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Ez az ország  
a te hazád

Van egy ország, van egy ház
Ahol élt rég nagyapád.
Nem volt írott, rajzolt határ
Ez az ország a te hazád.

Van egy emlék, van egy kép
három színről, ami tiéd.
Széles völgyön, folyókon át
Ez az ország a te hazád.

Vannak még hegyeken túl is
Hangjuk hív, téged szólít.
Mint szarvas vezet tovább
Ez az ország a te hazád.

Van egy templom kertjében sírok
Holtat, élőt tanúknak hívok.
Kik hallják harang szavát
Ez az ország a te hazád.

Van egy út, előtted áll
Túl réten, mezőkön át.
Hol megtalálod a fény fiát
Ez az ország a te hazád.

Nézz az égre száll egy madár
Messze érhet ki jövőbe lát.
Amit érzel szíved kíván
Ez az ország a te hazád.

Tiéd a föld, Tiéd a szó
Nincs már zord határ.
Hol piros, fehér és zöld a zászló
Az ország a te hazád.

(Kormorán)

MEGHÍVÓ
Március 15-i ünnepségre

Szegvár Nagyközség Önkormányzata,  
az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság

szeretettel és tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

2013. március 15-én este
a Művelődési Házba és a Kossuth-szoborhoz
az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc  

165. éves évfordulójának méltó megünneplésére

17.00 óra: Kiállítás nyílik Balázs Gábor festményeiből, grafikáiból. 
A kiállítást megnyitja Kun Rezső festőművész. 
Közreműködik a Magyar nóta Klub.

17.30 óra: Ünnepi műsor március 15-e tiszteletére. Előadják a Forray 
Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 4.a – 4.b osztályos diákjai. 
Ünnepi beszédet mond Dr. Vígh-Molnár Henriett 
képviselő asszony.

18.00 óra: Fáklyás menet a Kossuth-szoborhoz
– a Dobbantó Néptáncegyüttes verbunkja
– a Szegvári Magyar nóta Klub tagjai Kossuth- nótákat 
énekelnek,
– az Önkormányzat, a Forray Máté Általános Iskola, a 
pártok képviselői elhelyezik a koszorúkat Kossuth Lajos 
szobránál 

19.00 óra: Pilvax kávézó, teázó a Művelődési Házban

Mindenkit szeretettel vár a Rendezőség!
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MEGEMLÉKEZÉS

,,Nem fogjuk már elgyengült kezed, 
Nem simítjuk őszülő fejed, 
Nem tekint ránk aggódó szemed, 
Megpihenni tért két dolgos kezed, 
Drága jó Édesanyánk, Isten veled! 
Számunkra Te sohasem leszel halott, 
Örökké élni fogsz, mint a csillagok. 
Drága jó szívét, két dolgos kezét áld meg 
jó Atyánk,
S mi köszönjük, hogy ő lehetett a mi 
Édesanyánk.”

Soha el nem múló szeretettel  
emlékezünk Édesanyánk,

özv. Szabó Barnabásné
Deák Erzsébet

halálának 1. éves évfordulóján.

Gyermekei és családjaik

MEGEMLÉKEZÉS
„Minden gyertya az asztalon Érted ég,
Annyi szépet és jót együtt megérhettünk 
volna még.
Ránk odafentről tudjuk, hogy féltőn 
vigyázol,
Csak ne fájna annyira ma is,  
úgy HIÁNYZOL!
Irányt mutatsz most Nekünk, melyet mi 
hűen követünk…!”

Soha el nem múló fájdalommal  
emlékezünk Édesapánkra

VIGH DEZSŐRE
halálának 6. évfordulóján.

Szerető felesége, fiai, 
menye és unokái

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

„Nem múlnak el kik szívünkben élnek,
hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”

Fájó szívvel mondunk köszönetet mind-
azoknak a rokonoknak, jóbarátoknak, 
ismerősöknek, akik

Mihály Jánosné
Győri Margit

temetésén megjelentek, részvétükkel, 
virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni 

igyekeztek.

Gyászoló család
Mindszent

Családi események
2013. február

(Összeállította: Váradiné Szép Tünde  
anyakönyvvezető)

Születés nem volt.

Házasságkötés nem volt.

Halálesetek: Kalamusz Sándor György Szegvár, Esze 
T. u. 7. (62 éves), Hegyi István Szegvár, Tiszai u. 8. 
(82 éves)

LAPZÁRTA
2013. március 29. péntek 17 óra

A kézzel írt írásokat kérjük hamarabb be-
adni a szerkesztőség részére, hogy legyen idő 
begépelni a számítógépbe. A fenti napig kérjük 
elektronikus eszközön leadni, vagy e-mailen 
elküldeni a közlésre szánt írásokat. 

Kérjük a lapzárta időpontját betartani, hogy 
a szerkesztők időben összeállíthassák a követ-
kező számot.

Rövid híreket, eseményekről szóló tudósítá-
sokat is várunk.

E-mail cím: baranyvera@gmail.com. 
Telefonszám: 63/364-863, 06-30/278-56-40

Szegvár a sajtóban
Bajnoki aranyak és szakmai elismerések / D. 

J. – Szentesi Élet. – 2013. február 1., 6. o.
A Szilver TSE táncosainak sikereiről szól 

cikk, Eredményeik alapján a Magyar Köztár-
saság Kupát tíz táncban Hegyes Bertalan és 
Kis Violetta

Önmagukat játsszák a szegvári komédiások 
/ K. E. – Délvilág. – 2013. február 19., 6. o.

A Tűzköves színjátszó csoport tagjainak sa-
ját karakterükre írja vezetőjük, Nagy Sándorné 
a darabokat

Hírek: életműdíj. – Délvilág. – 2013. február 
19., 6. o.

Rövid hír Rácz Éva díjáról. 
A mosolygós főnővér / Besenyei. – Szentesi 

Élet. – 2013. február 22., 1. és 5. o.
Rácz Éva a Replant Cardo Életmű-díját kap-

ta a betegek javaslata alapján.
Patológus kapta a Bugyi emlékérmet. – 

Szentesi Élet. – 2013. február 22., 8. o.
A Szegváron élő Dr. Villányi Erzsébet főor-

vos kapta ebben az évben a Bugyi István Em-
lékérmet.

Rácz Éva ma is újrakezdené a szakmát: Élet-
műdíjas a szentesi főnővér – A betegek jelölték. 
– Délvilág. – 2013. március 2., 9. o.

Elfogadták a szegvári költségvetést. – Délvi-
lág. – 2013. március 4., 4. o.

A testületi döntése szerint az önkormányzat 
a 2013-as évben 938 millió 191 ezer forintból 
gazdálkodhat.

Kedves Kézimunkázók!
A Tűforgatók közössége 2013. április 

14-én kiállítást tervez, régi falvédőkből 
és hímzett kötőkből. Szeretetnénk minél 
több darabot megismertetni a közönséggel, 
kérjük, jelentkezzenek azok, akiknek bir-
tokában vannak ilyen darabok. Kiegészít-
ve stelázsi csíkkal, asztalterítőkkel vagy 
bármilyen hasonló darabbal, ami a régi 
konyha dísze volt.

A nyáron keresztszemes munkákból ter-
vezünk kiállítást. Lehet falikép, terítő, pár-
na, bármi csak keresztszemes technikával 
készüljön.

Jelentkezni lehet: 
Menyhárt Józsefné, 
telefon 63/364-228

PB-GÁZ ingyenes  
házhoz szállítás!

szerda 8-17-ig
a hét többi hétköznapján

7-8-ig és 17-18-ig
Targoncagáz is rendelhető!

PB-Gáz a napi legkedvezőbb áron
mindig a piros autóról.

Telefon: 06-20/252-61-42
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A beszélgetés apropóját az adja, hogy Rácz Éva február 4-én, Buda-
pesten átvehette a Replant Cardo Életmű-díját. Gratulálunk neked min-
den olvasó nevében, ehhez az elismeréshez.

Köszönöm, hogy felkeresett a Szegvári Napló szerkesztősége, és hogy 
az életműdíjról kérdezett meg engem. Szeretném, ha azzal az idézettel 
kezdeném, amely hivatásomat, családi életemet és az emberekkel, bete-
gekkel való pályámat belengi. 

„Amikor megszülettél mindenki mosolygott, csak te sírtál. 
Úgy élj, ha meghalsz mindenki sírjon, csak te mosolyogjál.”

Mivel a szegvári újságban jelenik meg ez a cikk szeretnék mindenki-
nek köszönetet mondani, aki bármilyen módon gratulált nekem itthon és 
a munkahelyemen.

Hogyan választottad ezt a pályát?
Én mindig is ápolónő szerettem volna lenni, az egészségügyben akar-

tam dolgozni. Pedig a családban senki sem választotta ezt a pályát. 

A folyamatos tanulás elengedhetetlen a ti hivatásotokban is. Milyen 
végzettségeket szereztél?

A szentesi Közgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskolában vé-
geztem. Majd felnőtt szakápolói, ezután stomatherápiás tanfolyamon 
stomatherápiás nővér végzettséget, majd epidemiológiai szakápoló és 
klinikai szakápoló képesítést szereztem.

Hol dolgoztál, milyen munkakörökben?
A középiskola elvégzése után rögtön a szentesi kórház sebészeti osz-

tályán kezdtem dolgozni, azóta is ott vagyok, közel 30 éve, ma már fő-
nővérként végzem a betegek ápolását. A szegváriak még a fogorvosi ren-
delőből is ismerhetnek. Amikor a gyerekeim születésekor itthon voltam, 
négy órás munkát vállaltam itt helyben, fogászati asszisztensként.

Mondanál néhány szót arról, hogy mi is ez a díj, és ki adományozza?
A Replant Cardo Kft. gyógyászati segédeszközök forgalmazásával 

foglalkozik. Emellett tevékenysége kiterjed még a szakmai tájékoztatás-
ra, tanácsadásra, kapcsolattartásra is. A Convatec Életmű-díj pályázatát 
a stomatherápiás nővéreknek írják ki. A betegek javaslata alapján ítélik 
oda. Utólag tudtam meg, hogy engem Molnár Gábor osztályvezető főor-
vos segített a jelöléshez. 

Köszönöm azoknak, akik rám szavaztak, a Replant Cardo Kft veze-
tésének, és külön köszönöm Berkó Máriának, aki a cég képviselőjeként 
sokat segít nekem, a betegeknek, a stomaviselőknek.

Az osztályon dolgozó orvosok, kolléganők eredménye is ez a díj, hi-
szen ha az ember egy jó csapat vezetője, elfogadják munkáját, együtt 
tudunk dolgozni. Ez egy nagyon nagy siker, melyet mindenkinek ezúton 
is köszönök.

Mit csinál a stomatherápiás nővér?
Először mi is a stoma? Ez egy úgynevezett vendégnyílás a hasfa-

lon, mely a széklet kivezetését takarja. Nagyon sok ember él vele. A 
stomatherápiás nővérek a stomával élő betegeken segítenek, átsegítik 
a műtét utáni nehézségeken. Folyamatosan gondozzák és ellátják gyó- 
gyászati segédeszközökkel, tanácsokkal. 

Nem könnyű a műtét után a betegeknek, de a nővéreknek sem, és még 
ott vannak a kétségbeesett hozzátartozók is. De büszke vagyok arra, 
hogy az osztályról úgy mennek haza a betegek, hogy megtanulták a be-
tegségük kezelését. Lelkileg elfogadták állapotukat, ami igen nehéz, aki 
ezt megtapasztalta, tudja. De az élet nem áll meg, hiszen mindig van egy 
cél, amit sokszor és sokat elmondok a betegeknek, mindenkit vár valaki 
otthon, a család, a rokonok, a barátok, az ismerősök. 

Én ezeket a betegeket mindig szívesen fogadom, amikor jönnek visz-
sza, hiszen őket folyamatosan gondozni kell. Háromhavonta gyógyászati 
segédeszközökkel ellátni.

Úgy tudom, több munkakört is betöltesz?
Jelenleg igen sok feladatot ellátok. A Csongrád megyei Dr. Bugyi Ist-

ván Kórházban én vezetem az intézményi takarítást,– az epidemiológiai 
szakápolói végzettségem jogosít erre, ellátom a főnővéri feladataimat. A 
krónikus betegellátás koordinátora és a kórház egyetlen stromatherápiás 
végzettségű nővére vagyok.

