
SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP

Ára: 80 Ft
XXIV. évfolyam 2. szám

2011. február

A SZEGVÁRI ISKOLA SZÁMOKBAN 2011- I. félév
ALSÓ TAGOZAT

Tanulmányi átlagok 1.a 3,93 Rangsor  1.a 3,93  (of.: Balogh Ágnes)
 1.b 4,452 4.b 3,96  (of.: L-né Ágoston Sarolta)
 2.a 4,396 4.a 4,14  (of.: Tégla Katalin)
 2.b 4,328 2.b 4,328 (of.: H-né Ternai Ágnes- 
     Bereczkiné Buza Anett)
 3.a 4,4 2.a 4,396  (of.: Vassné Agócs Ilona)
 3.b 4,43 3.a 4,4  (of.: Lukács Istvánné)
 4.a 4,14 3.b 4,43  (of.: Dr.L-né Kehrer Anikó)
 4.b 3,96 1.b 4,452 (of.: Ternainé Kovács Anna)

Magatartás átlaga: 4,46
Szorgalom átlaga: 4,4
Irodalom átlaga: 3,975
Nyelvtan átlaga: 3,9

Matematika: 3,95
Környezetismeret: 4,15
Angol átlaga: 3,965

Folytatás a 6. oldalon

A TARTALOMBÓL
Időutazás a Szegvári Naplóval

Az aranycsináló
Olvasóink írták

Diákvilág
Korengedményes nyugdíj

24. évébe lépett a Szegvári Napló
TORNA-megyei diákolimpia

Futsal diákolimpia Szentesen
Aszegvári iskola számokban I. félév
Máltai Sz.Sz. pályázat fiataloknak

Hitélet
A család éve 2011 
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Szegvár a sajtóban
100 éve oltanak a szegvári tűzoltók / Mun-

katársunktól. – Délvilág. – 2011. január 4. 6. o.
A Szegvár Nagyközség Önkéntes Tűzoltó 

Egyesületének elnöke, Bölcskei Molnár Zoltán 
mondja el az utóbbi idők fejlesztéseit és további 
terveiket.

Könyvet ír lányáról Lara édesanyja : Csentes 
Éva Pesten keres állást / Szögi Andrea. – Dél-
világ. – 2011. január 19. 8. o.

Az öt hónapja elhunyt szívátültetett kislány 
édesanyja beszél terveiről

FIGYELEM!
A Szegvári Falufejlesztő Nonprofit Kft. 

dolgozói
2011. február 14 – 25-ig 8.00 és 16.00 között

VÍZÓRA LEOLVASÁST VÉGEZNEK 
SZEGVÁR TERÜLETÉN.

Kérjük a lakosság együttműködését és az 
ingatlanokhoz való bejutás biztosítását!

Telefonos vízóra állás leadás határideje:  
2011. február 26. (szombat) 16.00

A megjelölt időponton túli vízóraállás leadá-
sokat 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.

SIKER-SZÁM KFT
DR. BENDE ISTVÁNNÉ
mérlegképes könyvelő

6635 Mindszent,
Köztársaság tér 12/b fsz. 9.

Tel.: 62/225-546, 30/460-9964
Társaságok és vállalkozások indítása,

bérszámfejtése és könyvelése,
mezőgazdasági őstermelők,

családi gazdálkodók könyvelése.

Családi események
2011. január
Összeállította:  

Tóth Ferencné anyakönyvvezető

Születések: Apró Józsefnek és Faragó Boglár-
kának (Rákóczi u. 69.) KINCSŐ ZSELYKE, 
Mihály Ferencnek és Berezvai Krisztinának 
(Kárász u. 3.) SZABINA, Kádár Györgynek 
és Fodor Szilviának (Kinizsi u. 29.) BIANKA 
FLÓRA, Pusztai Ferencnek és Horváth Tímeá-
nak (Rákóczi u. 20.) FERENC RICHÁRD

Házasságkötés nem volt.

Halálesetek: Puskás Dezső Pál Szentesi u. 
40. (79 éves), Miskolczi István Mindszenti u. 
74. (86 éves), Hegyi György Sándor Kórógy 
u. 7. (74 éves), Bihari Lászlóné Magony Mar-
git Rozgonyi u. 5. (55 éves), Csatordai Csaba 
Mihályné Gyermán Edit Bem u. 25. (39 éves), 
Farkas János Régiposta u. 19. (68 éves), Gyenes 
Ferenc Mindszenti u. 39. (51 éves), Mázló Mi-
hály Farkas u. 10. (86 éves)

Megemlékezés
„Az idő múlik, a fájdalom nő,
Nem hoz enyhülést a múló idő.
Sírodra hiába viszünk virágot,

Veled temettük el az egész világot.”

SZÉCSÉNYI ZOLTÁN
halálának 4. évfordulóján
fájó szívvel emlékeznek

Szülei és testvérei

Megemlékezés
Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,

Pihen a kéz, mely értünk dolgozott,
Számunkra Te sosem leszel halott,

Örökké égni fogsz, mint a csillagok.

Fájó szívvel emlékezünk
GAJDA LÁSZLÓRA

halálának 5. évfordulóján.

Szerető felesége, gyermekei, unokái

Emlékezés
Mély tisztelettel és szeretettel emlé-

kezünk 
Csatordainé Editkére,

aki évekig lelkesen és segítőkészen 
támogatta a Durbincs bábcsoport mun-
káját. Alkalmanként szakmai szemmel 
készítette el bábjainkat. Személyéhez 
fűződik a három kacorlaki macska-
báb elkészítése, melyekkel az országos 
fesztiválon báboztunk. Gyermekszere-
tő lényedet, mosolygós arcodat meg-
őrizzük emlékeinkben.

Nyugodj békében!

Tisztelettel, 

Klári néni és volt bábosai

„Hidat építünk –Európában egy éves 
önkéntes szociális szolgálattal”

18-26 ÉV KÖZÖTTI MAGYAR FIATA-
LOKAT HÍVUNK EGYÉVES ÖNKÉNTES 

SZOCIÁLIS SZOLGÁLATRA
Fogyatékkal élők, idősek otthonaiban,

NÉMETORSZÁGBAN ÉS FRANCIAORSZÁGBAN.

A program lehetőséget kínál a fiatal önkéntesek 
számára, hogy jobban megismerjék önmagukat, szo-
ciális területen szakmai és munkatapasztalatot nyer-
jenek, más népet, kultúrát megismerjenek, táguljon 
világszemléletük és megismertessék saját kultúráju-
kat, szellemi értékeinket. A programban más nem-
zetiségű fiatal önkéntesek is részt vesznek, így több 
kultúra közlekedésére, találkozására és kapcsolatte-
remtésre nyílik lehetőség.

A programban való részvételhez nem szükséges 
szakmai előismeret, a nyelvtudás előnyt jelent. Az ön-
kéntes intenzív szakmai és nyelvi felkészítésen vesz-
nek részt, segítséget kapnak a beilleszkedés, valamint 
az év során felmerülő problémáik megoldásában is.

A kiutazók részére a szervezők szállást, ellátást és 
zsebpénzt biztosítanak, fizetik a szolgálati év idején 
biztosításukat. A külföldi tartózkodás időtartama 
összesen 14 hónap.

Pályázati feltételek:
• 18-26 év közötti életkor;
• Középfokú végzettség;
• Szociális érzékenység;
• Felelősségtudat;
• Szociális munka iránti érzék és érdeklődés, segí-
tőkészség;
• Magyarország kultúrájának, történelmének, társa-
dalmi berendezkedésének ismerete;
• Nyitottság más kultúrák befogadására;
• A Magyar Máltai Szeretetszolgálat (MMSZ) kül-
detésének és keresztény értékrendjének tiszteletben 
tartása.

Pályázathoz szükséges:
• Kézzel írott önéletrajz A/4 oldal terjedelemben, mely-
ben a pályázó részletesen ismertesse szociális területen 
szerzett gyakorlatát, önkéntes, közösségi tevékenységét.
• Kérjük, tüntesse fel pontos címét, telefonszámát és 
e-mail elérhetőségét!
• Motivációs levél A/4 oldal terjedelemben, melyben 
a pályázó ismertesse, mi ösztönzi a programban való 
részvételre;
• Ajánlólevél a helyi MMSZ vezetőtől, vagy helyi 
plébánostól, egyházközségtől, iskolaigazgatótól 
vagy egyetemi oktatótól.
• Mindezt magyar és német nyelven is kérjük elküldeni!
• 2 db igazolványkép.

A pályázat beérkezésének határideje: 2011. február 15.
A formai és tartalmi szempontból elfogadható 

pályázatot benyújtó jelentkezőket személyes beszél-
getésre hívjuk meg 2011. március hónapban, ahol a 
személyes beszélgetés mellett tájékoztatást nyújtunk 
a programról, a szolgálati helyekről, és volt önkénte-
sek számolnak be saját tapasztalataikról.

A pályázati anyag és a beszélgetés alapján, va-
lamint a szolgálati helyek ismeretében májusban 
választjuk ki a fiatalokat, akik 2011. június végétől, 
július elejétől egy felkészítő szemináriumon vesz-
nek részt Magyarországon, majd a sikeres pályázók 
kiutazására július végén/augusztus elején kerül sor.

A felkészítéseken való részvétel kötelező.
A pályázatokat a következő címre kérjük küldeni:

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
1125 Budapest, Szarvas Gábor u. 58-60.
Tel: +36 1/391-4722
E-mail: merzich.zsuzsa@maltai.hu
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Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,

akik drága szerettünk

id. HEGYI LÁSZLÓ
temetésén megjelentek, sírjára ko-

szorút, virágot hoztak, részvétükkel 
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló család

INDUL A
BETEGSZÁLLÍTÓ BUSZ!

Értesítjük a lakosságot,
 február 14-től
újra indítjuk a

betegszállító buszt, amint kellő
számú jelentkező lesz.

