlődjön, hogy érett és 
valódi legyen, és képes legyen áldozatokat is 
hozni. Szeretnénk kitartani ebben az elhatáro-
zásunkban egészen a szentségi házasságunk 
megkötéséig. Tudjuk, hogy ez nagyon komoly 
elhatározás, ami a nagyon sok önmegtartóz-
tatással jár, de eldöntöttük, hogy komoly és 
felelősségteljes döntéseket fogunk hozni, és 
nem engedtünk a gyengeségeinknek. Tudatá-
ban vagyunk saját gyengeségeinknek, ezért 
még jobban szeretnénk átadni önmagunkat 
Jézusnak, az ő gyógyító irgalmának. Tudjuk, 
hogy amint belépünk a TSZM-ba, Jézus még 
több erőt fog nekünk adni a kísértés perceiben, 
az ő kegyelme lesz a mi erősségünk, hiszen ő 
mindig velünk van, és erőt ad nekünk azokban 
a pillanatokban, amikor arra a leginkább szük-
ségünk van. Hisszük, hogy nincs szebb, mint 
megnyílni Isten akaratának, és engedni neki, 
hogy működjön az életünkben, ami biztosan 
összefügg az eljövendő házasságunk igaz bol-
dogságának és örömének elérésével. „Az ördög 
egyetlen ajtót ismer a lelkedhez: az akaratodat. 
/Pio atya/                  

 /Kati és Sebestyén/

Hisszük, hogy nincs szebb, mint megnyílni 
Isten akaratának, és engedni neki, hogy mű-
ködjön az életünkben, ami biztosan összefügg 
az eljövendő házasságunk igaz boldogságának 
és örömének elérésével.

Beléptem a TSZM-ba, és ezzel új szakasza 
kezdődött az életemnek – melyben a szívem 
megtisztul a tisztátalanság mocskától. Az első 
pénteki szentmiséknek köszönhetően már ki-
lenc hónapja már tudom őrizni a tisztaságomat. 
Ma elkezdek harcolni a gyengeségeimmel. 
Teljesen átadtam magam Jézusnak – hagyom, 
hogy ő döntsön a jelenemről és a jövőmről. 

Jézusom, vezess engem! Úgy, ahogy te sze-
retnéd, nem úgy, ahogy én.” /Magda/

Barátommal együtt mindennap Jézus útján 
járunk. Látjuk, hogy a múltban milyen hibákat 
követtünk el, de most új életet építünk. Már 
nem ő meg én, a tisztátalanságunk, a büszkesé-
günk és az önzésünk számít, hanem Isten, mi 
és az ő velünk kapcsolatos terve. Nem könnyű 
út ez, de ez az egyetlen. Mindennap felajánlom 
a kapcsolatunkat Istennek és Szűz Máriának. 
Imádkozom a rózsafűzért, és könyörgök Mári-
ához, hogy legyen az Édesanyánk, és vezessen 
bennünket. Azóta, hogy felfordultunk a rossz-
tól, nő az életünkben a megértés, az alázat egy-

re többet szolgáljuk egymást, egyre nagyobb 
az öröm, a lelki megelégedés, az érzékenység 
és a türelem. Jézus megszabadított engem és a 
leendő férjemet az önkielégítés bűnétől is. Há-
zasság előtti tisztaságban élünk és jelenleg egy 
természetes családtervezésről szóló tanfolya-
mon veszünk részt, hogy minél jobban felké-
szülhessünk a házasságra és a szülővé válásra. 

Ha elbuktok, ajánljatok fel mindent Isten-
nek a bűnbocsánat szentségében, és erősen, 
nagyon erősen kapaszkodjatok Jézusba! Az 
ördög elkövet majd mindent, hogy eltérít-
sen benneteket erről az útról, mivel nagyon 
jól tudja, hogy mit nyerhettek. De ne ad-
játok fel! Harcoljatok - Jézussal együtt! 
/Szeressétek egymást Katolikus magazinból 
közreadta Zs. J./

A hit egyfajta bizonyosság, amely azonban 
nélkülöz…minden magabiztosságot, hiszen 
nem a kézzelfogható anyagban, hanem a „meg-
foghatatlan” Istenben gyökerezik.

EGY ÉLETRE SZÓLÓ ÉLMÉNY
Tanulságos történet

Sok-sok esztendeje egyszer korgó gyomor-
ral, üres zsebbel virradtunk karácsony napjá-
ra. Kopogtak. Kinyitottuk az ajtót és egy férfi 
lépett be óriási élelmiszeres csomaggal. Nem 
hittünk a szemünknek.

- Ki maga és honnan jött? – csodálkozott 
apám.

- Egy barátjuk küldött - válaszolta az idegen, 
aki tudja, hogy nélkülöznek, de visszautasíta-
nák a közvetlen segítséget, ezért küldött en-
gem. Kellemes ünnepeket!

- Nem, ezt nem fogadhatjuk el - szabódott 
apám.

- Pedig kénytelenek - felelte az ismeretlen 
férfi, sarkon fordult, és behúzta maga mögött 
az ajtót.

Ez az élmény maradandó hatást gyakorolt az 
én is viszem annyira anyagilag, hogy másoknak 
ugyanígy segíthessek. Tizennyolc éves koromra 
kialakítottam a magam karácsonyi rituáléját. Mi-
vel szeretem a kötetlen megoldásokat, azt talál-
tam ki, hogy egyszerűen bevásárolok egy vagy 
két család számára elegendő élelmiszert, azután 
küldöncnek öltözve felkeresem a legszegényebb 
környéket és találomra becsöngetek valahova. Az 
ajándékba mindig elrejtettem egy levelet, amely-
ben leírtam gyerekkori élményemet.

Számomra ez az évente ismétlődő szertartás 
nagyobb gyarapodást jelent minden pénznél, 
amit valaha kerestem.  (Forrás: Laudétur 
kincsek, Közreadta: Piti M)
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Elszalasztott lehetőségek... 
Az apa fáradtan tér haza a munkahelyéről, és 

leroskad a fotelbe. Hétéves kisfia jön oda hoz-
zá, és megkérdezi:

- Mondd Apa, neked mennyi az órabéred?
Az apja haragra gerjed:
- Miért kérded?! Csak nem valami hülye já-

tékot akarsz megvetetni velem? Azonnal mars 
a szobádba!

A kisfiú szemébe könnyek jelennek meg, de 
illedelmesen felmegy a szobába, és becsukja 
maga mögött az ajtót.

Ahogy az apa ül a fotelben, még forronganak 
benne a nap eseményei, ahogy a főnöke megint 
újraíratta vele a prezentációját, ahogy a kollé-
gája 3 nappal a projekt vége előtt elment beteg-
állományba... Kezébe temeti az arcát.

„Mikor lesz ennek vége?” - kérdezi magától.
Aztán eszébe jut a gyerek. „Talán nem kellett 

volna így bánnom vele... Lehet, hogy csak egy 
ártatlan kérdés volt, és én értettem félre, azért 
mert úgy érzem, a környezetemben már min-
denki rajtam élősködik.” - gondolja magában, 
és elindul felfelé a lépcsőn. Benyit a gyermek 
szobájába, ahol a fia a földön kuporogva játszik 
magában.