Hogyan győzöd idővel a sok feladatot?
A pályám során nagyon sokat segített anyukám, apukám, hiszen ez a 

munka nem 8 órás elfoglaltság, hanem folyamatos készenlétet igényel. 
A gyerekeim ma már felnőttek, más irányban dolgoznak, nem az egész-
ségügy területére irányul a munkájuk.

Hogyan foglalnád össze a szakmád hitvallását?
A betegek ápolását csak azok vállalják fel, akik mindig minden kö-

rülmények között a legjobb ápolást, ellátást tudják magukból kihozni. 
Én szeretek ápolni. Mindig jókedvűen megyek reggel dolgozni, várom a 
feladatokat, a betegek körüli teendőket.

Az Életmű-díj az életutam visszatekintését idézte fel bennem. Ha újra 
kezdeném, ma is nővér lennék, és sokszor eszembe jut egy kedves mon-
dás: „Sose felejtsd el honnan jöttél.” Én így próbálok ezután is segíteni 
mindenkinek.

A sok munka melletti kevés szabadidődben mivel szeretsz foglalatos-
kodni?

A szegvári otthonomban szívesen ápolom a kertet, sokat kertészke-
dek, imádom a virágokat. Ez jó kikapcsolódást jelent nekem.

Köszönöm a beszélgetést. Hivatásodban további sikereket kívánok.
Kosztolányi Sándorné

Életmű-díjat kapott a szentesi kórház sebészeti osztályának főnővére
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VÍZDÍJ FIZETÉS
2013. március hó

PÉNZTÁRI NYITVATARTÁS

A Vízmű telephelyén:
2013. március 11. (hétfő) 800 – 1200

2013. március 12. (kedd)  800 – 1200 és 1300 – 1500

2013. március 13. (szerda) 800 – 1200

2013. március 14. (csüt.) 800 – 1200

A Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és 
Szolgáltató Nonprofit Kft. telephelyén (Régi 
Iskola)
2013. március 18. (hétfő)  800 – 1200

2013. március 19. (kedd) 800 – 1200 és 1300 – 1500

2013. március 20. (szerda)  800 – 1200

2013. március 21. (csüt.) 800 – 1200

2013. március 22. (péntek)  800 – 1200

Hasznos tudnivalók!
Orvosi rendelés és hívható telefonszámok
A háziorvosok rendelési időn túl is rendelke-
zésre állnak saját betegeik számára reggel 7 
órától délután 15 óráig. 
Rendelési időben az alábbi telefonszámokon 
hívhatók 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 január elseje után meg-
szűnt.
Összevont központi orvosi ügyelet a Mentőállo-
máson
Szentes, Sima F. u. 29-33. sz. alatt található 
ügyeleti rendelőben
Telefonon a 06-63/400-114 vagy 06-62/474-
374-es számon lehet tájékoztatást vagy segítsé-
get kérni az ügyeletes orvostól, illetve a 104-es 
segélyhívószám 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 tele-
fonszámon hívható a mentős ügyelet. A tele-
fonbeszélgetés alapján dönti el az ügyeletes 
orvos, hogy mi a további teendő, tanácsot ad, 
orvost vagy mentőt küld.
Ügyeleti időben éjjel-nappal személyesen is 
felkereshető 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 se-
gítséget kérni. Személyesen szintén a Szentesi 
Kórház Gyermekosztálya fogadja a beteg gye-
rekeket. 
Ha a szülő megítélése szerint mentőre van 
szükség, 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
március 4-8.   8-12 óráig
március 11-14. 14-18 óráig
március 18-22.   8-12 óráig
március 25-28. 14-18 óráig
március 29. (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 szerdá-
ján 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 gyermeke-
ket 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
Március 2-3. 
dr. Lehoczky János (30/945-3764)
Március 9-10. 
dr. Gyovai Tibor (30/436-7401)
Március 15-17. 
dr. Kun Sz. István (30/568-8998)
Március 23-24. 
dr. Lehoczky János (30/945-3764)
Március 30-31. 
dr. Gyovai Tibor (30/4367-401)
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 
(Gondozási Központ) 
Telefonszáma: 364-860
Nyitva tartás: hétfőtől – csütörtökig 7.30-15.30 
óráig, pénteken nincs ügyfélfogadás
Házi segítségnyújtás, Idősek Otthona, Gyer-
mekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat 
Telefonszáma: 06-30/230-2205
Posta nyitva tartása
hétfő  8-16 óráig
kedd  8-16 óráig
szerda  7-16 óráig
csütörtök  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:
06-30/408-4016 Horváth István
06-30/390-8505 Nóbik László
06-30/677-7662 Blaskovics Sándor szolgálat-
vezető
Ingyen hívható segélykérő telefonszám: 1787
(„segély” kérhető: mentő, tűzoltó, rendőr, pol-
gárőr)
Szegvári Horgászegyesület hivatásos halőreinek 
telefonszáma:
06-30/408-4016 Horváth István
06-30/431-1278 Szabó Attila
06-30/624-5782 Bugyi Imre
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 tele-
fonszámán.
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
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Folytatás a 6. oldalon

Gémes László polgármester előterjesz-
tette az önkormányzat és intézményei 
2013. évi költségvetését (2. sz. melléklet). 
Megkérdezte Márton Rozália gazdálko-
dási osztályvezetőt, van-e kiegészíteniva-
lója az anyaggal kapcsolatban? 

Márton Rozália gazdálkodási osztály-
vezető elmondta, nincs kiegészítenivaló-
ja. A bizottságok az előterjesztést meg-
tárgyalták. Javasolta, hogy a felmerülő 
hiány összegét működési célú pénzeszköz 
átvételként építsék a költségvetésbe, mi-
vel működési hitel nem tervezhető. 

Gémes László polgármester elmond-
ta, a 2013. évi költségvetést most nem 
elfogadnia kell a képviselő-testületnek, 
hanem javaslatot tenni a további kidol-
gozáshoz. Felkérte a bizottságok elnökeit 
ismertessék bizottságuk javaslatát. 

Lukács Istvánné bizottsági elnök el-
mondta, az Oktatási, Kulturális és Szoci-
ális Bizottság örvendetesnek tartja, hogy 
az elmúlt évi működési hitelt kifizette az 
állam. A bizottsági elnök elmondta még, 
hogy a bevételi forrás nagyon kevés. Az 
Oktatási, Kulturális és Szociális Bizott-
ság átdolgozásra javasolta a 2013. évi 
költségvetést. 

Szabó Tibor bizottsági elnök elmond-
ta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bi-
zottság megtárgyalta az önkormányzat 
és intézményei 2013. évi költségvetését. 
Elmondta, mindenki tudja, hogy a 2013. 
évi költségvetés csak és kizárólag a kö-
telező feladatokat tartalmazza. Bizottsá-
gi ülésen számon kérte, melyek azok a 
nem kötelező feladatok, amelyeket ezen 
túl a költségvetés nem tartalmaz. Pl. te-
metői szolgáltatás, családi napközi, or-
vosi ügyelet, sport támogatás, civil szer-
vezetek támogatása, civil ház, tekepálya 
fenntartása, teleház által biztosított szol-
gáltatás. Ezek összességében 15-18 mil-
lió forintot tesznek ki. Meg kell célozni a 
kiadások csökkentését annak érdekében, 
hogy 2013. december 31-én ne legyen az 
önkormányzatnak működési hitele. Meg-
jegyezte, hátrányosan érinti a civil szer-
vezeteket és az itt élő embereket, ha nem 
kapnak önkormányzati támogatást. Bízik 
a törvénymódosításban. A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság a 2013. évi 
költségvetést nem javasolta elfogadásra. 

Gémes László polgármester kiegészí-
tésül elmondta, az elmúlt évihez képest 
nem rosszabb a 2013. évi mérleg. Nagy 
segítséget jelent, hogy az állam átvállalta 
az önkormányzat hitelét. Úgy gondolja, 
az önkormányzatok támogatását illetően 
változás várható. Kiegészítő javaslatot tett 
a sport és a civil szervezetek támogatásá-
nak betervezésére abban az esetben, ha 
ehhez a feltételek adottak. Úgy gondolja, 
ezzel a vidéki élet minőségének javítását 
is szolgálná, és más felügyeleti szerv po-
zitívan bírálná ezt a gesztust Szegvár tele-
pülés vonatkozásában. 

Márton Rozália gazdálkodási osztály-
vezető elmondta, a polgármester javasla-
tát figyelembe véve fogja összeállítani a 
2013. évi költségvetést és rendeletet. 

Szabó Tibor képviselő elmondta, a mű-
ködési hitel most is annyi, mint az elmúlt 
évben volt. A jelenlegi költségvetés nem 
tartalmazza a nem kötelező feladatokat. 
Véleménye szerint most sincs jobb hely-
zetben az önkormányzat. Véleménye sze-
rint el kell gondolkodni, hogy az önkor-
mányzat milyen szervezeteket támogat. 
Pénzügyi bizottsági ülésen elhangzott, 
hogy nem kötelező feladat az orvosi ügye-
let támogatása. Javasolja, hogy az Egész-
ségügyi és Szociális Bizottság tárgyaljon 
a háziorvosokkal az ügyelettel és rendelé-
si idővel kapcsolatban. 

Gémes László polgármester elmondta, 
már tárgyalt a háziorvosokkal. Az orvo-
sok elmondták, ingyen nem fognak ren-
delni.

Szabó Tibor képviselő elmondta, meg 
kell jelentetni az újságban, hogy az orvo-
sok ingyen nem vállalják az ügyeletet, az 
önkormányzat viszont erre nem kap tá-
mogatást. 

Gémes László polgármester elmond-
ta, tévéadásban ezt már látták, hallották 
a lakosok. Polgármesterként nyilatko-
zott arról, hogy az önkormányzat nem 
kap finanszírozást a feladatellátásra. Az 
orvosok is nyilatkoztak a média előtt és 
elmondták, hogy rendelési időn túl is fo-
gadják a betegeket. Ezzel kapcsolatban la-
kossági észrevételt több, mint egy hónapja 
nem is tettek. Hozzátette, mindig vannak 
olyan emberek – más területen is – akik 
elégedetlenségüket fejezik ki. 

Bari Tiborné képviselő megkérdezte, 
hogy a rendelési napokon lehet-e változ-
tatni?

Gémes László polgármester elmondta, 
elvileg lehetséges, hozzátette, úgy kell 
rendelniük, ahogy az ÁNTSZ megadja az 
engedélyt. Az orvosnak kell kérnie a ren-
delési napok változtatását. 

Tóth Péter képviselő elmondta, a lako-
sok azt mondják, hogy a képviselő-testü-
let döntött így. Megjegyezte, az orvosok 
nem fizetnek bérleti díjat az épület hasz-
nálatáért. Véleménye szerint nem lehet 
kivételezni. 

Gémes László polgármester elmondta, 
a jegyző asszonnyal felkeresték a házior-
vosokat, elmondták, hogy január 1-jétől 
az önkormányzat nem tudja finanszíroz-
ni a délutáni rendelést. Az orvosok azt 
mondták, hogy akkor nem rendelnek to-
vább. Hozzátette, a rezsiköltséget fizetik 
az orvosok. 

Tóth Péter képviselő javasolta, hogy 
beszéljenek még egyszer az orvosokkal.

Gémes László polgármester elmondta, 
tehet egy próbát, de az orvosok ugyanazt 
fogják válaszolni.

Gyömbér Ferencné jegyző megjegyez-
te, a családi napközi működését is évek 
óta támogatta az önkormányzat. Sok szü-
lő ezt nem is tudta. 

Gémes László polgármester kérte, aki 
egyetért az önkormányzat és intézményei 
2013. évi költségvetésének átdolgozásá-
val, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát. A döntésho-
zatalban 6 fő vett részt. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta az ön-
kormányzat és intézményei 2013. évi költ-
ségvetése c. előterjesztést. Az elkészült 
munkaanyagot alkalmasnak találta arra, 
hogy a végleges költségvetést ez alapján 
készítsék el.

A képviselő-testület felhatalmazta a 
polgármestert, hogy az ülésen elhangzott 
kiegészítések figyelembevételével készít-
se el az önkormányzat és intézményei 
2013. évi költségvetését és azt terjessze 

Kivonat a képviselő-testület  
2013. február 14-én tartott nyílt üléséről 
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elő elfogadás végett a 2013. február 28-i 
rendkívüli ülésen.

Gémes László polgármester előter-
jesztette a Szegvár Nagyközségi Önkor-
mányzat közép- és hosszú távú vagyon-
gazdálkodási tervét (3. sz. melléklet). Az 
anyagot a Pénzügyi és Településfejleszté-
si Bizottság tárgyalta. Átadta a szót Szabó 
Tibor bizottsági elnöknek.