Útiköltség 300 Ft.
Jelentkezni most is a

Polgármesteri Hivatal portáján
lehet személyesen, vagy
a 364-800-as telefonon

A Magyar Kultúra Lovagja
a szegvári Magyar Imre

A Falvak Kultúrájáért Alapítvány 2010. év-
ben meghirdetett Magyar Kultúra Lovagja 
címre a Művészeti Iskolát fenntartó Furioso 
Alapítvány októberben pályázatot nyújtott 
be. 

A Magyar Kultúra Lovagja címet a Falvak 
Kultúrájáért Alapítvány a kultúra különböző 
területein lovagiasan, példamutatóan, huza-
mos ideje tevékenykedők elismerésére 1998. 
szeptemberében hívta életre. A kuratórium 
döntését a 12 főből álló Alapító Lovagok 
Közössége, valamint a Kultúra Lovagrendje 
által felkért nemzetközi Tanácsadó Testület 
készíti elő. 

A kuratórium két címet adományozhat a 
jelölt munkássága ill. életkora alapján; ezek 
Egyetemes Kultúra Lovagja, Magyar Kultú-
ra Lovagja. Évente maximálisan 36 elisme-
rés adható. 

A Furioso Alapítvány jelölését a Magyar 
Falvak Kultúrájáért Alapítvány kuratóriuma 
elfogadta, e döntés alapján Szegvárról Ma-
gyar Imre néptánc pedagógus, a Dobbantó 
Néptánc együttes vezetője vehette át a Ma-
gyar Kultúra Lovagja címet.

A díjat a Magyar Kultúra Napja (január 
22.) Gálán adták át Budapesten a Corinthia 
Hotelben. A lovaggá ütés jellegű „ceremó-
nia” mellett az elismeréshez érem és nyak-
lánc járt, oklevéllel és ezüst kitűzővel, vala-
mint az elismert nevét bejegyezték a Kultúra 
Lovagjai Aranykönyvébe.

Magyar Imre egész életét a néptánc és a 
néphagyományok minél több emberrel való 
megismertetésére és megszerettetésére ál-
dozta. Középiskolai évei alatt a Tápéi Ha-
gyományőrző és az ÉDOSZ-Szeged Néptánc 
együttes táncosa volt. Szegvár első gyermek 
néptánccsoportját négy évtizede hozta létre. 
A népi kultúra és a népi hagyományok át-
adását több mint két évtizeden keresztül fő-
álláson kívül társadalmi munkában végezte. 
1998 óta oktat a szegvári Művészeti Iskolá-
ban., melynek 2009. évtől igazgatója. 

Meghatározó személyisége a falu közmű-
velődésének, hosszú éveken keresztül volt 
egyik szervezője a 70-es, ’80-as években a 
Csongrád Megyei táncház-mozgalomnak, 
majd ugyancsak több éven keresztül - az 
ezredforduló környékén -  a Nemzetközi 
Falujáró Fesztiválnak, melynek során több 
nemzet táncaival, kultúrájával ismerkedhe-
tett meg a falu. Kiemelt feladatának tekinti 
feleségével, Olgival és lányukkal Nórival 
együtt a saját tájegység, valamint a határon 
túli magyarság néprajzi örökségének megis-
mertetését, megőrzését és továbbadását.

Gratulálunk!

A család éve 2011
2011-es évet a Katolikus Egyház a Csa-

lád Évének szenteli. Nagy figyelmet fordí-
tanak a családi összetartás, összetartozás 
erősítésére, különféle rendezvényeiken is.

Mi is szeretnénk egy-egy család, életút 
bemutatásával példát adni miben is rejlik 
a család szerepe, a családtagok hogyan 
tudják egymást erősíteni, a szeretettel, a 
munkával, összetartással?  Hogyan lehet a 
kitűzött célokat együtt megvalósítani.

- Induljunk ki a múltból. Pusztai János 
Gábor többször visszaemlékezett, mesélt 
újságunk hasábjain a régi időkről.

Most szeretném, ha a saját életútján ke-
resztül a család szempontjából térnénk 
vissza a régmúltra. János bácsi milyen 
helyre született?

- 1923-ban születtem egy középparaszti, 
tanyán élő családba. A nagyszüleim a falu-
ban laktak, én ott születtem, az I. tized 129. 
szám alá, ami a Kontra utca volt. A szüleim a 
tanyán laktak, én is ott nevelkedtem.

Mi azon a helyen laktunk, amelyet anyai 
dédöregapám 1850-ben vett, egy tanyát a 
hozzávaló földdel, majd épített a birtokra 
egy másik tanyát is. Kétfele osztva örökölte a 
két fia Bélteki János és Bélteki István. Az én 
anyám, Bélteki Margit, Bélteki János lánya 
örökölte az egyik tanyát. 

A Kontra utcai házat ugyancsak anyai 
dédapám vette, emellett gróf Berthold Li-
póttól megvette a Kurcát Szentes határától a 
fahídig. Ehhez tartozott 11 katasztrális hold 
föld, a folyó egyik oldalán, ezzel együtt min-
den jog megillette a tulajdonost: vízjog, ha-
lászati, nád, gyékény hasznosítása. 

- Hogyan tanítgatták a gyerekeket a 
nagyszülők, szülők?

- Nagyszülői nevelésben nem részesül-
tem kiskoromban, ugyanis anyai nagyapám 
1928-ban meghalt, a dédapámat a menye, az 
én nagymamám gondviselte, aki több mint 
90 évet élt. Dédapám kikötése volt, hogy a 
gondoskodásért nagyanyám örökölje a házat 
és a Kurcát.

Folytatás az 5. oldalon
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Orvosi rendelés és hívható telefonszámok

A háziorvosok rendelési időn túl rendelkezésre 
állnak saját betegeik számára reggel 7 órától dél-
után 15 óráig. A délután rendelés, nem ügyeleti 
rendelés, hanem a betegek ekkor is felkereshetik 
saját háziorvosaikat. 
Rendelési időben az alábbi telefonszámokon hív-
hatók háziorvosaink:
Dr. Hégető Sára
Rendel: 1/2 8 - 11-ig Telefon: 364 - 843
Telefon 7 – 15 óráig 06-30/257-5397
Dr. Rosztóczy Levente – (Dr. Pozsik Sándor 
helyett)
Rendel: 11-30 – 14.30-ig       Telefon: 364 – 976
Telefon 7 – 15 óráig 06-30/667-8525
Dr. Ország Erzsébet
Rendel: 8 – 11.30-ig Telefon: 364 – 873
Telefon: 7 – 15 óráig 06-30/890-4854

Délutáni rendelés: hétköznapokon 16 – 17 órá-
ig 
január 31 – febr. 4. Dr. Ország Erzsébet
február 7 -11. Dr. Rosztóczy Levente
február 14 – 18. Dr. Hégető Sára
február 21 – 25. Dr. Ország Erzsébet
február 28 – márc. 4. Dr. Rosztóczy Levente
A délután rendelő háziorvos nevét az orvosi ren-
delőnél is megtudhatják 

ÖSSZEVONT KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET 
A MENTŐÁLLOMÁSON,
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 segítsé-
get kérni az ügyeletes orvostól, illetve a 104-es 
segélyhívószám is használható továbbra is.
naponta 15 órától másnap reggel 7 óráig
szombaton, vasárnap, ünnepnap egész nap
A megjelölt időszakokban a 06-63/400-114 vagy 
06-62/474-374 vagy csak a 104-es telefonszá-
mon hívható a mentős ügyelet. A telefonbeszél-
getés 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, ünnepnapokon:  9-11 órá-
ig

A rendelési időn kívül a gyermekorvosi ügye-
let: 
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. Sipka Dénes 
telefonszáma: 364 -902
A fogászati rendelés 2010. januártól bejelentke-
zés alapján, időpont egyeztetéssel történik. Be-

Hasznos tudnivalók!
jelentkezés személyesen a rendelőben, vagy a 
63/364-902 telefonszámon lehet. (Rendelési idő 
alatt).
A sürgősségi esetek elsőbbségben részesülnek!
Rendelési idő:
január 31 – febr. 4. 14 – 18
február 7 -11. 8 – 12
február 14 – 18. 14 – 18
február 21 – 25. 8 – 12
február 28 – márc. 4. 14 – 18
A változásokról a rendelőnél lehet tájékozódni.
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 – 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.

Kérjük, hogy tanácsadásra egészséges gyerme-
keket hozzanak. Beteg gyermeket a háziorvoshoz 
kell vinni, a rendelőbe.

A Lila Akác Gyógyszertár nyitva tartása: ÚJ
hétfőtől - péntekig  8 – 12.30 és 13.30 – 17 óráig
telefonszáma: 364-822

Állatorvosi ügyelet
február 5.-6. dr. Lehoczky János
 (30/9453-764)
február 12.-13. dr. Gyovai Tibor
 (30/4367-401)
február 19.-20. dr. Kun-Szabó István
 (30/5688-998)
február 26.-27. dr. Lehoczky János
 (30/9453-764)

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 – 12 óráig
Csütörtök  8 – 12 óráig

Posta nyitva tartása hétfőtől - péntekig 8-16 
óráig
 Falugazdász ügyfélfogadása
hétfő: 7.30-15.30-ig
kedd: 7.30-11.30-ig
Helyben szolgálatot teljesítő rendőrök telefon-
számai:
Zsombó Zoltán 06/20-2095308
Kapás Tamás 06/20-2095330
A szentesi rendőrkapitányság segélyhívó szá-
ma: 410-007

Szegvári Polgárőr Egyesület telefonszámai:
06-30/624-57-82 Bugyi Imre
06-30/408-40-16 Horváth István
06-30/390-85 05 Nóbik László
Ingyen hívható segélykérő telefonszám: 1787
("segély" kérhető: mentő, tűzoltó, rendőr, polgár-
őr)

Szegvári Horgászegyesület hivatásos halőrei-
nek telefonszáma:
06-30/408-40-16 Horváth István
06-30/431-12-78 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.)
Máltai Szeretetszolgálat minden hónap utolsó 
csütörtökjén 8-17 óráig
A Községi Könyvtár nyitva tartása
hétfő 8 - 12 óráig és 13 - 17 óráig
kedd 8 - 12 óráig és 13 - 17 óráig
szerda 13 – 17 óráig
csütörtök 13 – 17 óráig
péntek 8 - 12 óráig és 13 - 17 óráig
szombaton 8 - 12 óráig
Telefon: 364-863
A Falumúzeum nyitva:
Keddtől – péntekig 9 – 13 óra
Szombat – vasárnap 13 – 17 óráig
Egyéb időpontokban bejelentkezés alapján 
Purgel Nóra 20/567-92-98 telefonszámán.