A fiú felnéz, és újra megkérdezi:
- Apa, neked mennyi az órabéred?
- Négy dollár fiam.
- És tudnál nekem adni két dollárt?
Az apa gyanakvó tekintettel ránéz a fiára, 

és azon töpreng: „Remélem nem valami játé-
kot akar venni belőle magának...” Majd meg is 
kérdezi tőle:

- Mire kellene neked az a két dollár?
- Mindjárt megmutatom! - mondja a gyer-

mek sejtelmes mosollyal az arcán.
Apja előveszi a két dollárt, és odaadja a fi-

ának. Mire a fiú benyúl a takarója alá, és elő-
veszi a spórolt pénzét. Elkezdi összerakosgat-
ni az aprót, ami összesen két dollárra jön ki. 
Hozzáteszi a most kapott másik két dollárt, és 
boldogan az apja felé nyújtja: 

- Apa! Most, hogy kifizetem neked, tudsz ve-
lem is tölteni egy órát, hogy együtt játsszunk?

Néhány évvel ezelőtt beszélgettem egy iga-
zán gazdag emberrel, aki a következőt mondta 
nekem, ami alapjaiban megváltoztatta a gon-
dolkodásomat: „Bármit megtehetek, amit csak 
akarok. Illetve...egy dolgot mégsem: A 22 éves 
lányomat már nem tudom visszaültetni a hintá-
ba, hogy játszhassak vele.

(közreadta: Piti M)

Andrea Schwarz:
Másfajta ünnep

A világosságra vártam 
de talán

a várakozás is 
már világosság

a beteljesedésre vártam 
de talán 

vágyakozás is 
már beteljesedés

az örömre vártam 
de talán 

a könnyek is 
már az élet jelei
Istenre vártam

és egy Gyermek jött a világra.

TANÍTÁS A SZERETETRŐL 
A szeretetre szükségünk van, és minél töb-

bet beszélünk róla, miközben megcselekedjük, 
annál jobbá válunk ebben a hit évében. 

A hit szeretet által működik. 1János 4,8 azt 
mondja: „Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, 
mert az ISTEN SZERETET.” 

Senki nem mondhatja azt, hogy én már eb-
ben tökéletes vagyok. 

Nem ismerik az emberek mit ír a Biblia ar-
ról, hogy ki e világ Istene: 

Az ördög: a tolvaj, aki nem egyébért jön, 
hogy lopjon, öljön, és pusztítson. Jézus azt 
mondja: 

HÍREK – ESEMÉNYEK
Adventi lelkigyakorlat: december 7 – 

8-án (péntek, szombat) este 18 órakor, 9 – 
én (vasárnap) reggel a fél 9 – kor kezdődő 
szentmisében. A lelkigyakorlatos elmélke-
déseket Rosszel Norbert hódmezővásárhe-
lyi káplán atyától hallhatjuk. Szentgyónást 
mind három nap a szentmise előtt már egy 
órával ellehet végezni. A gyerekek szom-
bat délután 3 órától élhetnek ezzel a lehe-
tőséggel. Rohanó világunkban álljuk meg 
egy picit, készüljünk lelkileg is karácsony-

ra!

Karitász vásár: december 9-én fél 10 
és 12 óra között lesz a katolikus körben. 
Vásárolható karácsonyi asztali díszek, és 
egyéb más karácsonyi jellegű ajándék-
tárgy. A bevételből a nagycsaládosokat, és 
rászorulókat támogatja a Karitász csoport 
élelmiszer csomaggal.

December 15-én lelkinap lesz a temp-
lomban, mely 14 órakor kezdődik. Része 

lesz közös dicsőítő éneklés, tanúságtétel, 
gyógyító szentmise, és közbenjáró imád-
ság. Mindenkit szeretettel hív és vár a Tá-
borhegy és az Élő víz közösség! 

Községi betlehemezés december 23-án 
vasárnap délután. Az előadás helyszí-
nei: Szélmalom 14.30, Bem utcai játszótér 
15.00, Újfalusi ABC 15.30, Művelődésiház 
előtt 16 óra. Az előadással a karácsonyra 
hangolódást szeretnék elősegíteni a sze-
replő felnőttek, fiatalok és gyermekek. 
Szeretettel hívják és várják községünk 
apraját és nagyját a betlehemezők! Éljük 
át együtt, karácsonyi ünnep lényegét, örö-
mét!

December 24-én délután fél 3 – kor kez-
dődik a gyerekek karácsonya, pásztorjáté-
kot a kicsinyek előadásában láthatjuk.

Éjjel 23.30-kor karácsonyi játékot látha-
tunk a fiatalok előadásában, majd az éjféli 
szentmise.

December 25. Jézus születésének ün-
nepe. Szentmise délelőtt fél 9 és este 18 
órakor lesz. A délelőtti szentmise után a 
fiatalok megismétlik a karácsonyi játé-
kot.

December 26. Karácsony másodnapja, 
Szent István első vértanú ünnepe, vasár-
nap miserend.

December 30. Szent Család ünnepe. A 
reggeli szentmise után a kicsik megismét-
lik a pásztorjátékot.

December 31. Az év végi hálaadó szent-
mise 18 órakor kezdődik.

Január 1. Újév első napja, Szűz Mária 
Isten Anyaságának ünnepe, a béke világ-
napja. Vasárnapi miserend lesz templo-
munkban.

Adventben hétvégén és a lelkigyakor-
latos napokon könyv, képeslap és kegy-
tárgyárusítás van a templomban a szent-
mise után. Használjuk fel a lehetőséget és 
ajándékozzunk vallásos témájú könyvet, 
naptárt vagy más kegytárgyat.

Áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten 
áldásával kísért békés, boldog újesztendőt 
kívánok minden kedves olvasónak!

Rozgonyi Mária

Én azért jöttem, hogy életük legyen és 
bőségben legyen.



10. oldal XXV. évfolyam 12. szám

Hallotta-e?
– 1923-ban (135/1923 kgy.sz) a Szegvári Le-

vente Egyesület kérvényt nyújtott be a képvi-
selő testületnek, melyben „játszó térül” 4 hold 
megfelelő földterületet kérnek. Ez a játszótér 
egy sportpálya lenne, melyen edzenének, fo-
ciznának az egyesület tagjai.

A testület nem teljesítette a kérést, mert 
„minden földdarab jövedelmére szükség van 
a községnek. Továbbra is a vásártéren gyako-
roljanak.”

A minisztérium elrendelte a „levente kor-
osztály” vagyis a testgyakorlásra kötelesek 
összeírását. A képviselők és az egyesület még 
„testnevelési bizottságot” is létesített.

1924-ben már odáig is eljutottak a képvise-
lők, hogy a „fiatalság testnevelésének fejlesz-
tésére” 3 millió korona segélyt szavaztak meg 
azzal a kikötéssel, hogy a levente egyesület a 
rendezvényeinek bevételét is erre fordítja.

(Ehhez tudni kell azt, hogy ebben az időben 
óriási volt az infláció, a felajánlott összeg alig 
érte az ezred részészét.

Nem véletlenül, 1926-ban bevezették az új 
pénzt a Pengőt)

Ugyanebben az évben a testnevelési törvény 
(9000/1924 VKM rendelet) testnevelésre alkal-
mas földterület kisajátítását rendelte el. „Test-
nevelésre alkalmas föld az egész községben 
nincs, a vásárteret ajánljuk fel.” Ez lett a testü-
let válasza a rendeletre.

– 1924-ben felmerült gondolati szinten a 
képviselő testületben a „villanyvilágítás” léte-
sítésének lehetősége. Az áramot a gőzmalmok 
állítanák elő.  

1925 szeptember 26-án újra tárgyaltak a vil-
lanyvilágítás bevezetéséről. Elhatározták 1000 
db „villanyvilágítási részvényt” vásárolnak. A 
lakosság 800 db-ot, a község pedig 200 db-ot 
jegyzett. Egy részvény ára 500.000 Korona 
volt. Mivel 1926-ban a Koronát felváltotta a 
Pengő, a részvények értéküket vesztették, nem 
lett villanyvilágítás a faluban.