Szabó Tibor bizottsági elnök elmond-
ta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bi-
zottság megtárgyalta és elfogadásra java-
solta az előterjesztést. 

Kérdés, vélemény az írásos anyaggal 
kapcsolatban nem hangzott el.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete az Önkormányzat 
vagyongazdálkodásának az Alaptör-
vényben, valamint a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7. § (2) 
bekezdésében meghatározott rendeltetése 
biztosításának céljából 2013-2017. évekre 
vonatkozó középtávú vagyongazdálkodá-
si tervét és a 2013-2023. évekre vonatkozó 
hosszú távú vagyongazdálkodási tervét a 
határozat melléklete szerint fogadja el.

Gémes László polgármester előterjesz-
tette Szegvár Nagyközségi Önkormány-
zat vagyonáról szóló rendelet tervezetet 
(4. sz. melléklet). Átadta a szót Szabó Ti-
bor bizottsági elnöknek.

Szabó Tibor elnök elmondta, a Pénz-
ügyi és Településfejlesztési Bizottság 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat va-
gyonáról szóló rendelet tervezetet.

Kérdés, hozzászólás az anyaggal kap-
csolatban nem hangzott el.

A Képviselő-testület elfogadta az 
1/2013. (II.14.) Önkormányzati rendeletét 
az Önkormányzat vagyonáról.

Gémes László polgármester előter-
jesztette a kulturális közfoglalkoztatásról 
szóló írásos anyagot (5. sz. melléklet). Fel-
kérte Szabó Tibor bizottsági elnököt, is-
mertesse a Pénzügyi és Településfejlesz-
tési Bizottság javaslatát.

Szabó Tibor bizottsági elnök elmond-
ta, a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolta a kulturális közfoglalkoztatásra 
vonatkozó írásos anyagot.

Gémes László polgármester kérte, aki 
egyetért azzal, hogy az Egyesített Köz-
művelődési és Muzeális Intézmény a 
kulturális közfoglalkoztatási programhoz 
csatlakozzon és 3 fő egy éves foglalkozta-
tására benyújthassa pályázatát, kézfeltar-
tással jelezze.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy az Egyesített Közművelődési és 
Muzeális Intézmény a kulturális közfog-
lalkoztatási programhoz csatlakozzon és 
3 fő egy éves foglalkoztatására benyújt-
hassa pályázatát. 

Gémes László polgármester előterjesz-
tette a könyvtári szolgáltatások árának 
változására vonatkozó írásos anyagot (6. 
sz. melléklet). Átadta a szót Szabó Tibor 
bizottsági elnöknek. 

Szabó Tibor bizottsági elnök elmondta, 
a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizott-
ság megtárgyalta és elfogadásra javasolta 
a könyvtári szolgáltatások árának válto-
zására vonatkozó írásos előterjesztést.

Gémes László polgármester kérte, aki 
a könyvtári szolgáltatások árának válto-
zását az írásos előterjesztés alapján elfo-
gadja, kézfeltartással jelezze.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete az Integrált Közös-
ségi Szolgáltató Tér helyszínén lévő Köz-
ségi Könyvtár szolgáltatásainak díját az 
alábbiak szerint határozta meg:  
Fénymásolás: A/4-es 1 oldalas   10 Ft
  A/4-es 2 oldalas   15 Ft
  A/3-as 1 oldalas   20 Ft
  A/3-as 2 oldalas   30 Ft
Internet-használat (1 óra) 120 Ft
Számítógép-használat (1 óra) 120 Ft
Nyomtatás: (szöveg) 1 oldal   20 Ft
       (kép) 1 oldal    30 Ft
Szövegszerkesztés (1 oldal)  150 Ft 
Szkennelés     30 Ft
Laminálás:  A/5    50 Ft
  A/4  100 Ft
  A/3  200 Ft

A képviselő-testület felhatalmazza az 
intézmény vezetőjét, hogy a jelen határo-
zattal elfogadott díjakat 2013. február 15. 
napjától beszedje.

Gémes László polgármester előterjesz-
tette a Jaksa János Helytörténeti Gyűj-

temény és a Szélmalom belépőjegyek és 
szolgáltatási díjak megállapítására vonat-
kozó írásos anyagot (7. sz. melléklet). 

Purgel Nóra intézményvezető megkér-
dezte, szerepeltesse-e az anyagban, hogy 
a szegvári gyerekeknek ingyenes a belé-
pő? 

Gémes László polgármester elmondta, 
az intézményvezető hatáskörébe tartozik, 
hogy szegvári gyerekeknek ingyenes le-
gyen a belépő. A polgármester kérte, aki a 
Jaksa János Helytörténeti Gyűjtemény és 
a Szélmalom belépőjegyek és szolgáltatá-
si díjak megállapítására vonatkozó írásos 
anyagot az elhangzott kiegészítésekkel 
együtt elfogadja, kézfeltartással jelezze.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete a Jaksa János Hely-
történeti Gyűjteményben és a Szélmalom-
ban az alábbi belépőjegy árakat és szol-
gáltatási díjakat határozta meg:

Jaksa János Helytörténeti Gyűjtemény:

Belépőjegy:
teljes árú:   400 Ft/fő
kedvezményes (diák):    200 Ft/fő 
családi:   600 Ft/család
diákcsoport:     100 Ft/fő
nyugdíjas:   100 Ft/fő
múzeumpedagógiai foglalkozás: 200 Ft/
fő
tárlatvezetés:   1500 Ft/alkalom
fotójegy:   1000 Ft/alkalom
videójegy:   1000 Ft/alkalom
esküvői fotózás:  2000 Ft/alkalom
A fenti összegek bruttó árak.

Szélmalom:

Belépőjegy:
teljes árú:   200 Ft/fő 
kedvezményes (diák):  150 Ft/fő
családi:   500 Ft/család
diákcsoport:   100 Ft/fő
nyugdíjas:   100 Ft/fő 
tárlatvezetés:   1000 Ft/alkalom
fotójegy:   1000 Ft/alkalom
videójegy:   1000 Ft/alkalom
A fenti összegek bruttó árak.

A képviselő-testület felhatalmazza az 
intézmény vezetőjét, hogy a jelen határo-
zattal elfogadott díjakat 2013. február 15. 
napjától beszedje.

A Képviselő-testület felhatalmazza az 
intézmény vezetőjét, hogy a Forray Máté 
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Általános Iskola és Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény diákjainak ingyenes 
biztosítsa mindkét kiállítóhelyre. 

Gémes László polgármester előterjesz-
tette a döntés projektmenedzsment be-
szerzési eljárásról szóló írásos anyagot (8. 
sz. melléklet). A polgármester kérte, aki 
egyetért azzal, hogy ajánlattevő nyertes 
a DeMaximus Kft. (Szeged, Fonógyári út 
10. I/5. sz.) legyen, kézfeltartással jelezze. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete a KEOP-1.3.0-09/11-
2012-0029-es azonosítószámú „Ivóvíz-
minőség-javító program Szegváron” című 
pályázat projektmenedzsment tevékeny-
ség teljes körű ellátása tárgyában indított 
beszerzési eljárás során a Bíráló Bizottság 
döntését az alábbiak szerint erősíti meg:

1. A beérkezett 3 árajánlatból:
a) NOS Szeged Kft. (6720 Szeged, 

Arany J. u. 7.) ajánlatát érvényesnek te-
kinti.

b) DeMaximus Kft. (6728 Szeged, Fo-
nógyári út 10. 1. emelet 5.) ajánlatát érvé-
nyesnek tekinti.

c) BSC Hungary Kft. (6721 Szeged, Ti-
sza L. krt. 23. I/3.) érvényesnek tekinti.

2. A beszerzési eljárásban hiánypótlás 
elrendelésére nem került sor.

3. Az árajánlatok bírálati szempontja 
a legalacsonyabb ellenszolgáltatás volt, 
az ajánlattevők vonatkozásában a hir-
detmény nélküli egyszerű közbeszer-
zési eljárás nyertese a DeMaximus Kft. 
(6728 Szeged, Fonógyári út. 10. I/3.) nettó 
4.980.000 Ft ajánlatával.

Gémes László polgármester előterjesz-
tette az „Ivóvízminőség-javító projekt 
Szegváron” című projekt keretében FIDIC 
műszaki ellenőr kiválasztására vonatkozó 
írásos anyagot (9. sz. melléklet). Átadta a 
szót Szabó Tibor bizottsági elnöknek.

Szabó Tibor bizottsági elnök elmond-
ta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bi-
zottság a Tisza Mérnöki Iroda (Szeged) 
ajánlatát javasolta elfogadásra.

Kérdés, vélemény az előterjesztéssel 
kapcsolatban nem hangzott el.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete a KEOP-1.3.0-09/11-
2012-0029-es azonosítószámú „Ivóvíz-
minőség-javító program Szegváron” 

című pályázat FIDIC műszaki ellenőri 
tevékenység teljes körű ellátása tárgyában 
indított beszerzési eljárás során a Bírá-
ló Bizottság döntését az alábbiak szerint 
erősíti meg:

1. A beérkezett 3 árajánlatból:
a) Hordalék Mérnöki Iroda Kft. (6800 

Hódmezővásárhely, Garzó I. u. 9.) ajánla-
tát érvényesnek tekinti.

b) Folyammérnöki Tanácsadó Iroda 
(6800 Hódmezővásárhely, Rudnay Gy. u. 
24/a.) ajánlatát érvényesnek tekinti.

c) Tisza Mérnöki Iroda (6723 Szeged, 
József A. sgt. 142/b.) ajánlatát érvényes-
nek tekinti.

2. A beszerzési eljárásban hiánypótlás 
elrendelésére nem került sor.

3. Az árajánlatok bírálati szempontja 
a legalacsonyabb ellenszolgáltatás volt, 
az ajánlattevők vonatkozásában a hir-
detmény nélküli egyszerű közbeszerzési 
eljárás nyertese a Tisza Mérnöki Iroda 
(6723 Szeged, József A. sgt. 142/b.) nettó 
5.980.000 Ft ajánlatával.

Gémes László polgármester előter-
jesztette a szociális célú tűzifa támogatás 
helyi szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet-tervezetet (10. sz. melléklet). El-
mondta, Szegvár 92 m3 vissza nem térí-
tendő tűzifa támogatásban részesült. A tá-
mogatási összegen felül 2000 Ft/erdei m3 

+ áfa mértékű önrész vállalása szükséges, 
valamint a településre szállítás költségét 
és a rászorultakhoz történő kiszállítás 
költségét önkormányzatunknak kell fe-
deznie. A támogatás feltétele, hogy a te-
lepülési önkormányzat a szociális rászo-
rultság szabályait és az igénylés részletes 
feltételeit rendeletben határozza meg, me-
lyet az elszámoláshoz csatolni kell. 

Tóth Péter képviselő megkérdezte, 
honnan való a fa?

Gémes László polgármester elmondta, 
a fa közeli erdészettől való. 

A Képviselő-testület megalkotta a 
2/2013. (II.14.) Önkormányzati rendele-
tét a szociális célú tűzifa támogatás helyi 
szabályairól.

Tóth Péter képviselő rákérdezett az ön-
kormányzati bérlakások felújítására és a 
benzinkút megépítésére.

Gémes László polgármester elmondta, 
a felújítást nem kezdték meg, lassan lejár 
a Z-Vino Kft-vel kötött szerződés. A ben-

zinkút nyitására több időpontot is meg-
jelölt a vállalkozó. Az épület már szinte 
teljesen készen áll. A vállalkozót nem 
lehet kötelezni vállalkozása üzemelteté-
sére, jogi úton sem tehet semmit az ön-
kormányzat. 

Szabó Tibor képviselő elmondta, a 
képviselő-testület november 29-én ho-
zott egy határozatot a járási hivatal állo-
mányába átkerülő köztisztviselők 1 havi 
bérnek megfelelő jutalmazására. Megkér-
dezte, a határozatban foglaltakat mikor 
hajtják végre? 

Gyömbér Ferencné jegyző elmond-
ta, a dolgozók jutalmazása a munkáltató 
jogkör gyakorlójának a hatásköre. El-
mondta, hosszú évek óta nem került sor 
jutalmazásra sem a hivatalban, sem az 
intézményekben. Miután megvizsgálták 
a jutalmazás bérmegtakarításból történő 
lehetőségét, kezdeményezte, hogy a pol-
gármesteri hivatala minden dolgozója ré-
szesüljön abból. Elmondta, maximálisan 
elismeri a dolgozók munkáját, ugyanak-
kor jelentős terhet jelent az itt maradók-
nak a plusz feladatok ellátása. Úgy ítélte 
meg, akkor jár el igazságosan, ha vala-
mennyi köztisztviselő részesül a bérmeg-
takarításból jutalomban.  