Kisbolt Élelmiszer Vegyeskereskedés nyitva 
tartása Szentesi u. 28. Telefon: 63/364-223
Hétfőtől – Péntekig 5.00 – 19.30 óráig
Szombaton 5.00 – 18.00 óráig
Vasárnap 6.30 – 14.00 óráig

A szentesi Dr. Bugyi  
István Kórházban fejlőd-
het a sürgősségi ellátás
A szentesi Dr. Bugyi István Kórház TIOP 

uniós pályázaton 476.000.000 Ft uniós támo-
gatásban részesült, melynek célja a sürgősségi 
ellátás fejlesztése.

Végéhez közeledik a beruházás első fázisa, 
amikor a szentesi Dr. Bugyi István Kórház új 
sürgősségi épületének kialakítása lezárul, mely 
lehetővé teszi a sürgősségi osztály átköltözését, 
és a régi részleg felújítását. A sajtónyilvános 
épületbejárásra 2011. 02. 01-én, kedden, 13:00 
órakor került sor  a Kiss Zsigmond utca felőli 
bejáratnál. A rendezvényen részt vett Magyar 
Anna, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke, 
Dr. Baráth Lajos, a Dr. Bugyi István Kórház 
megbízott főigazgatója, illetve a kivitelező 
KÉSZ Csoport részéről Pintyőke Marcell mar-
keting és kommunikációs igazgató.
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Csak jóval később költözött ki hozzánk a 
tanyára nagyanyám.

Mivel nem volt óvoda, 6 éves korig a szü-
lők körül nevelődtünk, figyeltük a tanyán a 
jószágokat, próbáltunk segíteni, ahol tud-
tunk. 

- Milyen volt az iskolai élet?
- Szegváron 5 tanyai iskola volt. Minden-

ki abba járt, amelyik hozzájuk a legközelebb 
volt. Volt olyan is, akinek nagyon messzire 
volt az iskola és ezért a faluba járt, valame-
lyik falusi rokonánál lakott. Én a Kórógyparti 
Iskolába jártam. 6 osztatlan osztály volt 1 
tanerővel, 30-35 gyerekkel. 8 órától délután 
4-ig volt a tanítás mindennap, volt egy órás 
ebédszünet, de csak 5-6 gyerek ment haza, 
aki ennyi idő alatt megjárta a távolságot. A 
többiek hideg kosztot vittek egy-két étkezés-
re. Ebédre valót, és aki nem tudott otthon 
reggelizni az az iskolában ette meg. 

Volt olyan tanítónk, aki elengedett ben-
nünket fél 4-kor, hogy még sötétedés előtt 
hazaérjünk. Volt azonban olyan is, aki na-
gyon paragrafusos volt, nem engedett el ben-
nünket. Tartott Schmitt igazgató úrtól, aki a 
legrosszabb időben, a legrosszabb úton jött 
ellenőrizni a tanítókat, volt olyan, hogy már 
reggel 7 órakor jött.

5. osztályos koromban Harsa László jött 
tanítani bennünket. Nem szerette, hogy a 
gyerekek egész nap hideget egyenek, ezért 
megszervezte, hogy főzzenek ebédet. Vett 
egy fütyülős fazekat, a házvezetőnője Bihari 
Margit néni megfőzte az ebédet. A nagyobb 
lányok segítettek a krumpli pucolásba, zöld-
ségtisztításba. Az ebédrevalót úgy adták 
össze a szülők. Ezt az érdekességet annak 
idején a Tolnai Világlapja is megírta. 

A 6. osztály elvégzése után 3 ismétlőt kel-
lett járni. Itt külön tananyag nem volt, az 5-6. 
osztály anyagából főleg a számtant, nyelv-
tant ismételték. Hátfőn, szerdán, szombaton 
jártunk ismétlőbe, a többi időt az otthoni 
gazdaságban töltöttük, segítettünk amit tud-
tunk, tanultuk a gazdálkodást, a kaszálást, a 
kapálást. Minden műveletnek meg van a sa-
játos folyamata. A régiek azt mondták, hogy 
megöli az embert a kasza, mármint, ha nem 
jól tudja használni, nagyon elfárad benne. 
A lányok a háztartási munkát tanulták meg 
édesanyjuktól, pl. a ruhabontást, könyök, 
térd foltozást.

Ide az ismétlőbe jártak az inasok is, a többi 
időt a szakmájukban dolgozták.

- A tanyai iskolából tudtak-e tovább 
menni, felsőbb iskolába szakmát tanulni?

- A négy osztály elvégzése után 4 polgári-
ba, majd 8 osztályos gimnáziumba mehettek. 

Akinek nagyon jó esze volt, az ment fel-
sőbb iskolába. Például korosztályomban 
Berezvai Ferenc tanult, végzett magasabb 
iskolát. 

A 3. oldal folytatása Kevesen mentek tanulni. Az iparosok gye-
rekei folytatták a családi hagyományt a bog-
nár fia bognárnak tanult, a kovács gyereke 
kovács maradt. A többiek a mezőgazdaság-
ban maradtak. 

18 éves kortól lehetett menni gazdasági is-
kolába, 1941-től Szentesre is. 

A Gazdakör ajánlhatott ösztöndíjra, Szeg-
várról négyünket – Csatordai Lajost, Mihály 
Istvánt, Tűzsér Sándort és engem – ajánlot-
tak. Ebben az iskolában sokrétű képzés folyt. 
Megtanítottak bennünket a nyakkendőkötés-
től a cséplőgép beállításáig. Ezenkívül val-
lási óráink is voltak, katolikus, református 
és evangélikus pap kinek-kinek a felekezeti 
hovatartozása szerint. A helyesírást Rigó 
Alajos tanította, akiről iskolát is neveztek el 
Szentesen. Tanultunk az állattenyésztésről, a 
kertészetről, számvitelt, éneket. A nagysze-
rűen felszerelt munkateremben megtanultuk 
azt is, hogyan kell egy kapanyelet megcsi-
nálni.

Iskolából kikerüléskor 12 évesek voltunk. 
Míg katonának be nem vonultunk addig 
leventébe kellett járni. Ez egy félkatonai 
szervezet volt. A trianoni szerződés szerint 
35.000 katona lehetett ebben az országban. 
Ezért a leventében rendes gyalogsági kikép-
zést kaptak a leventék. Katonaviselt embe-
rek oktatták 21 éves korukig a fiúkat, hetente 
egyszer. Szegváron főoktató Zubek Mihály 
volt, később vitéz Varjassy kántor úr a II. 
világháborúig. Oktatók voltak még Boros 
Gábor, Boros Pál, Bacsa Gábor, Nagy János, 
Bakos István.

Sok mindenről beszélgettünk még, amit 
a következő számban megosztjuk az olva-
sóval. Addig is köszönöm a beszélgetést.

Kosztolányi Sándorné

LAPZÁRTA
2011.február 26. (szombat) 11  óra.
A kézzel írott írásokat kérjük hamarabb le-

adni a szerkesztőség részére, legyen idő CD-re 
tenni. 

A floppyn, CD-n lévő írásokat a fenti határ-
időig kérjük. 

Eseményről, történésről stb. lehet telefonon 
(30/5459-146, 364-863,),

 e-mailen   konyvtar@szegvar.hu   kolaj@
tanet.hu  tudósítani a szerkesztőséget. 

Szívesen fogadunk és megjelentetünk írá-
sokat, amelyek a településsel kapcsolatosak, 
közérdeklődésre számítanak, a személyi jogo-
kat, a közízlést nem sértik, valamint a szerző 
feltünteti nevét és lakcímét.  Lehetőség van a 
„Név és cím a szerkesztőségben” aláírás hasz-
nálatára (-). Ebben az esetben nem adjuk ki a 
szerző nevét, címét , esetleg csak a bíróság fel-
szólítására. 

Óévi számvetés
„Óh, a szárnyas idő hirtelen elrepül”  sóhaj-

tom együtt Berzsenyi Dániellel, amikor az el-
múlt esztendő számadatait összegzem. A szeg-
vári Falumúzeum és Szélmalom eredményes 
évet zárt. A látogatók számát tekintve 20%-os 
volt a növekedés, összesen 1405 fő látogatót 
kalauzoltam 2010-ben, a Szélmalmot pedig 
1479-en látogatták. Az időszakos kiállítások 
látogatottságát az alábbi táblázat ismerteti.