– Ugyancsak 1925-ben a királyi tanfelügye-
lő utasította a községet a Réti- és nagypusztai 
dülőkben iskolák létesítésére, mivel a tanköte-
lesek száma megnőtt. Kibérelték a Marsovszky 
tanyát Nagypusztán évi 10 mázsa búzáért, 
amiben megkezdődött a tanítás.

A királyi tanfelügyelő elrendelte az iparos-
tanonc tanfolyam felállítását is. A tanítók díja-
zására, 10 hónapra egy-egy mázsa búzát hatá-
roztak meg. Az iparostanoncok száma a 40 főt 
is meghaladta az első évben. Az iparos tanonc 
iskola vezetője Takács László tanító lett.

– Az iratok között találtam egy statisztikát, 
amelyben szegvári adatok szerepeltek: „Szeg-
várról az I. világháború idején 950 ember vo-
nult be katonának. Ebből 219 fő eltűnt vagy 
meghalt, (205 főt holttá nyilvánítottak), 350 fő 
megsebesült, 105 fő vált rokkanttá.

130 hadiözvegy és 214 hadiárva maradt a há-
ború után a községben.

A Vöröskereszt 50 ágyas hadikórházat ren-
dezett be, vezetőjének Dr. Bárdos Jenő orvost 
nevezték ki. A szegvári katonák hősiesen har-
coltak. Ezt mutatja a számos kitüntetés, amit 
kaptak. 2 arany vitézségi érmet, 21-en I. osztá-
lyú ezüst vitézségi érmet, 45-en II. oszt. vitéz-
ségi érmet kaptak.14 katonát vitézzé avattak.

– 1927-ben létrejött a levente egyesületi gya-
korlótér. Elhatározták a községi szegényház 
felállítását, hiszen 57 elhagyott gyermek élt a 
faluban, ehhez jött még 17 fő menhelyt igénylő 
szegény ember.

A Kórógy tó partján fürdőkabinokat állítot-
tak a nyári szezonra. Létesült egy mentőállo-
más is.

Meghatározták a gépírói alkalmazott fizeté-
sét. 

Kovács Lajos István

Örökbe fogadták  
a Sáp-halmot

Együtt a Magyarokért Baráti Kör Egyesület 
örökbe fogadta a Sáp-halmot. 

Ahhoz, hogy valamilyen munkálatokat vé-
gezzenek, engedélyeket kell beszerezniük. 
Most a Kőrös-Maros Nemzeti Park igazgatósá-
gától kapták meg levelükre a választ, amelyben 
kérték az engedélyt a gyep gondozásához.

A helyreállításról, gondozásról részletes 
instrukciókat kapott az Egyesület. 

Idézet a leveléből:
A tervezett beavatkozással érintett terület 

nem része a Kőrös-Maros Nemzeti Parknak, 
illetve az európai közösségi jelentőségű termé-
szetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett 
földrészekről szóló rendelet alapján a tervezési 
terület nem része a Natura 2000 hálózatnak. 
Azonban a természetvédelemről szóló törvény 
alapján ún. „ex lege” kunhalomnak minősül, és 
mint ilyen objektum országos jelentőségű vé-
dett természeti területként kezelendő. 

A Kőrös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 
munkatársai többszöri helyszíni bejáráson 
megállapították, hogy a kérdéses területet már 
évtizedek óta szántóként használják (a művelé-
si ágnak megfelelően), azonban az Alsó-Tisza-
vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi Felügyelőség a földhasználót és a 
tulajdonost egyaránt eltiltotta a halomtest szán-
tóként való hasznosításától. 

A kunhalom eredeti, illetve ahhoz közelítő 
növényzetének helyreállítására irányuló civil 
kezdeményezés örvendetes és támogatandó. 

A növényzet rekonstrukcióját nagyban segí-
ti, hogy a Sáp-halom eredeti felszíni borított-
ságának jelentősebb része megmaradt, így az 
eredeti állapot viszonylag kis energia ráfordí-
tással rekonstruálható. 

Amennyiben az eredeti állapotnak a fel-
szántás előtti állapotot vesszük, úgy az eredeti 
vagy ahhoz közeli állapot helyreállítható a me-
zőgazdasági művelés felhagyásával. A hely-

reállításhoz fűmagvetés vagy egyéb nagyobb 
beavatkozás nem szükséges, elegendő a terület 
rendszeres szárzúzásáról, kaszálásáról gondos-
kodni, tekintettel arra, hogy a halomtest jelentős 
részén még fellelhető az eredetihez hasonló nö-
vénytakaró. A helyreállítás időigénye kb. 5. év. 

A helyreállítást gyorsíthatja, ha a halomtestről 
származó kaszálékot a parlagoltatott terület-
re hordják és ott elterítik, mint propagulum 
forrást, így a jelenleg parlagterületen a halom 
eredeti növényzetének magforrásai biztosítják 
a növényborítás kialakítását.

Amennyiben valamilyen más típusú beavat-
kozás is szükségessé válik, pl. a Sáp-halom be-
kerítése, és amennyiben a tevékenység érinti a 
halomtestet, úgy be kell szerezni a Csongrád 
Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvé-
delmi Irodájának, mint a régészeti lelőhelyekért 
felelős I. fokú hatóságnak a hozzájárulását is.

A Sáp-halom jelenleg nyilvántartott kiterje-
dése, a halom közepétől (csúcsától) számított 
51 méteres sugár.

Felhívom a figyelmet arra, hogy jelen tájé-
koztatás nem mentesíti a tulajdonossal való 
egyeztetés alól, és a helyreállítási munkák 
csak a tulajdonos hozzájárulásának birtokában 
kezdhetők meg.

A halom kihirdetett kiterjedésénél nagyobb 
felületen történő gyepesítés, egyfajta puffer-
zóna kialakításának szempontjából szerencsés 
megoldás lenne, ennek mérete a termőföld 
tulajdonosával és földhasználójával történő 
egyeztetés során tetszőlegesen alakítható.

Közreadta Kiss Anikó, az egyesület elnöke

LAPZÁRTA
2012. december 29. 12 óra

A kézzel írt írásokat kérjük hamarabb be-
adni a szerkesztőség részére, hogy legyen idő 
begépelni a számítógépbe.

A fenti időpontig kérjük elektronikus eszkö-
zön leadni, vagy e-mailen elküldeni a közlésre 
szánt írásokat, hogy a szerkesztők időben ösz-
szeállíthassák a következő számot.

Rövid híreket, eseményekről szóló tudósítá-
sokat is várunk.

E-mail cím: baranyvera@gmail.com. 
Telefonszám: 06-30/278-56-40

Előfizetés  
kedvezménnyel!

Ha minden hónapban megveszi a Szeg-
vári Naplót, kényelmesebb, ha előfizet.

Emellett kedvezményt is kap. Az előfi-
zetés 2013-ra csak 1000 Ft.

A kézbesítők jövőre is díjtalanul házhoz 
szállítják az újságot a megjelenés másnap-
ján.

Előfizetni a könyvtárban lehet.
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Az életem
13. rész

Nyugdíjasan, elégedetten
(Szakikat faragnak… Hároméves 

szakképzés)

„A diákok valódi munkahelyen, valódi mun-
katapasztalatot szerezhetnének.” Úgy, mint ré-
gen, visszatérünk a 20-30 évvel ezelőtti gyöke-
rekhez! Akkor régen – mint Németországban 
most is – több volt a gyakorlati képzés, mint a 
szakismereti vagy a közismereti képzés. Valódi 
munkahelyeken, vagy a gyakorlatot oktató tan-
műhelyekben a tanulók akkor valódi munkata-
pasztalatot szereztek, de „az állandóan változó 
munkaerő-piaci helyzetben nem lesznek képe-
sek alkalmazkodni, ha nehezes tudnak írni-ol-
vasni… több kell a hároméves képzésnél!”