Szabó Tibor elnök elmondta, nincs ki-
fogása az ellen, hogy elismerést kaptak 
a hivatal dolgozói. A Pénzügyi és Tele-
pülésfejlesztési Bizottság ülésén meg-
határozták, hogy hitelből fizetik ki a 3 
dolgozónak a jutalmat. Hiányolta, hogy a 
munkáltató nem tájékoztatta a bizottságot 
a határozat végrehajtásáról. A járási hiva-
talhoz átkerült egyik dolgozótól hallotta, 
hogy a bizottság által javasolt jutalmat 
nem kapták meg annak ellenére, hogy a 
Pénzügyi Bizottság arra javaslatot tett. 

Gémes László polgármester elmond-
ta, a jegyző a képviselő-testület döntését 
mindig végrehajtotta és a jövőben is végre 
fogja hajtani a törvényesség keretein be-
lül. Helyesnek tartotta a jegyző asszony 
döntését, miszerint nemcsak a járáshoz át-
kerülő 3 dolgozót jutalmazta, hanem az itt 
maradó dolgozókat is. Az önkormányzat 
szűkös anyagi helyzetére tekintettel, nem 
volt mód arra, hogy egyhavi bért kapjon a 
3 dolgozó. Hangsúlyozta, jutalmat kaptak 
a dolgozók, forrásként bérmegtakarítás 
lett megjelölve. Eddig sem volt gyakor-
lat, hogy minden egyes határozat végre-
hajtásáról külön tájékoztatást kapjon a 
képviselő-testületet. Természetesen, ha 
rákérdeznek a testületi tagok, bármikor 
készséggel válaszol.
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A BÖJT AZ EMBER ÉBESZTŐÓRÁJA

A böjt az ember akaratának legjobb nevelője 
és megszabadít a kényszertől, a szenvedélyek-
től és a bűnös szokásoktól.

A böjt feltárja előttünk természetünk rejtett 
oldalait, erejét és gyengeségeit, valamint hatá-
rait, mértékletességre tanítva ezáltal.

Aki böjtöl, megéli a mindennapi kenyér 
szentségét, tudni fogja, mit jelent az éhség és 
az éhes ember, és így sokkal segítőkészebb lesz 
azokkal szemben, akik nélkülöznek. A böjt, 
mint olyan, az emberszeretet ébresztőórája is. 

Sokkal könyörületesebb a szívük azoknak, 
akik gyermekkorukban valamilyen szenvedé-
sen mentek keresztül, vagy átéltek egy háborút 
vagy böjtöt gyakorolva megtapasztalták az étel 
szentségét, mint azoknak, akik egész életüket 
bőségben élik. Valamikor a nép az ilyenek-
re azt mondta: A jóllakott ember nem hisz az 
éhesnek.

Az igazi böjt kölcsönös megbocsátást köve-
tel az emberek részéről, mert, csak akik meg 
tudnak bocsátani egymásnak, azoknak bocsát-
ja meg Isten a vétkeiket. Szent János apostol azt 
mondja: Ha valaki azt állítja, hogy: „Szeretem 
az Istent, de testvérét gyűlöli, az hazug. Mert 
aki nem szereti testvérét, akit lát, nem szeret-
heti az Istent sem, akit nem lát” (1Ján 4,20). 

Ez valóban összeférhetetlen ellentmondás. Hát 
nem mondta-e nekünk maga a Megváltó, hogy 
az egymás iránt érzett szeretetről fog megis-
merni bennünket? Ez az egymás iránt érzett 
szeretet jelenik meg az eucharisztikus közös-
ségben is. 

A böjt megújítja és feltámasztja a lelket, 
előkészíti arra, hogy a Szent áldozás által be-
fogadja Krisztus feltámadásának kovászát, és 
részt vegyen magának Krisztus Feltámadásá-
nak örömteli ünneplésében.

A böjt engedelmességre és alázatosság-
ra tanít. Minden hívő engedelmeskedik saját 
Egyházának és alázattal böjtöl, amikor az elő 
van írva. Az alázatosságot úgy lehet elsajátí-
tani, hogy Krisztusra gondolunk, aki a kö-
vetkezőket mondja: „Tanuljatok tőlem, mert 
szelíd vagyok és alázatos szívű” (Mt 11,29). 

Abból tanulunk, ha mindent Krisztussal mé-
rünk, ha minden cselekedetünkkel hozzá for-
dulunk. Hiszen  Krisztus nélkül nem lehetsé-
ges  teljes alázat. Csak tőle kaphatunk békét, 
hogy azt másoknak átadhassuk, de előbb ne-
künk kell elnyernünk ezt a békét. /kép Zs..J./

RÉSZLET A MAGYAR KATOLIKUS  
PÜSPÖKI KONFERENCIA LEVELÉBŐL

Kedves.Szülők!
2013 szeptemberétől, tekintettel a megválto-

zott állami törvényekre, új helyzet alakul ki az 
iskolai hitoktatás terén. A bevezetésre kerülő 
erkölcstanoktatással egyidejűleg lehetőség 
nyílik arra, hogy a „hit- és erkölcstan” nevű 
tantárgy választásával, melyet az előbbi helyett 
kötelezően választható tárgyként jelöl meg a 
törvény, órarendi kereten belül részesüljenek 
a fiatalok megfelelő felekezeti hitoktatásban. 
Az új tantárgy ez év szeptemberében az általá-
nos iskolák első és ötödik évfolyamában kerül 
bevezetésre. A többi évfolyam tanulói felmenő 
rendszerben kapcsolódnak majd be, egyelőre 
azonban a többi osztályokban az eddigi módon 
kell jelentkezni és az eddigieknek megfelelően 
folyik a hitoktatás.

Püspöki Konferenciánk az előző hetekben 
hivatalosan értesített minden állami és önkor-
mányzati általános iskolát arról, hogy a Katoli-
kus Egyház az adott intézményben kész a hit- 
és erkölcstan oktatásának a megszervezésére. 

Plébános atyák bátorítsák a szülőket, hogy 
éljenek a lehetőséggel, és kérjék mielőbb a ka-
tolikus hit- és erkölcstant gyermekeik számára, 
akik szeptemberben kezdik az 1. vagy 5. osz-
tályt.

Kedves Szülők! Isten rátok bízta gyermeke-
itek nevelését. Őszintén kívánjátok, hogy bol-
dogok legyenek. Ehhez pedig nemcsak a fizikai 
jólét, nemcsak a tudományok és művészetek 
ismerete és a sport szeretete tartozik hozzá, 
hanem – és főként – az is, hogy megtalálják he-
lyüket a világban és Istennel minél szorosabb 
kapcsolatba kerüljenek. Ennek egyik eszköze 
az iskolai hitoktatás. Ne felejtsük el azonban, 
hogy egyedül az iskolai hittanra való beíratás 
még nem elegendő a teljes vallásos neveléshez. 
Szükség van a családban végzett közös imád-
ságra. Fontos, hogy lehetőleg közösen vegyen 
részt a család a vasárnapi szentmisén és a gyer-
mekek időben felkészüljenek az első gyónásra, 
az elsőáldozásra és a bérmálásra is.

A Szentlélek segítségét kérjük mindnyájatok 
számára, hogy a hitoktatás új lehetősége va-
lóban a katolikus nevelés és a keresztény élet 
megújulására szolgáljon.

Kelt Budapesten, 2013-ban, a Hit évében, 
február 19-én. 

AZ ÉLET AJÁNDÉK

Ma mielőtt kimondasz egy bántó szót, gon-
dolj azokra, akik nem tudnak beszélni.

Mielőtt panaszkodsz az ételed íze miatt, gon-
dolj azokra, akiknek nincs mit enni. 

Mielőtt panaszkodsz a férjedre vagy a fele-
ségedre, gondolj azokra, akik Istenhez fohász-
kodnak, hogy legyen társuk. 

Ma, mielőtt panaszkodsz az életre, gondolj 
azokra, akik túl hamar mentek el a másvilágra. 

Mielőtt siránkoznál amiatt, hogy túl hosszú 
úton kell vezetned, gondolj azokra, akiknek 
ugyanezt az utat gyalog kell megtenni. 

Amikor fáradt vagy és panaszkodsz a mun-
kádra, gondolj a munkanélküliekre, akik szíve-
sen végeznék a Te munkádat. 

És amikor gyötrő gondolatok rossz- kedvűvé 
tesznek, mosolyogj egyet és gondolj arra, hogy 
élsz és csodálatos, ami körülvesz! 

„Bármit szóltok és tesztek, mindent az Úr 
Jézus nevében tegyetek s adjatok hálát általa 
Istennek, az Atyának.” (Kolosszei 3,17)

/közzétette Zs.J/

MEGÚJULT ÉRTELEM

„Újuljatok meg gondolkodástok szellemé-
ben, és öltsétek magatokra az új embert, aki 
Isten képére igazságban és valódi szentségben 
teremtetett.” (Ef 4,23-24)

Kérnünk kell a Szentlelket, hogy újítsa meg 
az értelmünket, hogy egyre inkább krisztusi 
mentalitásunk legyen. Ha Istennel egységben 
vagyunk, úgy gondolkodunk, ahogyan Ő, és 
próbáljuk Isten szemével látni a dolgokat. 

„Ugyan azt az érzést ápoljátok magatokban, 
amely Krisztus Jézusban is megvolt. Szolgai 
alakot vett fel, megalázta magát, engedelmes 
lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig.” (Fil 
2,5.7.8)

Szavainkkal különböző módon tudunk hat-
ni az emberekre. Képesek vagyunk másokat 
megnevettetni, de sírva fakasztani is. Sok 
probléma a félreértésekből adódik, egyszerű-
en mást hallunk ki egymás mondanivalójából. 
Meg kell próbálnunk a legjobbat feltételezni 
az emberekről és pozitív gondolatokat táplálni 
irántuk. 

Őrködnünk kell a gondolataink felett, mert 
ezek hatással vannak szavainkra és érzelme-
inkre. Próbáljunk meg ügyelni, hogy mások 
szavai vagy tettei ne tudjanak minket bűnbe 
vinni, sem gondolatban, szóban, sem cseleke-
detben vagy mulasztásban. Meg kell próbál-
nunk pozitívan gondolkodni és áldani Istent 
minden helyzetben, még akkor is, ha az em-
berek negatív szavakkal fordulnak felénk. Eb-
ben segíthet, ha Isten Igéjével töltjük be gon-
dolatainkat - ismételgethetjük sűrűn azokat a 
Szentírási részeket, amelyek megvigasztalnak 
minket pl. a Zsoltárokból. 

„Tégy próbára, Uram, és vizsgálj meg en-
gem, próbáld meg tűzzel vesémet és szívemet!”                                   
(Zsolt 26,2) 
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NAGYBÖJTRE

A Húsvétra való felkészülésben sok lehető-
ségünk van, hogy a lelkünket, és figyelmünket 
Istenre irányítsuk. Alkalom van minden héten 
kétszer, hogy a keresztutat járjuk, a 3 napos lel-
kigyakorlat. Fizikai munkát is felajánlhatunk: 
a kerti munkálatok során, vagy valami más 
nehéz megpróbáltatást. A szellemnek is lehet 
táplálékot adni. Most az alábbi két írással sze-
retnék ehhez hozzájárulni.

Bölcsesség. Minél reménytelenebbnek lát-
szik a helyzet, annál jobban kell bízni Istenben: 
ahol kifogyott az emberi segítség, ott kezdődik 
az isteni. 

(Loyolai Szent Ignác)

Tanulságos történet

A rossz benyomás
Egy idős nő szállt fel a buszra. Már a felszál-

lásakor elkezdett a sofőrrel kiabálni, hogy nem 
jól állt meg a padka mellett. 

A buszban csak folytatta a kötekedést. Min-
denkit szidott, mindenkire volt valami meg-
jegyzése, hisztizett a mellette ülővel.

A következő megállónál jelzett már, hogy 
leszáll a buszról.

Amikor kinyílt az ajtó a sofőr odaszólt neki: 
„Hölgyem ne haragudjon, de valamit fent felej-
tett a buszon!”

A nő meglepetten kérdezett vissza, hogy mit.
„Egy nagyon rossz benyomást!”