Időszakos kiállítások felsorolása látogató-
számmal

FALUMÚZEUM ÉS SZÉLMALOM, SZEGVÁR

A kiállítás címe Típu-
sa

Nyitva 
tartás

2010. 
évi 

láto-
gatók

1848-as kamaratárlat 
– Művelődési Ház

idő-
szaki

03.15.-
03-22. 134

Népi festett bútor kiál-
lítás –Falumúzeum

idő-
szaki

04.17.-
05.07. 157

Népi díszítőművész és 
kézimunka kiállítás – 
Falumúzeum

idő-
szaki

05. 18-
06. 30. 668

Antik tégla kiállítás - 
Szélmalom

idő-
szaki

08.19-
08.21. 398

FALUMÚZEUM ÉS SZÉLMALOM 
ÖSSZESEN:

1357 
fő

Közművelődési tevékenység 2010-ben:
Idegen nyelvű tárlatvezetések 
(alkalom) 1

Múzeumpedagógiai foglalkozások 
száma 15

Múzeumpedagógiai foglalkozások 
résztvevőinek száma 254 fő

Diákok részére tartott egyéb ren-
dezvények száma

diáktábor
20 fő

A múzeum 54 darab tárggyal gyarapodott, 
melyek ajándékozással kerültek az intézmény 
tulajdonába az alábbi ajándékozóktól: 
Arany Lajosné: báránybéléses szövetkabát
Bovatsek Dezsőné: mintanyomó fák
Friedl Lászlóné: sajtár, mérő, tejszűrők, mor-
zsoló, szénavágók
Kovács Kálmán: kisköcsög, darálók, 
krumplitörő, petróleumlámpa, keresztfa, sajtprés
Lévai Jánosné: férfi bőrcsizma
Muzsik István: kukoricamorzsoló, acatoló, 
szalmahúzó
Purgel László: tapasztáshoz símító
Szűcs István: írógép
Tóth Lászlóné: váza
Vágó László: varrógép

Hálásan köszönjük azoknak, akik féltett 
tárgyaikat a múzeum gondjaira bízták és a jö-
vőben is szeretettel fogadjuk az adományokat! 
Néhány ajándék felkeltette azt a gondolatot, 
hogy a textil használati tárgyakat, ruhadara-
bokat is gyűjtsünk a jövőben. A legszebb da-
rabokat textilrestaurátor veszi kezelésbe, hogy 
megőrizzük az utókornak falunk ügyes asszo-
nyinak keze munkáját. 

Purgel Nóra
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Alsó tagozat mulasztott óráinak száma 
összesen: 2434, ez 608 nap, 
86 tanítási nap alatt (minden nap hiányzott 
7 gyerek átlagban)
Igazolt órák: 2416 Igazolatlan órák: 18
Egy tanulóra jutó mulasztott napok száma:
1.a 3,73 nap/fő 3.a 4,48 nap/fő
1.b 5,52 nap/fő 3.b 2,44 nap/fő   
2.a 3,93 nap/fő 4.a 2,225 nap/fő
2.b 3,44 nap/fő 4.b 3,1 nap/fő
Alsó tagozatban minden tanuló hiányzott a 
félév során 3,6 napot.

FELSŐ TAGOZAT
Tanulmányi      Rangsor
átlagok
5.a 4,43 (of.: Gila Györgyné) 7.a 3,41
5.b 4,26 (of.: Pólyáné Téli Éva) 8.a 3,59
6.a 3,90 (of.: Jeneiné Lucz Mária) 6.b 3,78
6.b 3,78 (of.: Rozgonyi Zoltán) 6.a,7.b,8.b 3,9
7.a 3,41 (of.: Rozgonyiné Szabó Mária) 5.b 4,26
7.b 3,90 (of.: Lantos Mária) 5.a 4,43
8.a 3,59 (of.: Sápi Attila)
8.b 3,90 (of.: Tóth Péterné)

Magatartás átlaga: 4,16
Szorgalom átlaga: 3,9
Matematika átlaga: 3,35
Történelem átlaga: 3,77
Angol átlaga: 3,81
Irodalom átlaga: 3,86
Nyelvtan átlaga: 3,72

Tantárgyankénti bukások száma
Angol:  3 fő
Matematika:  5 fő
Informatika:  6 fő
Fizika: 5 fő
Nyelvtan: 1 fő
Irodalom: 1 fő
Történelem: 4 fő
Kémia: 1 fő
Földrajz: 5 fő
Rajz: 1 fő
Technika: 1 fő
Testnevelés: 1 fő
Honismeret: 1 fő

Felső tagozat mulasztott óráinak száma össze-
sen: 4464, ez 811 nap, 
86 tanítási nap  alatt (minden nap hiányzott 9 
gyerek átlagban)
Igazolt órák: 3734   Igazolatlan órák: 730
Egy tanulóra jutó mulasztott napok száma:
5.a  4,68  Felső tagozatban minden tanuló hi-
ányzott a félév során 5,98 napot.
5.b 1,12
6.a 4,98
6.b 7,66
7.a 11,44
7.b 4,72
8.a 8,77
8.b 4,52

Németh Ildikó ig.h.

Az 1. oldal folytása 24. ÉVÉBE LÉPETT A SZEGVÁRI NAPLÓ
„A szó elszáll, az írás megmarad”

2011-ben már a 24. évét  éli meg a Szegvári Nap-
ló! Pontosabban: a 24. évét kezdte meg most feb-
ruárban. 

A 2010-es év kicsivel más volt, mint az előző 
évek, ugyanis a választások éve volt. Ettől függet-
lenül  szépen eltelt az év, minden hónap elején meg-
jelent a Napló, olvasóink megvásárolták a Központi 
ABC-ben, a Gyógyszertárban, az előfizetőknek 
a helyi posta kézbesítői vitték ki, a Szentesi utcai 
Kisboltban,  a Mindszenti utcai R&G Kis ÁBC-
ben, a Zafir Áruházban, a Péksarok Marketben, 
a Községi Könyvtárban, Bihari Ferencnétől és a 
Tatár boltban,, a Puskin utcai Böngészde Mini 
ABC-ben, a Mindszenti utcai Udvardi Antal – féle 
zöldségesben, a Krajsoczki-féle  kisboltban .  Ezek 
az árusítóhelyek – szinte valamennyien – már évek 
óta  ingyen árulják a Naplót, amit nagyon megkö-
szönünk ezen a helyen is. Számítunk rájuk ebben 
az évben is!

Mint említettem olvasóink megvásárolták újsá-
gunkat, bizonyára azért, mert olyan volt a tarta-
lom. A havi 800-1000 példányból alig marad 7- 8% 
remittande, bár az utóbbi időben nőtt a megmaradt 
példányszám.

Mindig arra törekedtünk, minél változatosabb, ér-
dekesebb legyen a tartalom. A helyi vonatkozásokat 
bővítettük mindenkinek hasznos információkkal. 
Figyelmet fordítunk az idősebb korosztályra, akik 
nem jutnak hozzá az internet és a helyi tv-k adá-
saihoz. Amikor rendelkezésünkre áll a képviselő-
testület ülésének a jegyzőkönyve, megjelentetjük 
belőle a többséget érintő rendeleteket, döntéseket, 
információkat.

Köszönjük a hódmezővásárhelyi NORMA 
Nyomdász Kft és Kiadó dolgozóinak, és a törde-
lőknek, Rostás Pál tulajdonosnak a mindig időre 
elvégzett kiváló minőségű munkát.

A Szegvári Naplót 2010-ben 89-en írtuk. Tavaly-
hoz (73) képest nőtt azoknak a száma, akiknek volt 
mondanivalója a település lakói részére. Köszönjük 
írásaikat! Reméljük ebben az évben is  megtiszte-
lik olvasóinkat, bennünket a szerkesztőséget érde-
kes és tanulságos írásaikkal. Az új médiatörvény 
határozottabban biztosítja a szólás- , vélemény 
nyilvánítási és sajtó szabadságot, még több írásra, 
véleményre, közérdekű javaslatra számítunk olva-
sóinktól.

Köszönjük Zsadányi József plébános  úr rovat-
szerkesztőnek a Hitélet rovatot, amely rendkívül 
jól illusztrált, érdekes írásokkal teli Piti Magdolna, 
Rozgonyi Mária, Szabó Judit tollából.

Köszönjük  Pólyáné Téli Évának a Sport rovat 
híreit, Tóth Ferencnének a Családi események ro-
vatot.

Bölcskei Molnár Zoltán tűzoltóparancsnok köz-
érdekű szakmai írásait is. Köszönjük Kondacs Lin-
da  különleges, elgondolkodtató írásait, egyúttal 
gratulálunk új munkahelyéhez a Zsarumagazinnál.

Köszönjük Purgel Nóra falumúzeum vezető 
írásait, beszámolóit.. A NB 1-es tekecsapat híreit 
eredményeit  Szabics Krisztiántól kaptuk, köszön-
jük. Reméljük ebben az évben is tájékoztatja olva-
sóinkat  erről a népszerű sportról.

Köszönjük szépen Dr. Magyar Jánosné, Orvosné 
Jaksa Mária, Rozgonyi Zoltán, Vigh Lászlóné írá-
sait. 

Lukács Istvánné tudósításait, beszámolóit  és a  
kulturális szociális sport bizottság rengeteg meghí-
vóját, a rendezvény-programokat is köszönjük.

Pusztai János Gábor úr  most is néprajzi, hely-

történeti gazdaságtörténeti írásaival örvendeztette 
meg az olvasókat. Köszönjük fáradozását, várjuk 
írásait 2011-ben is.

A Csongrád megyei Közgyűlés Sajtószolgálatá-
tól rendszeresen megkapjuk a sajtóanyagot, részt 
vettünk sajtótájékoztatóin is.

A helyi önkormányzat hirdetéseit, felhívásait, 
híreit  legalább 12 alkalommal közöltük. Gyömbér 
Ferencné jegyzőasszony többször  hívta fel újsá-
gunkon keresztül olvasóink figyelmét az aktuális 
községi feladatokra, eseményekre, tennivalókra.. 
Köszönjük.

Befejezésül megköszönöm Kosztolányi 
Sándorné helyettes főszerkesztőnek is a kitartó 
munkáját, amit a Szegvári Naplóért végzett. 