Így, és ezeket olvastam a cikkben, s újra 
elgondolkoztam, mint pedagógus… Írni és 
olvasni megtanulni nem a szakmunkásképző 
feladata, 8 év alatt kell, hogy legyen idő mind-
ezekre! Akkor ki a felelős, ha ez nem így tör-
ténik? 

„Az elméletet az iskolákban, a gyakorlatot 
az üzemekben tanítanák, a közismereti tárgyak 
rovására.” Írja ezt is az újság, de szerintem a 
szakmunkásképző iskola feladata valóban nem 
az írás-olvasás tanítása, hanem a szakképzés. 
Erősíteni tehát az előző 8 évet kellene, s akkor 
nyugodtan lehet növelni most is a gyakorla-
ti képzés óraszámát, és ezt erősítené még az 
évenkénti nyári gyakorlat. Természetesen időt 
hagyva a tanulók nyári pihenésére is. 

A képzés régen is hároméves volt, csak az 
érettségizettek kaptak két évet a szakma meg-
szerzésére – gyakorlati képzés, munkahely – s 
közismeretet nem tanultak. Nekem volt olyan 
osztályom is, ahol 18 fő érettségizett autó-
szerelő volt. A fontos tehát, hogy olyan hely 
legyen, ahol a szakmát gyakorolhatják, utána 
legyen munkahely, ahol pedig tanult szakmáju-
kat „gyümölcsöztethetik”. Ne arról legyen szó, 
hogy „eladhassák magukat”, hanem legyenek 
„vevők”, akiknek rájuk szükségük van. Régen 
volt olyan tapasztalatom is, hogy sokan meg-
szerették a közismereti tárgyakat: a matemati-
kát, magyart, kémiát…, de szakmájukat is jól 
elsajátították.

Még köpenyben is jártak, a farmernadrágot 
felszaggatták, nyakukba kötötték a „piros fe-
hér pettyes kendőcskét” az osztály előtt kettős 
sorokban a fülben már „egy-két fülbevaló is 
volt”, de az órára nem vitték be!

Ballagásokon később már volt néhány „fes-
tett hajú fiú”, legtöbb a „szobafestőknél”. De 
majd elmúlik ez is, „kimegy a divatból”! Meg-
szűnik a szükséges felzárkóztatás, mert min-
den iskola „teszi a dolgát!” „Azzal ugyanis, 
hogy az iparkamara vette át a szakképzés ko-
ordinálását, garantált, hogy olyan szakemberek 
képeznek, amilyenekre valóban szükség van.”

A közismereti tantárgyak óráinak csökken-
tése szerintem nem lehet gond, ha régen nem 
volt! Jó pedagógusokra, „törődő szülőkre”, 

megértésre, szeretetre van szükség, s minden 
megoldható!

De legyen „központ” a tanuló, értük kell, 
hogy legyünk! „Minden tanár többet keres”. 
Az új jogszabály a nevelést állítja a pedagógiai 
tevékenység központjába. Én mindig így val-
lottam. A pedagógus elsősorban nevelő! Sze-
rintem is.

Írásom végére értem. 2012. évet írunk, októ-
ber van, néhány nap múlva 23-a. Most eszembe 
jut ismét egy szép emlék, és emlékezem. 1956. 
október 23. napja nekem „kettős ünnep”. Fér-
jemmel akkor első házassági évfordulónkat 
ünnepeltük. Ennek már 56 éve, és annak is, 
hogy 1956 júniusában államvizsgáztam, tulaj-
donképpen akkor kezdtem az „Életem”, amit 
lassan „befejezek!” (folyt. köv.)

Dr. Magyar Jánosné
nyugdíjas pedagógus

A megetetett  
társadalom

Miből készül az eperfagyi? –  
Jobb, ha nem tudja!

Ne ámítsuk magunkat! Aki reggelire „ka-
kaóitalt” iszik, a laboratórium ízeit nyeli, aki 
eperjoghurtot kanalaz, fűrészport fal, aki bol-
ti citromlevet tesz a teába, az a penészgomba 
„váladékát” kapja, bármennyire tiltakozik is. 
Az édeset idomított baktériumok „köpik ki”, a 
savanyú a mikroorganizmusok „izzadmánya”.

Érzékeinket (észrevétlenül) manipulálja 
egy világhatalommá szerveződött maffia, az 
ízipar, s laboratóriumokban előállított (titkos) 
aromákkal, ízfokozókkal megváltoztatja íz-
lelésünket. Veszélyben az ízlés szabadsága, a 
kulináris önrendelkezés joga. Nem azt esszük, 
amit enni vélünk. Mert semmi sem az, aminek 
látszik.

Az eperaromát egy Holzmindenben székelő 
német aromagyár állítja elő ausztrál fűrészpor, 
alkohol, víz és néhány titkos összetevő keve-
rékéből.

(A Föld teljes epertermése az „eperből” ké-
szült fagylaltok, joghurtok, desszertek meny-
nyiségének egy százalékát sem fedezné!)

Egy amerikai konszern baktériumból ká-
vétejszínt és krémsajtot varázsol, egy másik 

vörös áfonyából cseresznyét, ricinusolajból 
őszibarack-aromát. Az Athlon nevű cég (nem 
vicc!) madártollból péksüteményt, a General 
Foods vízből, fehérjéből és gyanús zsiradékból 
műszalonnát.

A Procter and Gamble nevű amerikai válla-
lat még a gyapotszálat (pamutot) is fogyasztha-
tóvá teszi: a növény rostjaiból kenyeret sütnek. 
Az ízek e szép új világában a menthenthiol 
nevű vegyület a grépfrút, az acetyl-pyrolin 
egyik változata a ropogós kenyérhéj, a filberton 
a mogyoróíz illúziójáért felel

(Internetről közreadja:
 Kovács Lajos István)

Kedves Olvasók!
Az alábbi szép verssel kívánok Önöknek 
kellemes karácsonyi ünnepeket és sike-
rekben gazdag boldog újesztendőt!

Fenyőfa áll a szoba közepén,
S kinn hó borította táj.
Lángocska gyúl a szívek mécsesén,
Sokakat melegítve át.

Milyen szép a karácsony ünnepe!
Mindegy, hogy gazdag vagy szerény.
Legfontosabb most is a szeretet,
Ebből kell, hogy legyen elég.

A szeretet legalább ingyen van.
Ezt bárkinek átadhatnád.
Igen! Ma a szeretet napja van!
Ebből is ajándékozzál!

A kályha dorombolva melegít,
Majd a nap tüzesen izzik.
Bizony, ez nem mindenkinek segít.
Van, aki belülről fázik.

A fenyőfát, ha már eltüzelték,
S kinn is zöldell majd a táj,
Lángocska! Égj a szívek mécsesén.
S mindenkit melegíts át!

(Bakó Tibor: A karácsony melege)

Lukács Istvánné
képviselő
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Tóth-Máthé Miklós: A hóember
Karácsonyestén korán zárt a kocsma, de 

nekik még nem volt kedvük hazamenni. Egy 
ideig a kocsma előtt toporogtak a frissen 
esett hóban, aztán átlötyöglek a térre. Nem 
nagy távolság, csak egy kis utcán kellett 
keresztülmenni és már le is cövekelhettek 
szokott őrhelyükön, a tér sarkában, a nagy 
gesztenyefánál. 