Lelkipásztori elmélkedés

Kérjetek és adnak nektek, keressetek és ta-
lálni fogtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nek-
tek.

Melyikünk nem vesztett már el valamit? 
Mondjuk egy papírt, vagy valamilyen más tár-
gyat, apróságot, amikor pont arra lenne szük-
ségünk. Gondoljunk arra, hogy kimegy valami 
a fejünkből és nem jut eszünkbe. Ilyenkor el-
kezdjük keresni, vagy igyekszünk pótolni.

Nemcsak tárgyakat keresünk, hanem egy-
egy nehezebb élethelyzet felszínre hozza a lét 
nagy kérdéseit. Miért élek? Hogyan éljek? Ki-
hez tartozok? Mi az igazság?

A nyugtalan keresőt állhatatosságra, kitar-
tásra buzdítja az Úr: keressetek és találni fog-
tok.

Mikor elhatározunk valamilyen munkát, 
akkor amellett ki is kell tartanunk. Tudjuk, a 
kitartó munka mindig meghozza a gyümölcsét 
és a jó munkásról nem feledkezik meg a munka 
adója sem. Isten sem feledkezik meg, pláne ha 
Ő a munka adója!

„Ha kitartotok tanításomban, valóban tanít-
ványaim lesztek, megismeritek az igazságot, 
és az igazság szabaddá tesz benneteket.” (Jn. 
31-32)

Fülöp Ákos
(közre adta: Piti M)

IMASZOLGÁLAT INDUL

- Sok csalódás, megvetés, elutasítás ért? Ha 
nem működik a házasságod?

- Vagy megszűnt a munkahelyed és nem tu-
dod feldolgozni?

- Vagy elvesztettél valakit a szeretteid közül 
és nem tudtad elengedni?

- Vagy még nem tapasztaltad meg Isten sze-
retetét?

- Vagy olyan mélyen vagy, hogy egyedül 
nem tudsz kijönni belőle?

- Ha kilátástalannak látod a helyzetedet vagy 
bármi testi-lelki betegséget hordozol?

- Ha okult területen mozogtál, átok vagy ron-
tás van rajtad?

VAN MEGOLDÁS!
Jézus él és ma is gyógyít és segíteni akar 

neked.is! 
Jézus mondja: „Ha tehát a Fiú megszabadít, 

titeket valóban szabadok lesztek.” /Jn 8.36/ 
Az EMÁNUEL közösség gyógyító, tanács-

adó, közbenjáró, szabadító imaszolgálatot tart.
Jelentkezni lehet: +36 30 572 6792-es tele-

fonszámon Török Istvánnál.
Időpont: március 15-én, 9 -17 óráig, majd 

minden hónap 3. szombatja.
Szegvár, Hunyadi János u. 36. Római Katoli-

kus Plébánia hittanterme. 
Zsadányi József szegvári plébános áldásával 

és engedélyével. 
Részvétel csak előzetes jelentkezés alapján 

lehetséges. 
Ha valóban meg akarod változtatni életedet, 

mondj igent Jézusnak.
Ami az embernek lehetetlen az Istennek le-

hetséges. /Lk 18,27/ 
DICSŐSÉG ISTENNEK!

HÍREK - ESEMÉNYEK

Nagyböjtben minden szerda és péntek este 
17.25-kor keresztutat végzünk, Jézus szenve-
déstörténetét átelmélkedve.  

Nagyböjti lelkigyakorlat: március 15 – 16 – 
17 – én, péntek, szombat este 18 órakor, vasár-
nap reggel fél 9-kor kezdődő szentmisében. A 
lelkigyakorlatos elmélkedéseket P. Tóth Lajos 
jezsuita atyától halljuk, aki Hódmezővásár-
helyről jön hozzánk. Gyóntatás péntek, szom-
bat este a szentmise előtt egy órával elkezdő-
dik. Éljünk a lehetőséggel, tegyük tisztává 
lelkünket húsvét ünnepére! A gyerekek és a ta-
nuló ifjúság számára 16-án, szombat délután 16 
órától lesz lehetőség szentgyónás elvégzésére. 

Március 19. Szent József a Boldogságos 
Szűz Mária jegyese ünnepe, szentmise 18 óra-
kor lesz.

Virágvasárnap március 24-én. A fél 9-kor 
kezdődő szentmisén barkaszentelés, Jézus 
szenvedéstörténetét énekelve hallhatjuk a fel-
nőttek és a fiatalok, előadásában.

Március 28. Nagycsütörtök, a 18 órakor 
kezdődő szentmisével kezdődik a húsvéti szent 
három nap ünneplése, amikor az Oltáriszent-
ség alapítására emlékezik az Egyház, majd az 
esti órákban (templomunkban 21 óráig), együtt 
virraszt az Olajfák hegyén vérrel verejtékezett 
Krisztussal.

Március 29. Nagypéntek, a 18 órakor kezdő-
dő esti liturgián megváltásunkat ünnepeljük. 
Jézus szenvedéstörténetét, a Passiójátékot, a 
felnőttek előadásában láthatjuk.

Március 30. Nagyszombat, a szertartás 20 
órakor kezdődik tűzszenteléssel, húsvéti örö-
mének, keresztség liturgiája, majd a szentmise 
végén a feltámadási körmenet.

Március 31. Húsvétvasárnap Jézus feltáma-
dásának ünnepe, szentmise délelőtt fél 9-kor, 
este 19 órakor lesz.

Április 1. Húsvéthétfő, vasárnapi miserenddel.

Március 31-től az esti szentmisék kezdési 
időpontja: 19 óra.

Akik ebben az évben szándékoznak házas-
ságot kötni, sürgősen jelezzék szándékukat a 
plébánián!    

/Rozgonyi Mária/

Virágvasárnap: BARKASZENTELÉS lesz a 
templomban és az énekes Passiót is hallhatjuk!

Idén is lesz TESZ-VESZ TAVASZI munka  
a templomkertben. Lehet jelentkezni!
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ÚJ INTÉZMÉNY  
LÉTESÜLT SZEGVÁRON
A Szegvári Napló decemberi számában 

olvashattak róla az érdeklődők, hogy a Falu-
múzeum 2013 januárjától az önkormányzat 
fenntartásába kerül a törvényi rendelkezések 
alapján. Ez az átalakulás a személyi állo-
mányt (1 fő) nem érintette, azonban el kellett 
gondolkodni a falu vezetőinek, hogyan lehet-
ne korszerűen, gazdaságosabban, a helyi igé-
nyeket kielégítően összefogni a helyi kulturá-
lis életet. 

A törvény lehetőséget ad a 15.000 főnél ala-
csonyabb lélekszámú településeken a könyv-
tári, muzeális és közművelődési feladatok egy 
szervezetben való ellátására. Mindezek figye-
lembevételével január végén az önkormány-
zat elfogadta az Egyesített Közművelődési és 
Muzeális Intézmény, rövid nevén EKMI ala-
pító okiratát, mely magába foglalja a kultúra 
e három területét. Három szakalkalmazott és 
egy vezető végzi a napi teendőket az intéz-
ményben.

Megújulva, szép külsővel és új, korszerű 
belső terekkel várja a művelődési ház a be-
térőket a megszokott szolgáltatásokkal, ren-
dezvényekkel, kiállításokkal. Nagy Sándorné 
művelődésszervezőhöz lehet fordulni a terem-
bérlési kérésekkel és rendezvények megren-
dezésének szándékával. Neves színfoltja az 
épületnek az időszaki állatkiállítás, melyet 
az emeleten lehet megtekinteni nyitva tartási 
időben.

A Községi Könyvtár a Rozmaring utcából 
november-december folyamán költözött át új 
helyére a kultúrház felújított épületének alsó 
szintjére. Továbbra is várja a két könyvtáros − 
Kosztolányi Sándorné és Kerekesné Bovatsek 
Ágnes − az olvasókat. Ezen túl is lehetőség 
nyílik a számítástechnikai szolgáltatások 
igénybevételére (fénymásolás, szkennelés, 
laminálás, nyomtatás, szövegszerkesztés), a 
díjakról a könyvtárban lehet érdeklődni. A 
gyerekek már birtokba vették az új könyvtá-
rat, hiszen február folyamán több könyvtári 
órára hozták el őket a pedagógusok.

A szegvári muzeális intézményt sokan mú-
zeumként emlegetik, hiszen közel 40 évig 
Falumúzeum volt a neve. A rendelkezések 
alapján nem lehet múzeum névvel illetni, így 
2013-tól Jaksa János Helytörténeti Gyűjte-
mény lesz az elnevezése, melyet névtábla is 
jelezni fog. Múzeumi foglalkozások a tervek 
szerint márciustól indulnak a plakátokon jel-
zett időpontokban. Húsvétoló, Múzeumok 
Éjszakája és időszaki kiállítások is helyet 
kapnak majd az épületben. A kiállítóhelyként 
működő szélmalom továbbra is telefonos beje-
lentkezés alapján látogatható. 

A könyvtár, művelődési ház és a gyűjte-
mény nyitva tartásáról a Szegvári Naplóban 
tájékozódhatnak.

Purgel Nóra
megbízott intézményvezető

Minden nap ajándék
Az Ember elment a Bölcshöz:
– Álmot láttam, de sehogy sem tudok rájön-

ni, mi az értelme. Kérlek, segíts rajtam!
– Hallgatlak – bólintott a Bölcs.
– Az utcán mentem, a mi utcánkban, ahol 

minden nap járok.
Olyan is volt álmomban, mint egyébként; 

nem volt semmiféle változás rajta, csak any-
nyi, hogy nagy szürke göröngyökkel volt tele 
a járda. Amikor megrúgtam az egyiket, rájöt-
tem, hogy ezek nem göröngyök, hanem kövek. 
Egyet zsebre vágtam, hogy megmutassam a 
Barátomnak, akihez indultam.

Amikor elővettem, kettévált a kezemben. 
Belül szikrázó, tiszta ragyogású volt. Azonnal 
tudtam (bár nem értek hozzá), hogy ez GYÉ-
MÁNT! Rohantunk az ékszerészhez, de köz-
ben telepakoltuk a zsebeinket a csúnya, szürke 
kövekkel, hátha... Az ékszerész vágta, csiszolta 
a kettévált követ, végül fel is mutatta, hadd lás-
suk mi is, hogy sziporkázik:

– Még soha nem találkoztam ilyen nagy és 
tiszta gyémánttal – lelkesedett.

Kipakoltam a sok egyforma szürke köve-
met. Ő bizalmatlanul nézte a sötétlő halmot, 
majd legyőzve utálkozását, egyet megfogott 
és vijjogó gépével kettévágta. Smaragd volt. 
A következő rubin, utána valami csodaszámba 
menő ritkaság, és aztán így végig. Felfoghatat-
lan kincs feküdt előttem, szikrázott, tündökölt 
ezerféle színben, a belsejükben rejtőző érték. 
Én pedig döbbenetemben felébredtem. De nem 

„Egy ember addig él, amíg emlékeznek rá.” 
(Fekete István)

2013. március 24-én vasárnap 16 órakor

azokra a 
közelmúltban elhunyt Barátainkra emlékezünk, 

akik a Művelődési házban 
sokat tettek Szegvár kulturális életének virágzásáért.

Bovatsek Dezsőnére,
Bovatsek Dezsőre,
Csurgó Imrénére,
Gémes Mihályra,

Gila Lászlóné Gitukára,
Szűcs Árpádra.

Szeretettel várunk családtagokat, barátokat, tisztelőket!

tudok szabadulni az álomtól. Mondd, mit je-
lenthet?

– A szürke kövek a MINDENNAPJAID, Ba-
rátom! Éppen ideje, hogy felfedezd: valóságos 
kincsesbánya a mindennapok sokasága. Dol-
gozni kell rajtuk, az igaz, de ha jól megmun-
kálod őket, gazdagabb leszel mindenkinél. Már 
reggel vedd kezedbe napodat, hogy megláthasd 
benne a hűség gyémántját, a bizakodás sma-
ragdját, a szeretet rubinszínű áldozatosságát...

Mától kezdve soha nem beszélhetsz „szürke 
hétköznapokról”, hiszen láttad, mi rejlik bennük!

Forrás: Laudetur.hu

Következő előadásunkra is várjuk: 

2013. március 23. szombat 16 óra
 

Előadó: 

Dr. Horváth Erzsébet 
egyetemi docens, 

a Károli Gáspár Református Egyetem  
tanszékvezetője

Téma: 
A közösség szerepe az egyén életében  

Részvétel díjtalan!