Kovács Lajos István 
főszerkesztő

1. Arany Lajosné 2
2. Bába Miklós  1
3. Bárány Józsefné 1
4. Bari Tiborné  1
5. Bartucz Andrásné 1
6. Bölcskei-Molnár Z. 2
7. Bucsányi László 1
8. Bugyi Imre  1
9. Csentes Éva  1

10. Csuka Kis Berni 1
11. Dr. Magyarné  7
12. Erdei S.  3
13. Farkas Judit  1
14.Gémes L. 1
15. Gyömbér F-né 1
16. Hír TV  1
17. Huszka Andrea 1
18. id. Joó F-né  2
19. Internet  19
20. Iskola  3
21. Jeneiné LM.  2
22. Kádár Gy. 2
23. KHT-Kft 6
24. Kiss Tibor 1
25. Kondacs L. 7
26. Kondacs M.  2
27. Kondacs M-né 2
28. Kóródi István  1
29. Kosztolányi K.  1
30. Kosztolányiné  

Vera 40
31. Kovács Béla  2
32. Kovácsné Nagy E. 1
33. Kovács Lajos 38
34. Könyvtárosok 10
35. Környezetvédelem 8
36. Közösségfejl. E.  1
37. KSH     1
38. Kult. Sport  

Bizottság. 3
39.Kultúra Pártolók K. 1
40. Kulturház   3
41. Lukács Istvánné  13
42. Marsovszki M. 1
43. Kerekes Mátyás   1
44. Megyei  Közgy 

Sajtószolg.  8
45. Ménesi Imre  1

46. Menyhárt  
Istvánné  1

47. Menyhártné Klára  4
48. MTI  5
49. Nagy Edit  1
50. Németh Zsolt 1
51. Nóbik László  1
52. Olajos Katalin 1
53. Orvosné J.M. 6
54. OSU  2
55. Pásztorné  

Mihály I.  1
56. Piti Magdolna.  15
57. Polgm. Hiv.   12
58. Pólyáné Téli Éva. 10
59.Purgel Nóra  10
60. Puskásné H. Á  1
61. Pusztai János G..7
62. R.Nagy M. 1
63. Rácz Gabriella  1
64. R-né Szabó Mária 1
65. Rozgonyi Mária  16
66. Rozgonyi Z.  4
67. Simon Gabriella.  3
68. Szabics Krisztián.  6
69. Szabó Judit, 3
70. Szabó Tibor   2
71. Szirbik Imre  1
72. Szociális Int  1
73. Szűcs Zoltán  1
74. Tóth Ferencné  11
75. Tóth Lászlóné 1
76. Tóth Péter 1
77. Tóth Péterné  1
78. Tűzoltó Egyesület.5
79. Választási iroda. 3
80. Vass Tibor   2
81. Vassné Agócs I.  1
82. Vida György  1
83. Vidáné Hérány 

Kata  1
84. Vigh István  1
85. Vigh L-né  4
86. Vigh-Molnár H. 1
87. V-né Lucz Klára   1
88. Zsadányi  József   22
89. Zsuzsa  

Vajdaságból  1

2010-ben szerzőink voltak:
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OLVASÓINK ÍRTÁK…
Az alábbi írásokat a szerzők nevükkel, címükkel ellátva küldték szerkesztőségünkbe megje-
lentetést kérve, vállalták a teljes felelősséget a bennük foglaltakért. A szólás- és vélemény  
nyilvánítás lehetőségét adtuk meg számukra a megjelentetéssel. Az írásokat szó szerint kö-
zöltük, nem éltünk a szerkesztési jogunkkal. A megjelentetés nem jelenti azt, hogy a szerkesz-
tőség mindenben egyetért az általuk leírtakkal.

Nyílt levél Orvosné Jaksa Máriának

Kedves Orvosné Marika!

Sajnálattal olvastam az előző Naplóban köz-
zétett cikkedet.Sajnálattal, mert látom, hogy 
ez egy újabb lépés lett kirekesztettséged tör-
ténetében. 

Azt gondoltam, ami a Tűzköves Alapítvány, 
a Kultúra Pártolók és Te közötted történt, az 
teljességgel belső ügy, de cikkeddel rákény-
szerítesz arra, hogy ország-világ előtt kitere-
gessem a miérteket, pedig az általad emlege-
tett Kultúra Pártolós szavazás is azért zajlott 
nélküled, mert ezek a miértek számodra bán-
tók, fájók lehetnek, és mi nagyon nem akar-
tunk bántani.

Valóban nem vittünk el téged Erdélybe, arra 
a kapcsolatépítő utazásra, amelyen 3 távoli 
civil szervezettel ismerkedtünk, és kötöttünk 
barátságokat. 

Túl nagy volt a tét! Képviseletben mentünk, 
a falut ítélték meg rajtunk keresztül!

Csak azok jöhettek, akik alkalmasak a 
közösségi élet, a társas kapcsolatok alapve-
tő szabályainak betartására, akik, ha nem is 
magyartanárok, de megfontoltan, kulturáltan 
nyilvánítanak véleményt. Akik, ha valamit 
nem tudnak biztosan, akkor inkább hallgat-
nak, hogy ne beszéljenek fölöslegesen és főleg 
sértően. Ne haragudj meg ránk, de úgy láttuk, 
Te egyre kevésbé felelsz meg ezeknek a köve-
telményeknek. 

Valóban sok éve jársz közénk, így végig 
figyelhettük, egyébként is különleges sze-
mélyiséged hogyan vált fokozatosan szinte 
elviselhetetlenné. Tudtuk, egyedül vagy, nem 
könnyű Neked, ezért próbáltunk melletted áll-
ni, és tűrni a furcsaságaidat.  Az utóbbi idő-
ben azonban olyan extrém megnyilvánulásaid 
voltak, mellyel nem akart azonosulni a csapat. 

Számunkra érthetetlen öregkori izgágasá-
god, állandó szereplési vágyad, mely meggon-
dolatlansággal párosulva baklövések sorozata, 
meghaladta a Kultúra Pártolók tűrőképesség-
ét. 

Nem akartunk mi bántani! Összeültünk  hú-
szan, és megszavaztuk egyetlen ellenszavazat 
nélkül, hogy ne vigyünk el a kirándulásra. 
Az Önkormányzatnak semmi köze nem volt 
a döntéshez! Ez az állításod is alaptalan, sőt 
megint bántottál a vádaskodással, hiszen a mi 
döntésünk miatt a Polgármester Urat szólod 
le, vagyis (mint annyiszor) mi szégyelljük ma-
gunkat miattad! 

Honnan gondolhattuk volna, hogy ilyen 
érzékenyen érint téged az utazásból való ki-

maradásod? Romániába éppen harmadszor 
mentünk most ősszel, közben  voltunk a Felvi-
déken is, és Te egyikre sem akartál velünk jön-
ni! Igaz, azok teljes árú kirándulások voltak. 

Az erdélyi szakmai út igen kedvezményes 
volt, hiszen szakmaiságának köszönhetően 
pályázati támogatásban részesült. Firtatod, 
miért nem katasztrófák károsultjainak meg-
segítésére költöttük ezt a pénzt. (Egyébként 
a vörösiszap károsultak javára is szerveztünk 
rendezvényt, azon sem láttunk!)

 Szomorú, hogy ilyen sok éves közösségi 
élet után nem tudod a pályázatok rendjét! Az 
elvek, melyek a kiírások témáját határozzák 
meg, EU-s és kormányzati döntések. Ha kap-
csolatépítésre van kiírva pályázat, ha megnye-
red, kizárólag arra fordíthatod, és egy fillért 
sem vehetsz le belőle másra. Ebben a projekt-
ben először mi láttunk vendégül 5 napig 16 er-
délyi civilt, a Te segítségedet sem altatásban, 
sem főzésben nem kértük, tehát Te nem tettél 
azért, hogy a mi utazásunk olcsóbb legyen!

Marika! Engedd meg, hogy még néhány do-
logban pontosítsam információidat: 

A  Polgármester Úr az utazásra megnyert, és 
kizárólag arra fordítható pályázat benyújtójá-
nak, a Tűzköves Alapítványnak alapítója. Nem 
te helyetted jött!  Ráadásul saját autójával uta-
zott ki, mert nem tudott végig velünk maradni, 
mégis jött, mert fontosnak tartotta a Kultúra 
Pártolók ügyét. 

A felesége, ahogy még 3 meghívott, önkölt-
séges áron, fejenként 30 ezer Ft-ot fizettek be 
az Alapítvány pénztárába október 30-án. A 
buszon 52 hely volt, mégis csak az jöhetett 
velünk, aki a csapatba be tudott illeszkedni. 
Közösségépítő túrára nem viszünk plusz em-
bereket, csak, hogy tele legyenek az ülések.

Még egy fontos, talán a legfontosabb dolog: 
az Önkormányzatnak szerintem kisebb dolga 
is nagyobb annál, mint, hogy a Te állandó, ká-
kán is csomót kereső megnyilvánulásaidra rea-
gáljon. Nem kellene  magad a világ közepének 
tartani, aki ha megszólal, kifordul sarkaiból a 
Föld! Nem gondolnám, és nem tapasztaltam, 
hogy a faluvezetésből bárki jelentőséget nyil-
vánított volna a Te emlegetett felszólalásod-
nak.  Ez az ügy egy kis közösség magánügye, 
amit Te fölfújtál és kiteregettél. 

Én, a szidott művelődésszervező barátsággal 
gondolok rád ezután is, és igyekszem megérte-
ni Téged! Most, a cikkedre reagálva leírtam a 
gondolataimat, nem magamat védve, hanem a 
helyzet tisztázására, ezzel azonban lezártnak 
tekintem ezt az ügyet. Ha tovább szidsz, arra 
sem reagálok, tedd, ha segít neked! 

Nagy Edit

SZEGVÁRI HORGÁSZ EGYESÜLET 
SZEGVÁR 

MEGHÍVÓ
A Szegvári Horgász Egyesület Vezetősége 

értesíti, hogy,

ZÁRSZÁMADÓ KÖZGYŰLÉSÉT
2011. 02. 13-án 8.30-kor (vasárnap) tartja,
Melyre a HE. Vezetősége nevében ezúton 

tisztelettel meghívom.
HELYE: Rendezvényház Szegvár  

Rozmaring u. 6.