Rosszkedvűen szívták a cigarettát, és 
időnként körbeadták a borosüveget. Hárman 
voltak. Ez elenyészően kis szám a napi átlag-
hoz, amikor tízen-tizenöten is összeverőd-
tek, nyomasztóan nehezedve a kedélyekre. 
Olyankor hangosak voltak és kötekedők. A 
tér birtokosai. Mindenki más csak betolako-
dó, amolyan jöttment. 

Most keveset beszéltek és egyre rosszabb 
hangulatban. Egy ideig még reménykedtek, 
hogy a néptelen fehérségben, a fővároshoz 
szokatlan csendben talán feltűnik valame-
lyik haver, de csakhamar letettek erről. Ké-
sőbb már egymást méregették, jobb híján 
egy kis belső kötekedésre készen. 

A behemót Jocó, a faarcú, aki még haveri 
körben is csak ritkán mosolygott, messzire 
fricskázta a cigarettacsikket. 

– Rühellem ezt az estét – mondta. – Olyan 
a város, akár a temető. Mindenki behúzódik 
a vackába és cicomázza a fenyőgallyat. Mi-
csoda baromság! 

Jocónak tekintélye volt. Hallgatólagosan 
vezérnek tekintették a téren, mert baromi 
erejét már néhányszor bebizonyította. A má-
sik kettő jobbnak látta rögtön helyeselni. A 
tömzsi Káró meg is toldotta. 

– Birkák – jelentette ki. – Mint a birkás 
hajsapkája alól már csak utána szajkózta: 

– Birkák! Ez frankó! Akár a birkák! 
És röhögtek. Ekkor távolabb feltűnt egy 

ember. Ahogy botladozva közeledett a hó-
ban, látszott, hogy olyan ötven körüli férfi. 
Sötétkék télikabátot viselt, kalapot és szem-
üveget. 

Káró vette észre először. Jocóra hunyorí-
tott. 

– Ott jön egy birka! Ne bégettessük meg 
egy kicsit?! 

A férfi ekkor már egész közel volt. Közép-
termetű, sovány kis ember, a hónaljáig ért 
Jocónak. Ez akkor derült ki, mikor a faarcú 
behemót elállta az útját. 

– Apuskám, megmondaná, hány óra? 
– Hogyne. Nagyon szívesen. – A férfi ki-

gombolta a télikabátját és körülményesen 
zsebórát húzott elő. Felpattintotta a tetejét. 

– Fél kilenc, uraim. 
– Hazudik! – lépett most közelebb Káró. – 

Már kilenc is elmúlt. 
– Bocsánatot kérek – mutatta körbe az órát 

a férfi –, győződjenek meg róla önök is. Ma 
állítottam be a rádió szerint. 

– Már elmúlt kilenc! – préselte a szavakat 
Jocó. – Nem hallotta?! 

– Hallottam, kérem, de a rádió szerint… 
Jocó megmarkolta férfi kabátját. 
– Át akartál verni minket?! Ez a krumpli 

már nem is jár, úgy csórtad ki a múzeumból. 
Ezért most laposra verlek. Káró, vedd le a 
szemüvegét. 

Káró készségesen, az operációhoz készü-
lődő orvos gyöngédségével vette le a szem-
üveget, és akkor hunyorogva azt mondta a 
férfi: 

– Uraim, ne felejtsék el, hogy ma a szeretet 
és békesség ünnepe van. 

Jocó annyira meglepődött, hogy kiengedte 
markából a kabátot. 

– Még van pofád hülyéskedni?! 
– Dehogy, kérem, az én helyzetemben 

ez igazán nem lenne célszerű. De hát kará-
csony este van. Ilyenkor azért mégse kéne 
verekedni. Ha azonban úgy gondolják, ak-
kor verjenek meg. Sosem voltam erős, öt-
venéves vagyok, azonkívül önök hárman 
vannak. Kérem, parancsoljanak, de ha 
lehet, engedjék meg, hogy levegyem a ka-
bátomat… A múlt héten vásároltam, és ért-
hető, ugye, ha nem szeretném, hogy véres 
legyen. 

Jocó elképedve állt. Először történt meg 
vele, hogy nem tudta mit csináljon. Úgy ütni, 
hogy valaki beleegyezik, ilyesmi még nem 
fordult elő vele. 

A férfi közben levetette a kabátját. 
– Megfogná? – nyújtotta Káró felé. – Eset-

leg, ha maga is verni akar, akkor nagyon 
megkérem, adja oda annak, aki éppen nem 
üt. 

– Te csak ne rendelkezz! – fortyant fel 
Káró. – Mit gondolsz, hol vagy?! A hivatal-
ban?! 

A férfi finoman elmosolyodott. 
– Ott én rendelkezem a legkevésbé. Nem 

én vagyok az igazgató. Csak egy kis csavar 
a hivatali gépezetben. Uraim, engedjék meg, 
hogy bemutatkozzam. Takács Gábor – nyúj-
totta a kezét Jocó felé. 

– Menjen a fenébe! – fordított hátat Jocó és 
odébb sétált, mint aki a maga részéről befe-
jezte az ügyet. 

– Ezek szerint nem vernek meg? – nézett a 
másik kettőre Takács Gábor, és amikor nem 
kapott választ, lassan felvette a kabátját. 

– Az órámat még az édesapámtól kaptam. 
Gimnazista koromban, egy karácsony estén. 
Milyen szépek is voltak azok a régi karácso-
nyok! Nem tudom, önök hogy vannak vele, 
de ma valahogy nem érzem úgy az ünnep 
hangulatát. Lehet, hogy ez a korral jár, vagy 
maguk fiatalok is úgy érzik? 

– Na, söprés! – legyintett Füles. – Ne lo-
csogjon itt. Spuri a kéglire, mert kigyullad 
a karácsonyfája és betömködik maga elől az 
ünnepi kaját. 

– Nincs karácsonyfám – lépett közelebb 
Takács Gábor. – Egyedül élek… két éve… 
egyedül… 

Jocó megfordult. Cigarettát vett elő, rá-
gyújtott. 

– Van ilyen! Az asszony olajra lépett, mi? 
– Meghalt, kérem. 
Jocó nagy karikákban eregette ki a füs-

töt. Ezt is ő tudta legjobban a téren. Nézte, 
ahogy előkanyarognak a szájából, megnő-
nek, aztán elszakadva, szétfoszlanak a le-
vegőben. 

– Gyereke csak van? – kérdezte később. 
– Nincsen… Sajnos az sincs. 
– Akkor menjen a rokonaihoz… – ajánlot-

ta Káró. 
– A rokonaim Kanadában élnek, 
– Na látja – vigyorgott Füles. – Akkor meg 

kapja a frankó cuccokat! És még maga sirán-
kozik! 

– A szemüvegemet, lenne szíves – pislo-
gott Takács Gábor. A tömzsi Jocóra nézett, 
de mikor az összehúzott szemmel biccentett, 
visszaadta. 
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– Köszönöm – tette lel a szemüvegét Ta-
kács, majd Füleshez fordulva mondta: Nem 
kapok cuccokat, kérem… Nem tartjuk a kap-
csolatot… 

– Akkor maga csakugyan egyedül le-
het, fater – bólogatott Füles. – De lássa be, 
mi azért mégse fogadhatjuk örökbe! Éppen 
ezért, legjobb lesz, ha szépen hazacaplat. 

– Hiszen éppen ez az – sóhajtott Takács 
Gábor –, otthon a lakásban, még úgy sem 
érzem a karácsony hangulatát, mint ide-
kint. Azért is sétálok, mert a hó valahogy 
emlékeztet azokra a régi gyermekkori ka-
rácsonyokra. Vidéken éltünk és ha esett a 
hó, mindig hóembert csináltunk az udva-
ron. Istenem, de régen csináltam már hó-
embert. 