NÉPFŐISKOLA
 SZEGVÁR
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V. Rock Fars(h)ang
Farsang tájékán a mulatozások, bulik idősza-

kát éljük. Öt évvel ezelőtt két amatőr zenekar 
– a Jump és a WC Punkpír – elgondolta, hogy 
rendeznek egy farsangi bulit az akkori Zöld 
Sas Sörözőben. A zenekar tagjai természetesen 
jelmezbe öltöztek, hogy a hangulatot farsangi-
vá varázsolják.

Az évek során a jelmezviselés szinte kötele-
zővé vált. A második évben még csak a zeneka-
ri tagok hozzátartozói, barátai öltöttek furcsa 
ruhákat. Talán a harmadik alkalommal már 
szinte kötelező volt valamit viselni. A negyedik 
évben már sokan gondot fordítottak arra, hogy 
megfelelő jelmezben jöjjenek el a buliba.

A buli helyet ma már Kehely Sörözőnek 
nevezik, de a farsangi hangulat fokozódott. 
A több mint száz táncolni vágyó fiatal – vagy 
szívében fiatal – jobbnál-jobb ruhákban lépett 
be az ajtón. Az egyik zenekar tagjai gyerek-
film figuráknak öltöztek, másik tagjai rapperek 
voltak. A közönség is ötletesebbnél-ötletesebb 
jelmezt viselt. Volt ott Quasimodó, akasztott 
ember, négylevelű lóhere, petrezselyem gyö-

kér, angyalok csoportja, a texasi láncfűrészes, 
Superman, nővérke, indián lány, cigánylányok, 
asszonyok, rajzfilm figurák sokasága, felsorol-
ni is nehéz. 

Az önfeledt táncolással fergeteges hangulat 
alakult ki az egész estén át.

A szervezők személyes varázsának köszön-
hetően nagyon sok fiatalt meg lehetett nyerni e 
farsangi mulatságnak. 

Kosztolányi Sándorné

Könyvtári felhívás
Olvasási vetélkedőt szervez a szegedi So-

mogyi-könyvtár három megye települései 
között „a Dél-Alföld legtöbbet olvasó tele-
pülése” címért.

Az a település lesz a nyertes, vagyis a Dél-
Alföld legtöbbet olvasó települése, amelynek 
lakói (1 lakosra számítva) a legtöbb könyvet 
olvassák el az ajánlott könyvek közül 2013. 
február 1-július 31. között.

A játék menete
Az ajánló lista 200 könyvet tartalmaz, ahon-

nan olvasnivalót válogathatnak a játék részt-
vevői. Ez megtalálható a könyvtárban vagy a 
http://olvasodelalfold.sk-szeged.hu/ oldalon.

Minden könyvhöz tartozik egy 3 kérdésből 
álló ellenőrző teszt, melynek kitöltésével iga-
zolják a kiválasztott könyvek elolvasását. A 
játékban csak a helyesen kitöltött tesztek vesz-
nek részt. A listát úgy állítottuk össze, hogy 
mindenki találjon benne az érdeklődésének 
megfelelő olvasmányt: szerepel benne klasz-
szikus és kortárs szépirodalom, romantikus, 
szórakoztató, történelmi és kalandregények, 
krimi, sci-fi, fantasy és természetesen gyerme-
keknek szánt művek is.

A beküldés módja és határideje
Az online megfejtések a Somogyi-könyvtár-

ba érkeznek. A papíron leadott megoldásokat a 
települési könyvtárosok gyűjtik össze, és két-
havonta elküldik a megyei könyvárba

Értékelés
A játékban résztvevő települések minden el-

olvasott könyv után 1 pontot kapnak. (A könyv 
elolvasását az ellenőrző teszt helyes kitöltése 
igazolja.) Az összesített pontszám a települések 
lélekszámának arányában kerül kiszámításra.

Újonnan beiratkozott olvasóik után plusz 
pontokat is kaphatnak a települések. (Minél na-
gyobb arányban iratkoznak be a játék időtarta-
ma alatt a lakosság lélekszámához viszonyítva, 
annál több plusz pontot szerezhet a település.) 
A vetélkedőt az összesítésben legtöbb pontot 
szerző település nyeri.

Díjazás
A játékban résztvevő megyék legtöbbet ol-

vasó településeinek abszolút győztese megkap-
ja „A Dél-Alföld legtöbbet olvasó települése” 
címet, a település könyvtára pedig 150.000 Ft 
értékű könyvvásárlási utalványt kap jutalmul. 
A két másik megyéből kikerülő nyertes „A 
megye legtöbbet olvasó települése” cím birto-

kosa lesz, könyvtáruk pedig egy-egy 75.000 Ft 
értékű könyvvásárlási utalványt vehet át juta-
lomként.

A településeknek járó jutalmak mellett há-
rom egyéni díjat is kiosztunk a résztvevő me-
gyékben (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád) sze-
mélyenként legtöbbet olvasóknak.

Olvass, hogy még többet olvashass! Szegvá-
ron is!

Könyvtárunkban egy külön polcra raktuk a 
nálunk meglévő könyveket. Nincs meg minden 
könyvünk a listából, talán Önöknek van otthon 
a polcon. Talán még egy régen olvasott könyv 
is van a listán? Elevenítse fel az olvasottakat 
és vegyen részt a játékban. Szaporítsa Szegvár 
pontjainak számát!

Jöjjön be könyvtárunkba! Vegyen részt a 
versenyben!

Ezen az internetes oldalon mindent megtud-
hat: http://olvasodelalfold.sk-szeged.hu/

Könyvtári hírek
Februárban több osztály ellátogatott könyv-

tárismereti foglalkozásra hozzánk. Játékos tor-
pedó formában illetve beiratkozással egybekö-
tött programmal vártuk a gyermekeket. 

Márciusi kínálatunkból:
Március 16-án, szombaton 9-12 óráig 

gyöngyfűzés
Március 29-én, pénteken 9-12 óráig húsvéti 

kézműves foglalkozás
Könyvtárosok
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Egy 1897. április 6-án kelt csendőrségi je-
lentés 600 főre becsüli a szegvári szocialisták 
létszámát. (kiemelés tőlem).

Csendőri tevékenység Szegváron az agrár-
szocialista mozgalmak idején

A rendvédelmi kutatásnak nem lehet felada-
ta a társadalmi rend megbontására irányuló 
kísérletek mélyebben rejlő okainak vizsgála-
ta, legfeljebb más diszciplínák által publikált 
problémák vázlatos ismertetése, összegzése. 
Inkább feladata azoknak a pontoknak a vizs-
gálata, ahol a rendet ilyen vagy olyan okból 
megbontani szándékozó polgárok és a társa-
dalmi berendezkedés folytonosságát biztosí-
tani próbáló rendvédelmi szervek érintkeznek 
egymással. 

A birtokmegoszlás egyenlőtlensége és a 
termelés egyoldalúsága súlyos teherként nehe-
zedett az 1848-1849-es polgári forradalom és 
szabadságharc óta egyre inkább felvilágosult 
magyar parasztságra, amely a munkalehetősé-
gek elapadásában, a megélhetési gondok növe-
kedésében, és a pénz értékcsökkenésében vált 
számára közvetlenül is érzékelhetővé. Ezek az 
ellentmondások késztették cselekvésre 1891-
ben a Viharsarok napszámból élő parasztságát, 
így a szegváriakat is. 

Parádi József: A magyar királyi csendőrség. 
Az első magyar polgári központosított, közbiz-
tonsági őrtestület 1882-1945. Budapest, 2012, 
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-törté-

neti Tudományos Társaság
A könyv szerzője Lovag Parádi József ph. 

doc. a hadtudományok kandidátusa, főiskolai 
tanár, az MTA köztestületi tagja. E könyv a 
legobjektívebb megközelítése, tudományos 
igényű, összefoglaló jellegű feldolgozása a 

hazai kutatásoknak. 
A természetes módon feszült és mesterséges 

módon túlfeszített hangulat eredményeként, a 
főszolgabíró távollétében, a szolgabíró a kö-
vetkező rendvédelmi intézkedést tette 1891. 
május 25-én. „Végül a munkásmozgalom lehe-
tő korlátozása tekintetéből, s különösen azon 
szempontból, hogy a meg nem engedett mun-
kásgyűlések betiltása és szétoszlatása lehetővé 
váljék, felhívtam a mindszenti csendőrőrs pa-
rancsnokságot, hogy vásár- és ünnepnapokon 
Szegvár községben mindenkor három főből 

álló őrjáratot küldjön ki.”1 Szegedről további 
30 csendőrt vezényeltek Mindszent és Szeg-
vár térségébe. Intézkedés történt a távírdai 
éjjeli szolgálat megszervezésére. Mindezeken 
túlmenően az alispán a katonaság térségbe ve-
zénylését rendelte el.

A szegvári csendőrőrs alaprajza (részlet). Tö-
rök János építészmérnök rekonstrukciós rajza

A csendőrség Szegvár térségében nem 
kompromittálódott a tömegek előtt, hiszen a 
feladatát törvényes keretek között, fegyelme-
zetten, fegyverhasználat mellőzésével látta el. 
A földmunkások mozgalmát – időlegesen – a 
katonaság megfélemlítő ereje szorította háttér-
be. bizonyítja ezt a Szapáry belügyminiszter-
nek 1891. június 30-án küldött sürgöny: „Szeg-
váron, Mindszenten felbujtott munkások közt 
eddigelé csend uralkodik. Ünnepek alatt ren-
detlenség nem történt. Katonaságnak jelenléte 
jó hatást gyakorolt a birtokosságra. Munkások 
önkényt állnak munkába, katonaság néhány 
nap múlva elbocsátható.”2

A Viharsarokban lejátszódó események ha-
tására megegyezés született a belügy és honvé-
delmi miniszter között a csendőrség nagyará-
nyú fejlesztéséről. Ennek eredménye lett a II. 
Csendőrkerület I. szárny 2. szakasz 14. számú 
lovas őrsének Szegvárra helyezése. 

Mészáros Imre próbacsendőr a szegvári 
laktanya előtt

Forrás: Elhangzott az ELTE dísztermében 
2005. október 6-án. (Előadás vázlatok)

_______________
1 Cs. m-i Áll. L. Sz. L.
2 Cs. m-i Áll. L. Sz. L.

Dr. Mészáros Imre: 

Csendőri tevékenység  
és közvetlen előzményei Szegvár térségében

Ifjú poéták

Böhm Balázs Antal: 

Lásd az álmod
Lásd az álmod,
És érezd, hogy élsz.
Szívedben,
Gyorsan lüktet a vér.

Halld meg a hangunk,
Mennyei szózatát.
Hiszen az országunk,
Ma az ítéletére vár....

Szabadként születtünk,
De rabigát kaptunk.
Nekünk
Is tömegsírban kell meghalnunk.
Sír-e nemzetünk,
Ha itt hagyjuk őket,
A golyózápor közt?

Szelídek voltunk,
De vaddá lettünk.
A Pokol tüzében;
Égették el hitünk;
Mi nem adjuk magunk,
Masírozunk előre.
Várjuk a megváltást.

Őrültnek látszunk,
Az életünkkel játszunk.
De másra nem várunk,
Csak szabadságra vágyunk.
Sorfalat állunk a töltényt már látjuk,
Nem féljük a halált.

Képzeletbeli naplóm 
1848. március 15.

Az éjszaka folytonos mozgások zavarták meg 
álmomat, valaki mindig ügyködött az ablakom 
alatt. Hosszas forgolódás után végre felkeltem, 
magamra aggattam a megszokott darabokat, 
hajam szabadon meredt az ég felé. Táskámat 
diákosan hátamra csapva indultam útnak mint 
mindig. A kávézó felé tartva az eget kémleltem, 
mintha be lenne borulva, csak egy apró szikra 
kellene, hogy lángra kapjon a nagy égi tűzhely, 
s sebeit siratva hűs esővel mossa le a régóta csak 
halmozódó port az utakról, rólunk.

Forrongó kávém vakító párájának ködébe 
burkolva ültem, s hallgattam a tőlem pár asztal-
lal arrébb ülő alakokat. Arról suttogtak, hogy 
Petőfi nemrég itt járt. Mintha ez olyan különös 
lenne, én szinte mindennap összefutok itt vele. 
Hirtelen nagy tömeg rontott be a kis épületbe, 
szinte a falakról is csüngött valaki. Nem láttam 
semmit sem, csak azt hallottam, hogy az egye-
temek székházait sorolják.