NAPIREND: 

Elnöki megnyitó. 
1. Beszámoló a Vezetőség 2006-2010 év 

közötti munkájáról.  
Ea: Tóth Péter He. elnök

2. A Horgász Egyesület Alapszabályza-
tának és Fegyelmi Szabályzatának 
módosítása 
Ea: Tóth Péter He. elnök

3. Horgászegyesületek a Tiszáért Társulás-
hoz való csatlakozás megbeszélése  
Ea: Tóth Péter He. elnök

4. A 2010. évi zárszámadás előterjesztése.  
Ea: Tasi Katalin gazdaságvezető

5. A 2011 évi költségvetés előterjesztése.  
Ea: Tasi Katalin gazdaságvezető. 

6. A Felügyelő Bizottság jelentése.  
Ea: Kiss János Felügyelő Bizottság 
elnöke.

7. A Fegyelmi Bizottság jelentése.  
Ea: Bugyi Imre Fegyelmi Bizottság 
elnöke. 

8. A 2012. évi horgászjegy árak megbeszé-
lése.

9. Hozzászólások, válaszadás.
10. Határozathozatal. 
11. A tisztségviselők megválasztása.  

Levezetőelnök Dr. Petrik Orbán
12. Zárszó. 

A fenti időpontra összehívott közgyűlés ha-
tározatképtelensége esetén a Vezetőség az új 
közgyűlést, változatlan napirendekkel 2011. 
02. 13-án 09 órai kezdéssel hívja össze, 
amely a jelenlévők létszámától függetlenül 
határozatképes.
Tagjaink megjelenésére feltétlen számítok.
Szegvár, 2011. 01. 28.
 

Tóth Péter sk.
 HE elnöke
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HA IGAZVOLTOTOK 
NEM MÚLJA FELÜL AZ 
ÍRÁSTUDÓKÉT, NEM 
JUTTOK BE A MENNYEK 
ORSZÁGÁBA!

Nem ütni vissza.
Jézus jól tudja, hogya bűn egy olyan út, ame-

lyen az ember folyamatosan éltávolodik Isten-
től és egyre mélyebbre süllyed. Már kezdetben 
fel kell ismerni, hogy milyen úton indul el az 
ember! És ezen az úton mindjárt az elején meg 
kell állni, akkor, amikor még csak ellenszenv 
ébred valaki szívében, nehogy elhatalmasod-
jon rajta ez az érzés és nehogy tettekben nyil-
vánuljon meg! „Mikor nagyokat ütnek rajtunk, 
millyen jó lenne nem ütni vissza se kézzel, se 
szóval” - olvashatjuk József Attila egyik versé-
ben (Milyen jó lenne nem ütni vissza). 

De a régi törvény ott lüktet még ereinkben, 
s ha valaki megbánt minket, szeretünk azonnal 
visszavágni. Jól megjegyeztük a „szemet sze-
mért, fogat fogért” elvét, s ha kell, alkalmazni 
is tudjuk minden helyzetben. Sok ember annak 
tökéletes megvalósítására tőrekszik, hogy „a 
sértés ne maradjon viszonzatlan.” Ha valaki 
haragszik ránk, jogosnak tartjuk, hogy mi se 
szívleljűk. őt. Ha rosszul szól hozzánk, sokszor 
mi is mindjárt durván szólunk hozzá.  

Milyen jó volna, ha megértenénk, hogy Jé-
zus a szeretet törvényét adta.  

A szeretet nem viszonozza a rosszat, de még 
fel sem rója azt. A bosszú, a harag és a visz-
szavágás helyett Jézus azt kéri tőlünk, hogy 
bocsássunk meg. 

Milyen jó lenne, ha mindig a krisztusi szere-
tet törvénye szereint élnénk!     /Zs. J./

AZ IGAZ BARÁTSÁG JELE
Mosolyod, mely szívből fakad, aranyozza be 
arcodat! 
Mosolyod nem kerül pénzbe, mégis sokat ér 
testvéred szemében. 
Gazdagítja azt, aki kapja, s nem lesz szegé-
nyebb az sem, aki adja. 
Pillanatig tart csupán, de örök nyomot hagy 
maga után. 
Senki sem oly gazdag, hogy nélkülözni tudná, 
És senki sem oly szegény, hogy meg ne érde-
melné.
Az igaz barátság látható jele, hintsd be a vilá-
got egészen vele. II. János Pál pápa

LELKINAP
Egyházközségünkben minden évben január 

végén tartunk egy lelkinapot. Ez alkalom arra, 
hogy lelkileg töltekezzünk, felfrissüljünk és 
erőt kapjunk a feladataink végzéséhez. Szép 
számmal közel nyolcvanan vettünk részt reggel 
9-17 óráig tartó programon. 

Egy pap érkezett, nyolc világi segítkezővel.  
Ezt a napot a Cursillio közösség vezette. Mi is 
ez a Cursillio? Spanyos eredetű szó, kis vagy 
rövid tanfolyamot jelent. Katolikus hit lé-
nyeges igazságait és életformáit mutatták be, 
nemcsak előadással, hanem beszélgetésekkel, 
életpéldákkal.  Jézus személyére és tanítására 
öszpontosítottak. 

Kövesdi Zsolt atya előadása elején felkért 
bennünket hogy tekintsünk önmagunkra, meg  
kell érkezni nemcsak testileg, hanem lelkileg 
is! Isten számára ki kell mondani itt, vagyok 
Uram. Előrehaladásunk az őszinte önvizsgálat-
ra épül. Mai világunkban tele vagyunk konf-
liktusokkal, talán nem szeretjük önmgunkat, 
talán gyűlöli is valaki magát. De tudni kell, 
Isten akkor is szeret, ha sivatagban érzem ma-

gam. De tudni kell amig valaki  útálja magát, 
addig nem igazán hisz az Istenben. Atya feltet-
te a kérdéseket és segített abban, hogy a vála-
szokat is meghalljuk. 

Miért félsz és miért aggódsz? 
Hogyan látod önmagad?
Hogyan tekint rád az Isten?
Környezeted hogyan lát téged?
Van bűn, ami megnehezíti az életünket. Hi-

teles kereszténnyé kell válnunk. Tükörbe kell 
néznünk. Mi az, ami hazugság életemben? 
Imádság első lépése – itt vagyok Uram.

Majd az országos Széchenyi Könyvtár egyik 
dolgozója tanított és tett tanúságot.  Feltette a 
kérdést növekedtem-e az útábbi időben? Hogy 
állok a szabadsággal és a döntéssel? Mi az, ami 
a teljes boldogságot adhat? Hogyan lehetek én 
Jézus barátja.  Kiscsoportos beszélgetésre két 
kérdéssel mentünk: 

1. Miért szeretem az Egyházat?
2. Találkoztam már Krisztussal, hogyan élek 

általa?
Kis szünet után Zsolt atya újabb kérdést bon-

colgatott: Kicsoda Jézus Krisztus, és mi a ke-
gyelem? Olyasmit kapunk, amit nem érdemel-
tünk meg, ami ingyen van. Visszavonhatatlan. 
Igazi ajándék. 

Három féle sebünk van 
 - bűneink okozta
 - őseink által kapott sérülések
 - környezetünk bűne okozott



9. oldal2011. február

Ezután negyedórás szentségimádás  követ-
kezett. A hallott dolgokat Jézus elé vihettük. 
Majd elmélkedési pontokat kaptunk, amely 
szembesített önmagunkkal.

Rövid ebédszünet után a műszaki egyete-
men tanító Ádám, világi testvérünk tanúságát 
hallhattuk. Krisztushoz valól kapcsolatunkat 
hogyan tudjuk ébren tartani?  Hangsúlyozta, 
hogy éltető igazságot szeretnénk tanulni Krisz-
tustól. Miből lehet tanulni? Először is a Szent-
írásból. Nem mindegy hogyan olvassuk! Mit 
üzen nekem? Mennyiben javítja az életemet?

Majd egy köztisztviselő tanúságát hallottuk.  
Mit teszek én a Krisztusi egyházért? Átadom-e 
az örömet? Fontos a jelenlétem mások számára. 
Tanúnak kell lenni és nem tanítónak! Felada-
tunk a mában van és nem a jövőben! Az apos-
tolkodás keresztény élet lényeges tulajdonsága.

Két kérdéssel mentünk újabb csoportos be-
szélgetésre.

1. Tudod-e milyen hatással vagy a környezetedre? 
2. Kit szeretnél Krisztushoz vinni?
A következő tanúságtevő, Kati mondta el 

véleményét: Meg kell mutatni milyen küldetést 
kaptunk! Ható emberek, tehát  vezető emberek 
vagyunk.  Mindannyian hatással vagyunk kör-
nyezetünkre. Nem mindegy milyen hatással, 

pozitív vagy negatív. Érett és teljes emberek-
nek kell lennünk. Olyanok, akiket a hit és a 
személyes kapcsolat köt Krisztushoz. 

A hit, remény emberei kell, hogy legyünk. 
Erre megható példákat adott saját életéből. 

Az egész nap kordinátora Károly testvérünk 
is személyes életpéldával gazdagított bennün-
ket. Mindenki elmondhatta tapasztalatát, véle-
ményét, reményét, reményeit a csoport beszél-
getések alkalmával. Gazdagítottuk egymást.

Köszönöm a háttérmunkában résztvevők fá-
radozását. A rendezvény után elpakolók takarí-
tók munkáját. Isten áldja meg őket. 