A játszótér felé nézett, ami ott terült el 
mögöttük. A libikókát, a homokozót vastag 
hótakaró borította. És ekkor a homokozó 
mögött, a túlsó oldalon észrevett egy félig 
elkészült hóembert. Csak a törzse volt még 
meg, az is ormótlanná püffedve a frissen rá-
esett hótól. 

– Odanézzenek! – mutatott oda. – Egy hó-
ember! 

– Hol? – mozdult közelebb Füles, és ami-
kor meglátta, röhögött. – Fater, maga el van 
tájolva! Az egy szemetes kuka, csak ráesett 
a hó. 

– Az kérem, hóember – vette védelmébe 
Takács Gábor, de még nincs befejezve. Biz-
tosan a kis srácok kezdték csinálni délelőtt, 
de aztán, hogy esni kezdett a hó, hát abba-
hagyták. 

Hirtelen átlépett a kis vaskerítésen. 
– Hé! Mit akar csinálni?! Hová megy?! 

kiáltott utána Káró. Takács Gábor akkor 
már a hóember közelébe ért, onnan kiáltott 
vissza: 

– Befejezem! Legalábbis megpróbálom! 
Csodálkoznak majd holnap a kis srácok! 

– Ez bolond! Hagyjátok! – legyintett Jocó. 
– Nekünk is egy ilyen buggyant agyút kel-

lett kifognunk. 
– Skizofranci! – toldotta meg a jellemzést 

Káró is közben Takácsot figyelte, aki már ott 
sürgölődött a hóembertorzó körül. – Rossz 
nézni, ahogy szerencsétlenkedik! Akkor csi-
nált ez hóembert, amikor én voltam az ENSZ 
főtitkára. 

Cigarettáztak és nézték Takácsot. 
– Ha legalább lenne még egy kis piánk! – 

siránkozott Füles és forgatta, dobálgatta az 
üveget, mint egy zsonglőr. – Már egy csepp 
se maradt. 

– Rühellem ezt az estét – morogta Jocó, 
majd szórakozottan átlépett a kerítésen, és 
odaballagott Takács mellé. – Na, megy a 
meló? 

– Úgy gondolom, igen – lihegett Takács 
–, bár be kell vallanom, bizony eléggé kijöt-
tem a gyakorlatból. A legutolsó hóembert… 
ajaj… már meg se tudom mondani, mikor 
csináltam. 

Jocó bólintott, közben belerúgott néhány-
szor a hóemberbe. 

– Még nem elég kemény – állapította meg 
szakszerűen –, jobban meg kéne nyomkodni. 

Lehajolt és nagy kezével gyúrni, dagaszta-
ni kezdte a havat. 

– Mit bámultok? – fordult hátra a másik 
kettő felé, akik már szintén ott strázsáltak. – 
Gurítsatok össze néhány hógombócot. Vagy 
sose csináltatok még hóembert? 

A két haver egymásra nézett. Káró füty-
tyentett egyet csodálkozva, Füles végigszán-
tott hajkoronáján, ami nála a tanácstalanság 
jele volt, aztán mentek és görgetni kezdték 
a havat. 

Egy óra múlva már olyan hóember maga-
sodott a tér közepén, akár egy hirdetőoszlop. 
Az orrának egy fadarabot faragott ki Káró, 
a szemének meg két kavicsot tettek. Füles a 
hóember hóna alá nyomta az üres borosüve-
get is. 

– Valami tökfedőt kéne az öregnek – must-
rálgatta Jocó –, Füles eriggy, keress valamit! 

Takács Gábor levette a kalapját. 
– Tegyük fel ezt. 
– Na ne marhuljon – nézett rá Jocó. – Ak-

kor maga mit visel? 
– Van még otthon egy másik, amit eddig 

csak ünnepi alkalomkor hordtam. De már 
úgyis be akartam fogni. Az új kabátomhoz 
talán jobban is illik majd. 

És ráigazította a kalapot a hóember fejére. 
Aztán nevettek, mert a hóemberen igazán jól 
mutatott. Tekintélyesen komorrá vált benne, 
mint egy gondoktól gyötört vállalati igazga-
tó. 

– A kis srácok holnap… – lelkesedett 
Takács Gábor –, a kis srácok nem hisznek 
majd a szemüknek… azt hiszik, a hóember 
a hegyekből jött, hogy játsszon velük egy 
darabig… pedig a hóember nem a hegyekből 
jött… nem a hegyekből… hanem sokkal tá-
volabbról… csak én tudom, hogy honnan… 

Levette a szemüvegét és megtörölte a 
zsebkendőjével. Nézték mind a hárman. És 
akkor megszólalt Jocó: 

– Hány óra van most? Meg tudná monda-
ni? 

– Hogyne. Nagyon szívesen – tette fel a 
szemüvegét Takács Gábor, majd körülmé-
nyesen elővette a zsebórát. Felkattintotta a 
tetejét. – Negyed tizenegy – mutatta körbe. 
– Tessék, győződjenek meg róla önök is. 

– Nem szükséges – dörmögte Jocó –, ma-
gának, fater… elhisszük. 

Bruno Ferrero: 
Nem vásárolható

Fiatal pár lép be a város legszebb játéküzle-
tébe. A férj és a feleség hosszasan nézegetik a 
színes játékokat. Némelyek fenn sorakoznak az 
állványokon, mások a mennyezetről lógnak le 
vagy a pultokon fekszenek szívderítő tarkaság-
ban.

Vannak itt síró és nevető babák, elektronikus 
játékok, kicsike konyhák, melyekben lángost és 
süteményt sütnek.

Nem tudják eldönteni, melyiket vegyék meg.
A csinos eladónő hozzájuk lép. 
– Nézze – kezdi magyarázni a feleség –, ne-

künk egy egészen kicsi lányunk van, és mi so-
kat vagyunk távol hazulról, gyakran még este 
is.

– Olyan kislány, aki keveset mosolyog – 
folytatja a férj.

Szeretnénk venni neki valamit, ami boldog-
gá tenné – veszi át a szót újra az asszony –, ak-
kor is, ha mi nem vagyunk mellette... Valamit, 
aminek örülne, ha egyedül van.

Nagyon sajnálom – szólal meg udvariasan az 
eladónő – de mi nem árulunk szülőket.

Kányádi Sándor:
Isten háta mögött

üres az istálló s a jászol 
idén se lesz nálunk karácsony 
hiába vártok 
nem jönnek a három királyok 

sok dolga van a teremtőnek 
mindenkivel ő sem törődhet 
messzi a csillag 
mindenüvé nem világíthat 

megértjük persze mit tehetnénk 
de olyan sötétek az esték 
s a szeretetnek 
hiánya nagyon dideregtet 

előrelátó vagy de mégis 
nézz uram a hátad mögé is 
ott is lakoznak 
s örülnének a mosolyodnak.
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Érdekességre bukkantam az internetet bön-
gészve. Egy jó ismerősöm hívta fel a figyelme-
met, hogy van egy Szentesi 3CS+N Favágó csa-

A csapatépítés jó eszköze a kirándulás, ez 
régen köztudott dolog! Alkalmazza is szinte 
minden közösség, ki ide, ki oda utazik szerve-
zetten. 

A KPK szívesen megy Erdélybe, szinte 
egész területét bejártuk már, és újra készülő-
dünk 2013 márciusában. 

Az idén ősszel azonban kaptuk magunkat, és 
gyalogtúrát vállaló tagjainkkal kilátogattunk a 
Bihar hegységbe, ahol néhány éve már jártunk. 
Akkor is, most is a Boga völgyének egyik pan-
ziójában laktunk önellátóként. 