A nagy tődületben azért még felhörpintettem 
utolsó korty kávémat, mely lelkemet hevítette. 
Ekkor egy alak utat törve magának a tömegben 
felugrott egy asztal tetejére, s szavalni kezdett. 
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A területi versenyt Nagymágocson rendez-
ték meg ahol:
5-6. osztály:
  8. hely: Zoó Evelin
12. hely: Puskás Kata, Szabó Janka
7-8. osztály:
4. hely: Szabó Diána
6. hely: Pallai Boglárka
7. hely: Bihari Rebeka
Gratulálunk!

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny is 
volt februárban, ahol:
5. osztályban:
1. Zoó Evelin 5.b Felk: Rozgonyiné Szabó Mária
2. Gion Márton 5.a Felk: Papné Mészáros Réka
3. Turiczki Réka 5.b Felk: Rozgonyiné Szabó 
Mária

6. osztályban:
1. Szabó Janka 6.a 
2. Kupcsik Bence 6.a 
3. Szabó Fanni 6.b 
Felkészítőjük: Papné Mészáros Réka

7. osztályban:
1. Berkecz Miklós 7.b
2. Lantos Lilla 7.a
3. Pallai Boglárka 7.a
Felkészítőjük: Rozgonyiné Szabó Mária

8. osztályban:
1. Somodi Réka 8.a
2. Bugyi Eszter 8.a
3. Bihari Rebeka 8.b
Felkészítőjük: Papné Mészáros Réka
Gratulálunk!

Az alsós és a felsős farsangot osztályke-
retben rendeztük meg. A kisdiákok szebb-
nél-szebb jelmezekbe öltöztek fel. Volt olyan 
osztály, aki szereppel, verssel, dallal készült. 
A felső tagozatosok diszkóval zárták a ren-
dezvényt. Nagyon kellemes hangulatban telt el 
mindkét program.

A Kurca TV megörökítette az örömteli per-
ceket. Köszönet érte!

Mit kínálunk március hónapban?
– Nemzeti ünnepünket méltóképpen ünne-

peljük március 14-én 11.00 órakor iskolai ke-
retben a Művelődési Házban, valamint a közsé-
gi rendezvényen, 15-én 17.00 órakor. A műsort 
a 4.a és a 4.b osztályosok adják elő. 

– 18-án versmondó verseny az alsó tagoza-
tosoknak

– 25. hétfő – osztályfőnöki nap – tavaszi 
nagytakarítás

– 26. kedd és 27. szerda – tanítási szünet
– 28. csütörtök – a tavaszi szünet első napja
– április 2. kedd – a tavaszi szünet utolsó 

napja 

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk min-
denkinek!

Lukács Istvánné
tanítónő

Forray Teremfoci Torna
A Forray Máté Általános Iskola és AMI a 

Szegvári DSE-vel karöltve február 28-án IV. 
korcsoportos fiúknak, meghívásos teremfoci 
tornát szervezett. A meghívásunknak a Koszta 
József Általános Iskola, a Klauzál Gábor Ál-
talános Iskola, a Kiss Bálint Református Álta-
lános Iskola csapatai tudtak eleget tenni, így a 
hazai csapattal együtt négyes torna alakult ki. 
Körmérkőzéses lebonyolítást választottunk, 
így minden csapat megmérkőzött egymással. 
Színvonalas, küzdelmes, de sportszerű össze-
csapásokat láthattak az érdeklődők. A korrekt 
bíráskodásról sokadik alkalommal Galambosi 
Mihály gondoskodott. Nagyszerű volt látni azt 
a feszült igyekezetet, amellyel minden csapat 
az elsőség megszerzésére törekedett. Számom-
ra felejthetetlen élményt nyújtottak a szegvári 
gyerekek, mert várakozáson felül teljesítettek, 
és ha a szerencse is mellénk állt volna, akkor 
az aranyérem focistáink nyakában díszelegne. 

Most az ezüstérem jutott, de számomra a 
látottak alapján, legalább olyan szépen csillog, 
mint az aranyérem!

Szívből gratulálok a csapat tagjainak, akik 
a következők voltak: Bihari Dániel, Biha-
ri Tamás, Kanalas Ádám, Barta Máté, Varga 
Nándor, Kóródi Dániel, Cser Zsolt Bence, 
Romhányi Gergő.

Rozgonyi Zoltán

Háttal állt nekem, hangja mégis ismerősen 
csengett. Minden szó, mely elhagyta száját 
végigborzongatta elmém legsötétebb zugát is, 
majd kínzó szenvedélyként oldódott fel szí-
vemben. A tenni akarás kényszere hatalmaso-
dott el rajtam, s őszintén hittem, hogy „Nem 
leszünk!”. A szavaló alak megfordult. Petőfi 
vegyült el a tömegben, s éreztem, hogy ez a 
nap, nem olyan lesz, mint a többi.

A szél tenyerén száguldtunk el az egyete-
mig, mire odaértünk az eső megérlelte patyolat 
lelkünk, de nem oltotta el a tüzet, mely lángra 
kapott s terjedt egyre gyorsabban, nem pusztít-
va mást, mint a csendet. Azt a halk bólogatást, 
mely eddig elfedte a bajt.

Ifjak száza rohant velünk tovább, lépteik dü-
börgő hullámmá váltak hirdetve, hogy végre 
eljött az ideje a hangoskodásnak!

A duzzadó embersereg egy nagy száj és to-
rok volt, egy harsona, mely végre igazságot, 
végre magyarságot akar.

A nyomdánál kívül kellett várakozunk. Ösz-
szefüggéstelen szótagok keringtek körülöttem, 
de én nem hallottam mást, csak azt: „Kinyom-
tatták!”. Végre kezembe foghattam mindazt, 
mely ideáig vonszolt magával. Ott volt, feke-
tén, fehéren, még szinte melegen kezem böl-
csőjébe zárva a proklamáció és a Nemzeti dal. 
Innen már nincs visszaút. Dél körül járt az idő, 
ebédelni küldtek minket.

Én Julcsámhoz rohantam, de nem kívántam 
semmi ételt. Csak a levegőt, az eső-mosott friss 
harmatot. Egy levegővel meséltem Julcsának, mi 
történt, s mutattam neki a nemrég szerzett nyom-
tatványokat. S ő csak nézett a maga egyszerűsé-
gében, de éreztem, hogy lelke oly hevesen reagál, 
mint az enyém. Együtt mentünk a Múzeumhoz.

Találkoztunk Ágosttal, aki csoporttársam az 
egyetemen. Elmesélte, hogy amíg én gyenge 
jellem egyből haza futottam a szünetben, ők 
megjárták a Színházat, hogy megrendeljék a 
Bánk bánt estére, hisz már ezer éve nem adta 
elő senki.

Én már nem tudtam mi történik, csak azt 
éreztem, hogy szaladnom kell velük, ahogy a 
lábam bírja, mindig csak előre, míg a szél meg-
lengeti a zászlót a téren. A Városházába nem 
jutottam be, kint vártam a többiekkel, míg az 
ablakon ki nem lógatták a szabadság 12 pont-
ját, melyet egyenesen a városatyák szentesítet-
tek. Nem volt tovább maradásunk! Egy ifjú ki-
emelkedett a tömegből, egy piaci kofa asztalára 
állva, s azt harsogta: „Fel Budára!”.

Budán nem akartunk mást, csak visszakapni 
Táncsicsot, a mi Táncsicsunkat. Mi néven te-
hetik rá ezek a maskarás osztrákok a kezüket?! 
A lélegzetem elállt, állam az út padkát verte 
mikor maga Táncsics kérte, hogy csituljunk 
el. Ekkor már nem lehetett bírni a néppel, a 
tömeggel, velünk. Világos volt, hogy elérjük, 
amit akarunk.

Nem sokkal később Táncsicsot ünnepelve 
tartottunk az esti előadásra.

Amint felgördült a függöny, elhallgattunk. 
Én Julcsára néztem, negédes csókot nyomtam 
reszkető ajkaira, s együtt ízleltük tovább a sza-
badság nektárját, melyre oly régóta vártunk...

DIÁKVILÁG
Kedves Olvasók!
Ismét jelentkezek a februári iskolai esemé-

nyekkel, eredményekkel.
A felső tagozatban megrendeztük a Kazin-

czy-versenyt, melyen a következő eredmények 
születtek:
5-6. osztály:
1. Puskás Kata 6.a Felkészítője: Papné Mészá-
ros Réka
2. Zoó Evelin 5.b felkészítője: Rozgonyiné 
Szabó Mária
3. Szabó Janka 6.a Felkészítője: Papné Mészá-
ros Réka
7-8. osztály:
1. Szabó Diána 8.b Felkészítője: Papné Mészá-
ros Réka
2. Bihari Rebeka 8.b Felkészítője: Papné 
Mészáros Réka
3. Pallai Boglárka 7.a Felkészítője: 
Rozgonyiné Szabó Mária
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Lezajlott a XXIII. Forray Torna Meghívá-
sos Tornaverseny. Lépjünk vissza az időben. 
Mikor kezdődött vonzalmad a torna, a ver-
senytorna iránt?

Ötödik-hatodik osztályos koromban még 
a kézilabda volt a fő sportágam, hála Krám 
Lehel testnevelő tanáromnak, aki hatalmas 
szaktudással rendelkezett, s nagyon jó peda-
gógus volt minden tekintetben. Nagyon sokat 
köszönhetek neki, sokat tanultam tőle, amit a 
mai napig tudok hasznosítani a pályámon is. 
A hatodik osztály végén, egy városi úszóver-
senyen teljesen amatőrként nyerni tudtam, s 
ez eldöntötte a további életemet. Szabó Ró-
bert edző azonnal meghívott a csapatába, s 
innentől kezdve az úszás háttérbe szorította 
a kézilabdát. Középiskolába a Szentesi Köz-
gazdasági Szakközépiskolába mentem (nap-
jainkban Boros!), ahol nem tudom kinek a 
hatására, de már az első hónapban megjelen-
tem a tornászok edzésén. Sosem felejtem el, 
amikor megjelentem a „kézilabdás-úszós”, 
kecsesnek nem nevezhető mozgásommal, 
kitört a nevetés a több évi tornászmúlttal 
rendelkező lányok között. Ez nagyon rosszul 
esett, de elhatároztam, nem sokáig fognak 
rajtam nevetni. Nagy szorgalommal, kitar-
tással és szeretettel edzettem. Az első évben 
a „B”, kategóriában versenyeztem, a máso-
dik évtől felkerültem az „A”kategóriába. 
Már az első versenyen sem kellett szégyen-
keznem a gyakorlataim miatt. Az úszás és a 
torna együtt nagyon sok időmet, energiámat 
lekötötte, de mindkettőt nagyon szerettem, 
s számomra mindkettő nagyon sokat adott. 
Szólnom kell az edzőimről is. Nagy Lászlóné 
Katika néni és Makai Lajosné Zsuzsika oda-
adással, szeretettel egyengette utamat, kö-
szönöm nekik. 

Sok-sok éven keresztül magas színvonalon 
tudtad tartani a tornát Szegváron. Hogyan 
választod ki a lányokat a tornára? Egy-két 
mozdulat után a szakavatott szem meglátja 
kiből lesz jó tornász? Vagy csak az edzés-
munka után tűnik ki a tehetség?

Nagyon fiatalon kezdtem el tanítani, óri-
ási lelkesedéssel, szeretettel fogtam hozzá a 
munkához. Az iskola egyik legkisebb terme 
volt a tornaszoba. A villanyburák belógtak 
a gerenda fölé, a szekrényugráshoz pedig 
mindössze két lépés volt a lendületszerzés-
hez, a talajgyakorlatnak csak a fele fért ki 
a terem hosszában. Mindez nem zavart sem 
engem, sem a gyerekeket. Nagyon lelkesek 
és szorgalmasak voltak Elég hamar bekap-
csolódtunk az akkor még Úttörő olimpiás 
versenyekbe. Nagyon sok iskolában volt csa-
pat a megyében, még járási elődöntőt is ren-
deztek, amelyről a megyeire lehetett tovább-

EGY PEDAGÓGUS, AKINEK ÉLETE A SPORT: 
PÓLYÁNÉ TÉLI ÉVA

jutni. Egy-két év után már számon tartottak 
bennünket. Mindig van utánpótlás, jelenleg 
is több mint 30 kislány tornázik nálam. 