Zsadányi József

GYERTYASZENTELŐ BOLDOG-
ASSZONY ÜNNEPE

Február elején Gyer-
tyaszentelő Boldogasz-
szony ünnepe van. Ez 
számomra egy különösen 
megható Mária-ünnep. 
A karácsony utáni negy-
venedik, napon arra em-
lékezünk, hogy Mária a 
mózesi törvénynek eleget 

téve bemutatta elsőszülött gyermekét, Jézust a 
templomban. Felmerül bennünk a kérdés: Má-
ria és Jézus esetében miért volt szükség erre az 
eseményre?! A gyermek Jézus bemutatásában 
az lsten iránti hálánkat és köszönetünket fe- 
jezzük ki. Ez tehát lsten iránti köszönet, mert 
ő az élet forrása. Nem Istennek van szüksége 
az áldozatra. Nekünk, embereknek. Azért, 
hogy az áldozathozatal emlékeztessen minket 
teremtményi mivoltunkra. Látom lelki szeme-
im előtt az agg Simeont, Anna prófétaasszonyt, 
arnint meqkönnyebbülnek, mert meglátják a 
világ üdvözítőjét. Egészen biztos, hogy Mária 
és gyermeke feje fölött nem ragyogott glória. 
A Szentlélek a fényében látta meg a kicsi gyer-
mekben a Messiást. 

Milyen jó is volna, ha mi is figyelnénk lel-
künk mélyén a Szentlélek apró rezdüléseire! 
Jézusnak sem volt semmi kifogása a törvénnyel 
kapcsolatosan. Mikor a Jordán folyónál beállt a 
sorba, János vonakodott megkeresztelni. Jézus 
erre ezt a választ adta: hagyd ezt most, illő, 
hogy megtegyük azt, ami elő van írva. 

Simeon és Anna belső csendje és türelme, 
Mária hite, és nem utolsó sorban Jézus alázata 
erősítsen mindannyiunkat. 

SZENT BALÁZS PÜPÖK
+316.táján. 
Vincéhez, a vértanú diákonushoz hasonlóan 

Balázs is a korai kereszténység azon szentjei 
közé tartozik, akiknek emlékezete a kultusz-
ban, a névadásban és a népszokásokban figye-
lemreméltó elevenséggel maradt meg, életükre 
vonatkozóan azonban alig rendelkezünk olyan 
adatokkal, amelyek történetinek tekinthetők. 

Többféle változatban 
tudósít a legendás Szent 
Balázs szenvedéstörté-
nete arról, hogy szen-
tünk örmény születésű 
volt, és olyan példamu-
tató keresztény életet 
élt, hogy Szebaszte 
hívő népe püspökké vá-
lasztotta. Balázs erre a 
Szentlélek indítását követve visszavonult egy 
magányos hegyi barlangba, jóllehet tette nem 
éppen egyezett a kor püspök-eszményével. Innen 
vezette imádkozva, tanácsokat osztva és gyó-
gyítva a rábízott közösséget. Vadállatok őrizték, 
háziállatok módjára engedelmeskedve neki. 

Agricola helytartó poroszlói is, aki 316 táján 
még folytatta Szebasztéban azt a keresztényül-
dözést, amelyet korábban még Licinius császár 
rendelt el. Az oroszlánokból, tigrisekből, med-
vékből és farkasokból álló derék testőrség nem 
tudott segíteni a remete- püspökön, mert ő ellen-
állás nélkül engedte, hogy elfogják és Agricola 
bírói széke elé hurcolják. Mivel Balázst nem 
bírták hittagadásra kényszeríteni, a szokásos 
megkorbácsolás után siralomházba került. Mint 
előbb barlangjában, a börtönben is sok segítséget 
kérő ember kereste föl. Rabságában sok-sok cso-
dát tett, amelyekről a legendája beszél. Vízbefoj-
tás általi halálra ítélték, de végül is lefejezték. 

Balázst a késő középkorban a tizennégy se-
gítőszent közé sorolták. Tisztelete a latin egy-
házban a 12. századtól lett általános, mégpedig 
egy gégedaganat elleni imádsággal kapcsolat-
ban. Később vérzések, hólyagbetegségek, to-
vábbá kelések, kólika, pestis és fogfájás esetén 
fordultak hozzá. Részben érthető kapcsolat 
révén aztán védőszentje lett az orvosoknak, a 
takácsoknak, valamint a szélmolnároknak és 
a fúvós muzsikusoknak.  A hívő nép még ma 
is szívesen fogadja a szent áldását a Gyertya-
szentelő gyertyáinak szelíd fényében. Ünnepét 
Rómában a 12. század óta ülik február 3-án. 

HÍREK - ESEMÉNYEK
Jegyesek jelentkezése: kérjük azokat a fiatalo-

kat, akik a 2011-es évben szándékoznak házas-
ságot kötni, sürgősen jelentkezzenek a Plébánia 
Hivatalban, még akkor is, ha a konkrét időpont 
nincs meg, a jegyes kurzus februárban kezdődik! 

Betegek világnapja: február 11. Gondoljunk 
beteg – gondokkal küzdő testvéreinkre, láto-
gassuk meg őket. Szentmise ez alkalommal is 
este 6 órakor lesz templomunkban. 

Kérjük azokat a 8. osztályos vagy középisko-
lás tanulókat, akik vidéken tanulnak, de itt sze-
retnének ez évben bérmálkozni, szándékukat 
mielőbb jelezzék a plébánián, vagy szentmise 
után a sekrestyében.

Szülői értekezlet lesz a bérmálásra és az 
elsőáldozásra készülő gyerekek szüleinek, 
február 13-án (vasárnap) délután 3 órakor a 
katolikus körben. Tisztelettel kérjük az érin-
tett Szülőket, feltétlenül vegyenek részt ezen a 
megbeszélésen. 

Kommunizmus áldozataiért szentmise: 
február 22 – én 18 órakor lesz. Imádkozzunk 
együtt ezen a szentmisén.

Hamvazószerda: március 9-én lesz. A hát-
ralévő időt használja fel minden intézmény, a 
farsangi mulatságok szervezésére.

A hónap szentjei: február 2. Urunk bemuta-
tása a templomban Gyertyaszentelő Boldogasz-
szony, február 3. Szent Balázs püspök vértanú, 
február 5. Szent Ágota szűz-vértanú, február 
11. Lurdesi jelenés napja, február 22. Szent 
Péter apostol székfoglalása, február 24. Szent 
Mátyás apostol. Kérjük közbenjárásukat min-
dennapi gondjainkra.

Rozgonyi Mária

MEGHÍVÓ
FÜLÖP KURZUSRA

Időpont: 2011. február 18 -20-ig.
(péntek 16 órától, vasárnap 16 óráig)
Hely: Szegvár: KATOLIKUS KÖR 

Hunyadi János u. 13
Információ: Török István 30/484-67-07 

Szabó Istvánné 70/355-59-80
vagy a szegvári plébánia

Jelentkezési határidő:
 2011. február 14-ig, az információnál 

 megjelölteknél.



10. oldal XXIV. évfolyam 2. szám

DIÁKVILÁG
Kedves Olvasó!

Ismét jelentkezünk a Diákvilág rovattal. Nagyon 
sok esemény zajlott le szeptembertől januárig a 
Forray Máté Általános Iskolában. Ezekről szeretnék 
Önöknek beszámolni.

Iskolai évnyító és átadó ünnepség

Igazi őszi idő várta augusztus 31-én az Új Iskolá-
ban megjelent gyerekeket, szülőket és érdeklődőket. 
A nyitó ünnepséggel egybekötve megtörtént a felújí-
tott, megújult iskola átadása is Bernáth Ildikó isko-
laigazgató, Gémes László polgármester és Zsadányi 
József plébános úr jelenlétében. 

Akadályverseny 

Ebben a tanévben is megrendeztük az őszi akadály-
versenyt az iskolánkban. Szeptember 24-én mind az 
alsó tagozatosok, mind a felső tagozatosok készülődtek 
erre a napra. A kisiskolások a sportpályát választották 
helyszínül. A 3. és a 4. osztályosok számháborúztak, 
a kisebbek ügyességi feladatokat oldottak meg. Bené-
pesült a sportpálya a sok kisgyermekkel. Az időjárás 
is kedvezett, szép idő volt ezen a napon. Erdei Sándor, 
Rácz Ferenc és Gila Csaba segítettek a szervezésben és 
a lebonyolításban. Ezúton szeretnénk nekik köszönetet 
mondani valamennyiünk nevében. Remek jó hangulat-
ban telt el ez a délelőtt. A felső tagozatosok a Kisvasút 
és a Kendergyár történetét választották témának. Az 
ötlet az igazgatóság, a tantestület és a diákönkormány-
zaté volt. A gyerekek menetlevéllel, vasutas jelmezek-
kel is készültek. Örömmel haladtak végig az állomá-
sokon. A múzeumtól a gyakorlókert felé, onnan pedig 
ladikkal át a Kurcán a túlpartra, kanyarodva a horgász 
sétány felől a Szent János- szobor, Községi Könyvtár, 
majd az iskola felé. Izgalmas szellemi TOTO, spor-
tos- ügyességi, énekes, műveltségi, még szövegértési 
feladatok is várták a csapatokat. Fegyelmezetten, nagy 
érdeklődéssel teljesítették a kihívásokat. Külön érté-
keltük az 5.-6. és a 7.-8. osztályokat. Örömmel vették 
át a focilabdákat, okleveleket, édességet. A két első 
helyezett osztály részt vett a szentesi Koszta József 
Múzeum egész délelőttös interaktív, illetve kézműves 
foglalkozásán. Az akadályversenyt Lukács Istvánné 
és Rozgonyiné Szabó Mária pedagógusok szervezték.  