Könnyű annak a csapatnak ilyen szálláson 
boldogulni, amelynek olyan szakácsa van, 

pat. Versenyekre járnak, ahol különféle fával, 
favágással kapcsolatos feladatokat hajtanak 
végre. Fűrészelés kézzel, géppel, favágás, hasí-
tás fejszével, szerelés, stb. Komoly versenyfel-
adatokat kell megoldaniuk, amelyeket pontos 
leírással látnak el. A gyorsaságot és pontossá-
got igénylő versenyekre nagy szakmai tapasz-
talat és sok edzés kell.

Az őszi Ásotthalmon megrendezett verse-
nyen a csapat 3. helyezett lett.

Részt vettek a STIHL Országos Fakitermelő 
Verseny Selejtezőjén, Miskolcon.

Teljes csapat felállás. Fekete Csaba, Balázs 
Csaba, Csapi László, + Tóth Norbert, az utóbbi 
két fiatalember Szegváron él.

(Forrás:  
Facebook Szentesi 3CS+N Favágó Csapat)

Diákvilág
Kedves Olvasó!

Ismét eltelt egy hónap. Tájékoztatom az ol-
vasókat a novemberi eseményekről.

Mesemondó versenyt szerveztünk az alsó ta-
gozatosok számára. A következő eredmények 
születtek:

1-2. osztály:
1. Hegedűs Dániel 2.oszt. tanuló, felkészítő-

je: Laskovicsné Ágoston Sarolta
2. Fock Inez 1.b oszt. tanuló, felkészítője: Dr. 

Lehoczkyné Kehrer Anikó
3. Szűcs Ábel 2. oszt. tanuló, felkészítője: 

Laskovicsné Ágoston Sarolta
3-4. osztály:
1. Csillagkuti Jácint 3. oszt tanuló, felkészí-

tője: Ternainé Kovács Anna
2. Morvai Zsanett 4. oszt. tanuló, felkészítő-

je: Vassné Agócs Ilona
3. Fejős Kata 4. oszt. tanuló, felkészítője: 

Bereczkiné Buza Anett
Gratulálunk!

A mi iskolánk volt a házigazdája a területi 
mesemondó versenynek is. A rendezvényt a 
Művelődési Házban tartottuk. Jelen voltak a 
szentesi és a Szentes környéki iskolák dobogós 
helyezettjei. Ezen a versenyen az 1-2 osztályo-
sok korosztályában 1. helyezést ért el Hegedűs 
Dániel 2. oszt. tanuló, aki a megyei versenyen 
is szépen szerepelt. Felkészítője: Laskovicsné 
Ágoston Sarolta.

Gratulálunk!

Köszönet az iskola igazgatónőjének, a Műve-
lődési Ház dolgozóinak, a zsűrinek, és az alsó 
tagozatos pedagógusoknak a segítő munkáért.

Nyílt tanítási órákat tartottunk az alsó és a 
felső tagozatban. Sok szülő vett részt az órá-
kon.

Növendék hangversenyre került sor az Új 
Iskolában. A gyerekek bemutatták az eddig ta-
nult repertoárjukat.

Beindult a Szülők Iskolája programsorozat. 
Nagy érdeklődéssel fogadták a szülők. Az elő-
adó: Binderné Berkecz Mária családterapeuta 
volt. A program segítői: Bernáth Ildikó igazga-
tó asszony és Bereczkiné Buza Anett tanítónő.

Az alsó tagozatos Diákönkormányzat a Be-
levaló Klub tagjainak segítségével kézműves 
délutánt szervezett az Új iskolában. A gyerme-
kek pingvineket készítettek. Nagy sikernek ör-
vendett ez a kezdeményezés. Szervező: Lukács 
Istvánné.

Köszönjük a Belevaló Klub tagjainak a mun-
káját.

Mit kínálunk december hónapban?

- Teadélután az osztályfőnökökkel
- A Fővárosi Cirkusz Varieté műsora a szen-

tesi sportcsarnokban. Jelentkezés az osztályfő-
nököknél!

Folytatás a 16. oldalon

Ismét a Bihar hegységben jártunk  
a Kultúra Pártolók Körével

Favágók

mint nekünk, hiszen Menyhárt Józsi 4 napig 
főzött ránk, kész étellel várva a kifáradt hegy-
mászókat. Talán nem is bírtuk volna másként! 
A Bihar igen magas és vadregényes mészkő-
hegység, völgyeit-szikláit járni komoly tel-
jesítmény. Víznyelők, szakadékok, hatalmas 
csúcsok, barlangok, belőlük előtörő vízesések 
egyaránt előfordulnak, ezeket a csodálatos ter-
mészeti jelenségeket megkeresni azonban nem 
egyszerű. A sok gyaloglás a legkevesebb, meg 
kell azonban birkózni a szintkülönbséggel, és 
a táj egyenetlenségeivel. Néhol bevésett ka-
paszkodókba, akár a patakmeder felett láncon 
függeszkedve lehet eljutni a legszebb tájakra, 
de megéri! 

Nem veszélytelen tehát egy Bihar-túra! Az 
összefogás, egymás segítése elengedhetetlen. 
Mi lenne ennél jobb csapatépítő! 

Ajánljuk mindenkinek, aki szereti a hegye-
ket, új tájakra vágyik, de nem akar nagyon 
messzire utazni. A Bihar nincs messzebb hoz-
zánk, mint a Bükk hegység, csak ellenkező 
irányba kell elindulni. Bárkinek örömmel adok 
bővebb információt, érdemes megnézni!

Nagy Sándorné 
művelődésszervező
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Tekéznek  
az amatőrök

Mint sok éve már hagyomány, így az idén 
is meghirdették az amatőr tekebajnokságot. A 
felhívásra 15 csapat jelentkezett. Hetente há-
rom napon, szerdán, pénteken este és vasárnap 
délután bonyolítják le a fordulókat. A több mint 
két hónapig tartó játék sok embert megmozgat, 
benépesíti a tekepályát. Csapatonként négy 
versenyző játszik, de vannak tartalék játéko-
sok és jelentős számú szurkoló is csatlakozik 
hozzájuk. 

A pénteki mérkőzéseket látva nagyon jól 
szórakoztam. Az egyik hölgy csapat játéko-
sai mérkőztek a Horváth Cipó néven szerep-
lő csapattal. A versenyző múlttal rendelkező 
Nyuszó-Muszó játékos legyőzte férfi ellenfe-
lét. De a többiek is jól gurítottak. Minden csa-
patban lehet egy igazolt játékos. Aztán kinek-
kinek milyen szerencséje, családi kapcsolata 
van, úgy sikerül erősíteni az állandóan edzés-
ben lévő tekésekkel. 

Az amatőr bajnokságban azonban nemcsak 
úgy vesznek részt a csapattagok, hogy oda-
mennek a mérkőzésre és elkezdenek gurítani, 
hanem több hetes edzéssel készülnek a bajnok-
ságra. Az egyik hölgy elmondása szerint erre 
azért is van szükség, hogy ne ott „égjen le” a 
többiek előtt, hanem kellő gyakorlás után talán 
már sikerül jól eltalálni a bábukat. Természe-
tesen a sportbalesetek, húzódások, szakadások 
is megelőzhetők ezzel. Egyszóval több mint 60 
embernek jelent ez a jóhangulatú bajnokság a 
téli hónapokban sportolási lehetőséget. 

Ha szeretne belepillantani egy-egy mérkő-
zésbe tekintse meg a tekézők internetes lapján 
– szte.aw.hu – a sorsolást, a mérkőzések idő-
pontjait. 