A saját példámból is okulva, minden kis-
lányt befogadok, aki szeretne tornázni. Lehet 
topa, ügyetlen, félénk, senkit nem küldök el. 
Az évek során számtalanszor volt rá példa, 
hogy ezekből a gyerekekből 7-8. osztályra 
ügyes, jó mozgású sportolók váltak. S ami 
a legfontosabb, a sportnak, de különösen a 
tornának olyan nevelő, személyiségfejlesztő 
ereje van, amit vétek lenne nem kihasznál-
ni. Általában a tanulás is könnyebben megy 
számukra. Felnőttként sok tornászom fo-
galmazta meg, hogy sokkal céltudatosabbá, 
teherbíróbbá váltak a tornászéveknek kö-
szönhetően. Szinte mindannyian megállják a 
helyüket a „nagybetűs életben”, büszke va-
gyok rájuk. Sokan közülük már gyermekü-
ket, sőt unokájukat bízták rám, s ez nagyon 
megtisztelő számomra. Néhányan a torna 
sportágban dolgoznak edzőként, s ez szintén 
nagy örömmel tölt el, kitartást, sok örömet 
kívánok nekik a munkájukhoz.

Természetesen hamar kiderül, hogy kik 
azok, akik jobb adottságokkal rendelkeznek 
a tornához. Akiknél ez kitartással, szorga-
lommal, figyelemmel is párosul, azok nagyon 
szép eredményeket érnek el. Szerencsére min-
den csapatomban voltak és vannak ilyenek Ők 
példaképek a többiek számára, segítenek ne-
kem is az edzéseken, versenyeken. 

Hogyan jött az ötlet 23 évvel ezelőtt a helyi 
tornaverseny megrendezéséhez? Kik álltak 
melléd? Kik segítettek?

Első versenyünket nem tudom mikor ren-
deztük pontosan, de mindenképpen már állt 
a tornacsarnok épülete. Az első országos 
versenyünk előtt több olyan versenyünk volt, 

amelyet a megye iskolái számára rendeztünk. 
Akkoriban Csongrád, Szentes, Mindszent, 
Makó, Vásárhely, Kiszombor több iskolájá-
ban foglalkoztak ezzel a szép sportággal így 
népes mezőny gyűlt össze már a kezdetekben 
is a versenyeinken. Az akkori iskolaigazga-
tó Kovács Lajos valamint kollégáim mesz-
szemenőkig támogattak mindenben. Később 
már több megyéből is érkeztek csapatok, 
innentől kezdtük el számozni a versenyeket. 
A továbbiak megrendezésénél is mindenben 
segítettek az őt követő igazgatóim, kollégá-
im, valamint a szülői munkaközösség. Na-
gyon köszönöm mindenkinek, hiszen szabad 
idejüket áldozták fel e nemes cél érdekében. 
Ugyancsak köszönet jár azoknak a testneve-
lőknek, tornával foglalkozó szakemberek-
nek, akik szeretetből vállalták a versenybí-
rók néha hálátlan feladatát, nélkülük ugyanis 
nem lehetne versenyt rendezni. 

Nagyon sok köszönettel tartozunk Szegvár 
vezetőinek, vállalatainak, intézményeinek, 
vállalkozóinak és magánszemélyeknek egy-
aránt, hogy felajánlásaikkal lehetővé tették 
a versenyek színvonalas megrendezését, 
hozzájárultak ahhoz, hogy sok-sok gyermek 
szeretettel emlékezzen a szegvári tornaver-
senyekre. 

Hogyan alakul ki egy tornaverseny – ta-
lán nézzük ezt a legutóbbit – forgatókönyve? 
Azt látjuk, hogy a kialakított helyen itt is, ott 
is tornáznak, bírálnak, szurkolnak. Mindez 
percnyi pontossággal zajlik. Milyen szerve-
zőmunka előzi ezt meg?

Több hónapos szervezőmunka áll minden 
verseny előtt. Már október, november hónap-
ban elkezdődik az egyeztetés. Igazodni kell 
az ország több városában hagyományosan 
megrendezett versenyeinek időpontjához, a 
diákolimpiás versenyekhez. Ha ebben meg-
egyeztünk, elkészül a versenykiírás, amelyet 
eljuttatunk a csapatokhoz. A versenybírók is 
ekkor kapják meg a felkérést. Egyeztetünk 
az iskola vezetőségével, megbeszéljük a kol-
légákkal, ki miben fog segíteni. Felmérjük, 
hogy mire van szükség a díjazáshoz, meg-
rendeljük az érmeket, okleveleket, kupákat. 
Értesítjük a médiumokat a versenyről. Szülői 
értekezletet tartunk, amelyen szétosztjuk a 
feladatokat. A szülők mindenben segítenek 
a süteménysütéstől, vendéglátástól a gyere-
kek körüli teendőkön át a szponzorszerzésig. 
Nagyon nagy köszönet jár nekik mindenért. 

Amikor beérkeznek a nevezések, vissza-
jeleznek a versenybírók, elkészítjük a sor-
solást, a versenybírók beosztását, amelyet 
eljuttatunk az érdekelteknek. Meghívjuk 
díszvendégeinket. Felkeressük a támoga-
tókat. Beosztjuk az öltözőket, betanítjuk a 
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11. Szegvár „B” (Dancsik Fanni, Németh 
Szimonetta, Kispál Rita, Tulipánt Petra, Mrena 
Kornélia, Süli Viktória, Puskás Zsófia)

III-IV. kcs. lányok
5. Szegvár (Ajtai Vivien, Gráfik Vivien, Sza-

bó Janka, Szabó Diána, Szabó Boróka, Kun-
szabó Viktória, Apró Réka)

I-II. kcs. fiúk
2. Szegvár (Hegedűs Imre, Hegedűs Dániel, 

Török Vencel, Kozma Patrik, Szűcs Ábel, Ajtai 
Róbert)

Pólyáné Téli Éva

versenybírók mellett segítő gyerekeket. El-
készítjük a verseny lebonyolításához szük-
séges programokat, táblázatokat, megírjuk 
az emléklapokat, okleveleket. Előkészítjük 
a csapatok díjazásához szükséges érmeket, 
kupákat, apró ajándékokat, megszervezzük a 
vendéglátást. Egyeztetünk a Polgárőrséggel. 
Napi kapcsolatban vagyunk a csapatvezetők-
kel, hogy a változásokat is nyomon tudjuk 
követni. A verseny előtti napon a gyerekek 
segítségével feltakarítjuk a csarnokot, fel-
állítjuk a szereket, beszereljük a szükséges 
technikai eszközöket, előkészítünk mindent, 
ami szükséges a verseny zavartalan lebonyo-
lításához. Valószínűleg még sok minden ki-
maradt a teendők felsorolásából. A verseny 
napján, bármennyire is igyekeztünk mindent 
tökéletesen előkészíteni, sok váratlan ese-
ményt kell még megoldanunk. Szerencsére 
nagyon jól összeszokott kis csapatunk van, 
mindenki azon van, hogy ne legyen fennaka-
dás. A verseny végén is számtalan teendőnk 
van még. 

Az előkészítő szakaszhoz tartozhat még 
pályázat írás is, az utómunkálatokhoz pedig 
a pályázati pénz elszámolása. Köszönettel 
tartozunk a Nemzeti Tehetség Programnak, 
hogy hozzájárult a verseny megrendezéséhez. 

Milyen szereken kell versenyezniük a gye-
rekeknek? Mi határozza ezt meg? Van egy 
országos versenyszabály?

A versenyen a diákolimpia versenyeire 
kiírt kötelező gyakorlatokat mutatják be 
a tornászok. A kislányoknak szekrényug-
rás, gerenda és talajgyakorlat van, a fiúk-
nak gyűrű, szekrényugrás és talajgyakor-
lat. Őket kollégám, Vass Tibor készíti fel 
a versenyekre. A meghívásos versenyeken, 
így nálunk is a legkisebb korosztályt külön 
értékeljük, ezzel is segítve azt, hogy siker-
élményhez juthassanak. Nagyon népszerű 
volt ez a kategória is, hiszen a lányoknál 
17 csapat nevezett az I. korcsoportban. A 
Diákolimpián ők együtt versenyeznek a II. 
korcsoportba tartozó harmadik és negyedik 
osztályos tanulókkal. Minden másban a tor-
na sportág versenyszabályai az irányadóak 
számunkra is.

A munkád, a tornaversenyek mellett még a 
szentesi Delfin SC-nek is egyik vezetője vagy, 
szervezed a versenyeket, magad is úszol. Ho-
gyan tudod az időd beosztani, hogy minden-
re jusson elég figyelem?

Az úszásra és egyéb sportokra fordított idő 
sokszorosan megtérül. Sokkal jobban érzem 
magam, ha időt tudok fordítani az edzések-
re. Úszás közben például nagyon sokféle 
dolog foglalkoztat, s gyakran ilyenkor jut-
nak eszembe a legjobb megoldások egy-egy 
problémára. 

Az sem utolsó dolog, hogy hozzájárul az 
egészségi, fizikai állapotom javításához, 
megőrzéséhez. Az úszás és egyéb sportok ál-
tal rengeteg barátra, ismerősre tettem szert. 

A velük való találkozás, közös programok 
segítenek a feltöltődésben. 

S végül, de nem utolsó sorban nagyon fon-
tos a nyugodt családi háttér, s olyan szeren-
csés vagyok, hogy számomra ez megadatott. 
Így bár nem könnyű, hiszen a nap csak 24 
órából áll, de sok olyan dolog belefér az éle-
tembe, amely örömet okoz számomra, s re-
mélhetőleg mások számára is. 

A jól végzett munkáért, a rengeteg szerve-
zőtevékenységért Szentes város Életműdíjjal 
jutalmazta, Szegvár község pedig 2010-ben 
díszpolgári címet adományozott Pólyáné Téli 
Évának. Tanítványaid, volt tanulóid és a köz-
ségünk lakossága nevében az újság hasáb-
jain is megköszönjük azt a sok munkát, amit 
a felnövekvő generáció egészségéért tettél a 
sportolásra nevelésen keresztül.

Mindkét kitüntetés nagy meglepetést volt 
számomra és óriási megtiszteltetés. Egyikről 
sem tudtam előre, teljes titoktartás övezte. 
Az „Életműdíjat” általában pályájuk végén 
adományozzák az arra érdemesnek tartott 
embereknek, s rám még sok dolgos év vár, 
remélhetőleg. A díszpolgári címmel pedig 
úgy érzem, nemcsak a munkámat ismerték 
el, hanem ezzel végleg befogadott Szegvár.

Köszönöm a beszélgetést.

Kosztolányi Sándorné

Megyei Torna  
Diákolimpia

Egy héttel a Forray Torna Országos Meg-
hívásos verseny után rendezték Szegeden az 
Arany János Általános Iskolában a Torna Di-
ákolimpia megyei döntőjét. A szegvári gyere-
kek nagyon szépen helyt álltak, mindhárom 
kategóriában megszerezték a jogot az országos 
elődöntőn való indulásra. 

I-II. kcs. lányok
3. Szegvár „A” (Tóth Viktória, Sípos Ilona, 

Csapi Lorena, Sípos Ilona, Homlok Nikolett, 
Sztanó Alexa, Ladányi Csenge)
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Torna Diákolimpia 
Országos Elődöntő

Négy megye, Csongrád, Bács-Kiskun, Tolna 
és Pest megye legjobb tornacsapatai nyertek 
meghívást az országos elődöntőre, melyet a 
kecskeméti Lánchíd Utcai Általános Iskolában 
rendeztek. Sajnos a fi ú csapat betegség, és csa-
ládi programok miatt nem tudott részt venni a 
megmérettetésen, bár a megyei döntőn ezüstér-
mükkel kiérdemelték a továbbjutást. A lányok 
szépen teljesítettek a nagyon erős mezőnyben. 

I-II. kcs: 5. Szegvár, Forray (Csapi Lorena, 
Markovics Márta, Homlok Nikolett, Sztanó 
Alexa, Tóth Viktória, Sípos Ilona)

III-IV. kcs: 7. Szegvár, Forray (Ajtai Vivien, 
Szabó Janka, Gráfi k Vivien, Szabó Diána, Sza-
bó Alexandra Boróka, Szabó Fanni)

Pólyáné Téli Éva

MÚZEUMI HÚSVÉTOLÓ

2013. március 30-án
15 órától

kézmûves foglalkozással, 
állat simogatással,

tojásfestô bemutatóval

A foglalkozás díja: 200 Ft/fő

Mindenkit szeretettel várunk!

1848
MÚZEUMI MATINÉ 

az 1848-as események jegyében
2013. március 16-án (szombat) 10 órától
lúdtollal írás, színes virágok készítése

A foglalkozás díja: 200 Ft/fô

Mindenkit szeretettel várok!