Kosztolányi Sándorné

Röplabda Torna
A szentesi Szent Erzsébet Katolikus Álta-

lános Iskola idén ünnepli 100 éves fennállá-
sát. Ennek emlékére rendezték meg területi 
röplabda tornájukat III. korcsoportos lányok 
számára. Ezen szép szegvári siker született, a 
kislányok a második helyen végeztek nagyon 
szép játékkal. 

A csapat tagjai:
Vígh Ildikó, Csapi Emese, Puskás Kata, 

Csatordai Viktória, Szabó Fanni és Szöllős Be-
atrix

Hagyományos Forray Röplabda Tornánkat 
2012. december 12-13-án rendezzük meg a 
szegvári tornacsarnokban.

Pólyáné Téli Éva

A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és 
Gimnázium tornatermében az idén is közel 100 
tornász csapat gyűlt össze, hogy részt vegyen a 
Réthy Sándor olimpikon emlékére megrende-
zett diáktornaversenyen. Nagy megtiszteltetés 
számunkra, hogy ebben az évben is meghívást 

kaptunk az eseményre. Nagyon sokat készül-
tünk, hogy minél jobb teljesítményt érjünk 
el. Az I. és a II. korcsoportos kislányok közül 
többen életükben először vettek részt ekkora 
versenyen, az ötödikesek pedig most tornáz-
tak először a felsősök között, így nekik is új 

A felnőtt foci újjászerveződésének eredmé-
nyei is kiemelkedőek. Több játékos újra kezdte 
a focit és többen jelezték, hogy a tavaszi baj-
nokságban ismét Szegváron szeretnének ját-
szani. Az őszi szezonban a felnőtt csapat a 5. 
helyen végzett.

Gratulálok az utánpótlás és a felnőtt csapat-
nak a szép teljesítményekért, a kitartó munká-
ért.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani 
Gémes László polgármester úrnak, az Ön-
kormányzatnak, a Falufejlesztő KFT-nek, a 
Gyenes-KFT-nek, az edzőknek, a játékosok-
nak, a szülőknek és minden kedves szurkoló-
nak, akik segítik és támogatják az FC Szegvár 
Sportegyesület működését.

Segítségükre a jövőben is számítunk.
Köszönettel: 

Bihari László
Az FC Szegvár Sportegyesület elnöke

A szegvári fociról
Az FC Szegvár SE egy újonnan alakuló 

sportegyesület, melynek a célja az utánpótlás 
nevelés és a felnőtt labdarúgás megteremtése 
és támogatása.

Ennek szellemében megrendezésre került 
az első gyermek labdarúgó torna Gyenes-
Kupa néven, Szegváron a sportcsarnokban 
november 24-én. Ezen a versenyen részt 
vettek a szentesi, a mindszenti és a szegvári 
csapatok az U-7, U-9, U-11-es korosztályban. 
A szegvári gyerekek nagyon jól szerepeltek 
ezen a megmérettetésen. A következő ered-
mények születtek:

Az U-7 korosztály az első, 
az U-9 korosztály a harmadik, 
az U-11-es csapat a második helyen végzett.
A szegvári gyerekek figyelemreméltó telje-

sítményt nyújtottak, hiszen a közel 30 labdarú-
gást szerető gyerek fele még csak most ismer-
kedik a foci fortélyaival.

gyakorlatokat kellett tanulniuk. Mindannyian 
helyt álltak így szép eredményeket értünk el a 
népes mezőnyben. Köszönjük a Polgármesteri 
Hivatal és a szülők támogatását. 

I. kcs 
12. Szegvár (Tóth Viktória, Németh 

Szimonetta, Dancsik Fanni, Tulipán Petra, 
Sztanó Alexa, Puskás Zsófia, Mrena Kornélia, 
Süli Viktória)

I-II. kcs. 
14. Szegvár (Gráfik Vivien, Csapi Lorena, 

Szabó Boróka, Homlok Nikoletta, Tóth Viktó-
ria, Markovics Márta, Sípos Ilona)

III-IV. kcs
12. Szegvár (Ajtai Vivien, Gráfik Vivien, 

Szabó Janka, Szabó Diana, Kunszabó Viktó-
ria, Szabó Fanni, Szabó Boróka)

  A szegvári tornacsarnokban 2013. január 
26-án, szombaton 9 órai kezdettel rendezzük 
meg Forray Torna Országos Meghívásos ver-
senyünket, melyre szeretettel várunk minden 
kedves érdeklődőt.

A verseny sikeres megrendezése érdekében 
köszönettel veszünk minden támogatást. 

Pólyáné Téli Éva

Réthy Sándor Országos Torna Emlékverseny
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Reformáció futás
Több mint 350 induló volt a tizenegyedik 

Reformáció futóversenyen, amelyet a szen-
tesi Kiss Bálint Református Általános Iskola 
rendezett meg ebben az évben is. A táv 1517 
m volt. A szentesi és környékbeli iskolák mel-
lett ebben az évben Vésztőről és Tiszakürtről 
is érkeztek futók. A szegvári gyerekek szépen 
teljesítettek, több érmes helyezést hoztunk el 
egyéniben és csapatban is. 

Eredmények
2001-ben született lányok: 4. hely
7. Zoó Evelin, 14. Apró Réka, 24. Tóth Tí-

mea, 25. Kunszabó Viktória, 35. Gráfik Vivien, 
36. Turiczki Réka

2001-ben született fiúk: 4. hely
3. Gojdár Csanád, 18. Mihály Péter, 21. Kút-

völgyi Csanád, 23. Ajtai László, 27. Földi Bá-
lint, 28. Homlok Krisztofer, 40. Szűcs Gergő, 
43. Martalics Erik

2000-ben született lányok: Csapatban 3. hely
10. Szabó Janka, 14. Pindzsulya Imola, 15. 

Szabó Fanni, 16. Vígh Ildikó, 24. Csapi Emese
2000-ben született fiúk: 5. hely
1. Barta Máté, 23. Fejős Gábor, 27. Kukovecz 

Arnold, 28. Pécsi Norbert, 39. Muzsik Sándor
1999-ben született lányok: Csapatban 3. hely
3. Kovács Ágnes, 10. Mihály Tímea, 12. 

Rohály Alexa, 13. Ajtai Vivien, 14. Szabó Diá-
na, 19. Bugyi Eszter 27. Bihari Rebeka

1999-ben született fiúk: Csapatban 3. hely
4. Bihari Tamás, 12. Kóródi Dániel, 15. Bi-

hari Bence, 22. Valkai Zsolt, 33. Friedl László, 
39. Ohratka Tibor

1998-ban született lányok: 5. hely
11. Janó Dorina, 19. Vörös Andrea, 20. 

Valkai Vivien, 26. Somodi Réka
1998-ban született fiúk: 5. hely
2. Szanyi Ádám, 17. Silbe Dániel, 18. Laczkó 

Csaba, 31. Szanyi Attila
Pólyáné Téli Éva
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- Karácsonyváró ünnepi műsor 21-én 11.00 
órakor az iskolásoknak és 17.00 órakor a köz-
ség lakói számára a Kisboldogasszony Temp-
lomban. A belépés díjtalan.

- Karácsonyi Néptánc Gála 22-én 18 órakor 
a Művelődési Házban. Szeretettel várjuk a fenti 
rendezvényekre a kedves érdeklődőket!

- December 22-től január 2-ig téli szünet. Ja-
nuár 3-a a szünet utáni első tanítási nap.
KELLEMES KARÁCSONYI  ÜNNEPEKET ÉS 
EREDMÉNYEKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ-

ÉVET KÍVÁNUNK A KEDVES OLVASÓKNAK!
A Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény dolgozói nevé-

ben
Lukács Istvánné tanítónő

A 14. oldal folytatása A szegvári fociról