A Kézmosás Világnapja

Az UNICEF felhívására szeptember végén rajzpá-
lyázatot hirdettünk az alsó tagozatosoknak, ezek le-
adási határideje október 8-a volt. Minden osztály ké-
szített rajzokat, melyek közül 5 került kiválasztásra az 
UNICEF képviselője által (120 pályamunka készült). 
A felső tagozatosok plakátokat készítettek, ezek az 
október 15-én megrendezett Suli-bulin lettek értékel-
ve. A Suli-buli feladatainak összeállításában Határné 
Bottyán Erika és Pitiné Szabó Éva védőnők vettek 

részt, illetve Pap János a Gyermekjóléti Szolgálat, 
Agócs Emília pedig a Máltai Szeretetszolgálat kép-
viseletében. A Kézmosás világnapján 9 óra 35 perc-
kor az iskolánk mindhárom épületében ismertették a 
szabályos és hatékony kézmosás 6 lépését az osztály-
főnökök (előzetesen a védőnők elküldték az ismerte-
tendő anyagot), majd ezt a gyakorlatban is ellenőrizve 
az iskola minden tanulója kezet mosott. Délután 15-16 
óráig az Új Iskola aulájában az 1-2. osztályosok vetél-
kedtek. A védőnők vezették a vetélkedőt.  A  Művelő-
dési Ház nagy termében ugyanebben az időpontban a 
3-4.osztályosok vetélkedése folyt. A feladatok legvé-
gén egy kis jelenetet adtak elő az osztályok : A bak-
tériumok ás a szappan harca címmel.1-2.oszt.66 fővel, 
3-4.oszt.45 fővel vettek részt. A felső tagozatos gyere-
kek, osztályonként 2csapattal neveztek a vetélkedőre. 
Délután 16 óra 30-tól 17 óra 30-ig zajlott a program a 
Művelődési Ház nagy termében. A kiállító teremben 
egészséges ételeket lehetett kóstolgatni az Életmód 
klub segítségével. A kézműves foglalkozások 18 óráig 
tartottak. Az osztályok által összegyűjtött zöldségek-
ből szobrokat készíthettek a gyerekek. A kézműves 
foglalkozásokat az alsós tanító nénik szervezték. A 
rendezvényt diszkó zárta. Szervezők voltak: Ternainé 
Kovács Anna, Balogh Ágnes, Sápi Attila, Bereczkiné 
Búza Anett, Tóth Péterné. Köszönjük a munkájukat.

Október elején hulladékgyűjtést szerveztünk isko-
lánkban. Nagyon sikeres volt ez az akció. Sok papírt 
és vasat gyűjtöttek az iskolások.

Októberben elkezdődött a Szülők Iskolája előadás-
sorozat. Bernáth Ildikó igazgatónő kezdeményezésére 
jött létre ez a fórum. Az SZMK szülők vesznek részt 
ezen elsősorban. Évi öt alkalommal hívják és várják a 
szülőket Bereczkiné Buza Anett, Tóth Péterné gyer-
mekvédelmi felelősök és Bernáth Ildikó igazgatónő 
az iskolát érintő kérdések megbeszélésével kapcsola-
tosan. Amennyiben a szülőkben felmerül az iskolával 
kapcsolatos kérdés, vélemény mondják el az osztály 
szülői munkaközösség tagjainak, vagy jelenjenek 
meg személyesen ezen a fórumon. Az illetékesek 
igyekeznek megoldást találni ezekre.

Október 6-i és 23-i ünnepségek

A felső tagozatosok méltóképpen emlékeztek az 
Aradi vértanúk napjára. Október 6-án a 7. osztályos 
tanulók szép ünnepi műsort adtak elő. A felkészítő 
nevelők: Rozgonyiné Szabó Mária és Lantos Mária 
tanárnők voltak. Köszönet érte!

Szegvár Nagyközség Önkormányzata október 23-
án ünnepséget rendezett a Művelődési Házban az 
1956-os forradalom és szabadságharc, valamint a köz-
társaság kikiáltása évfordulójának tiszteletére. Ezen 
az ünnepségen a műsort a 8. osztályos tanulók adták 
Gila Györgyné és Szabóné Gyermán Erika felkészítő 
nevelők segítségével. Ugyanezt az előadást iskolai ke-
retben is bemutatták.  Köszönjük a szép műsort!

Jótékonysági rendezvény a vörös-
iszap-károsultak megsegítéséért

Novemberben négy szervezet közös együttműkö-
désével jótékonysági táncestet rendeztek a Művelődési 
Házban. A Kelet- Lányai Hastánc Egyesület Gyovainé 
Éva, a Dobbantó Néptánc Egyesület Magyar Imre, a 
Forray Máté Általános Iskola Bernáth Ildikó és a Műve-
lődési Ház Nagy Sándorné vezetésével minden segíteni 
szándékozó embert szeretettel meghívtak erre az estére. 
A vörösiszap-károsultakért, azok megsegítéséért jött 
létre ez a rendezvény. Fellépett és műsort adott a Ke-
let- Lányai Hastánc Egyesület, vendégszerepelt Ceglédi 
Edit hastáncművész. A Dobbantó néptáncosok is szép 
műsort adtak, 150. 000 Ft készpénz gyűlt össze, melyet 

befizettek a Tűzköves Alapítvány számlaszámára és 
így eljuttatták a pénzt az iszap-károsultaknak. Mindezt 
megelőzte egy iskolai gyűjtési akció is. Bernáth Ildikó 
igazgatónő és Gila Györgyné tanárnő felvették a kap-
csolatot a kolontári iskola igazgatójával, s elmondták 
neki, hogy a mi gyermekeink a kis zsebpénzüket fel-
ajánlják az ottani iskola megszépítésére, Így: 35. 000 Ft 
gyűlt össze. E felhívás után több civil szervezet társult 
a rendezvényhez, a Mozgáskorlátozottak Egyesülete, a 
Kultúra Pártolók Köre. Ők büfét üzemeltettek. Az alap-
anyagot felajánlásból kapták, s a bevételt szintén a kö-
zösbe tették. Németh Éva szentesi lakos egy dél-alföldi 
viseletű babát ajánlott fel, mely szintén árverésre került. 
Az összes bevétel 150. 000 Ft volt, melyet megkaptak 
a rászorulók. Köszönjük a szervezők, a közreműködők 
segítségét, munkáját. Ez a rendezvény példaértékű volt 
a községünkben. Köszönet érte!

Decemberben részt vettünk a Vöröskeresztes Miku-
lás ünnepségen Szentesen. Iskolánkat 16 fő alsó tagoza-
tos gyermek képviselte, Lukács Istvánné vezetésével.

A 3. a osztály tanulói, Lukács Istvánné tanítónő-
vel az Idősek Otthonában minden jeles eseményen ott 
vannak és verses, zenés műsorukkal színesítik a ren-
dezvényt. Köszönet érte.

Hagyomány már, hogy Szentesen megrendezés-
re kerül a Magyar Cirkusz Varieté gálaműsor. Ezen 
a programon is részt vettünk. Az alsó tagozatból 43 
fő csodálhatta meg a színvonalas műsort. Köszön-
jük Tégla Katalin, Hegedűsné Ternai Ágnes, Lukács 
Istvánné pedagógusok és Oroszné Molnár Tímea, Ta-
más Krisztina szülők segítő munkáját.

A Máltai Szeretetszolgálat cipős doboz akciót hir-
detett az erdélyi rászoruló családok számára. Több, 
mint 40 doboz gyűlt össze az osztályok részéről. Kö-
szönjük Agócs Emília koordináló munkáját, valamint 
az osztályfőnökök segítségét. 

A hódmezővásárhelyi Spar áruház előtt szintén 
gyűjtési akcióra került sor. Még karácsony előtt a 
szegvári hátrányos helyzetű családok megsegítésére 
irányult a gyűjtés. Tartós élelmiszer, mosópor, egyéb 
áru került a 14 család karácsonyfája alá. A gyűjtésben 
részt vettek a következő személyek: Határné Bottyán 
Erika, Pitiné Szabó Éva, Pintér Lászlóné, Papp János, 
Grániczné Menyhárt Katalin, Török István, Miczki 
Pál, Tégla Katalin, Vassné Agócs Ilona, Bereczkiné 
Buza Anett. Köszönjük a munkájukat. 

Karácsonyi Suli-buli

Remekül sikerült a karácsonyi suli-buli rendezvé-
nyünk is. Gyönyörű műsorokat láttunk az alsó és a fel-
ső tagozatosok közreműködésével. Az énekkar Lantos 
Mária tanárnő vezetésével szebbnél-szebb dalokat 
énekelt. A 3. osztályosok betlehemi műsort és egy szép 
jelenetet adtak elő. Az 5. osztályosok táncoltak. Az 
ünnepi műsor után táncházat rendeztünk Magyar Nóra 
irányításával, majd ezt követte a rendhagyó tánciskola 
Török Lászlóval, a Szilver TSE táncoktatójával. Kö-
szönjük, hogy elfogadták meghívásunkat. Most sem 
maradhatott el a kézműves foglalkozás, melyet a peda-
gógusok vezényeltek le. Köszönjük a szülők segítségét 
is, ők büfét üzemeltettek. A befolyt összeg a szervező 
osztályok kasszáját gyarapította. Természetesen volt 
tombola is, na meg nem maradhatott el a diszkó sem. A 
diszkós Dj: Szabesz volt. Köszönjük Dr. Lehoczkyné 
Kehrer Anikó, Gila Györgyné, Pólyáné Téli Éva, 
Rozgonyiné Szabó Mária és Lukács Istvánné szerve-
zők munkáját, valamint a többi pedagógus segítségét. 
Igazi ünnepi hangulatban telt el ez a rendezvény. 

Bernáth Ildikó iskolaigazgató karácsony előtti évzá-
ró baráti beszélgetést kezdeményezett az iskola aktív 
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és nyugdíjas dolgozóival. Ezen a rendezvényen meghitt 
családias körben hallhattunk szép verseket iskolánk ta-
nulóinak a tolmácsolásában. Az igazgatónő mindenkihez 
szólt egy pár mondatot, megköszönte valamennyiünk 
munkáját és jó egészséget kívánt az elkövetkezendő évre. 
Finom svéd asztalos vacsora mellett jutott idő a beszél-
getésre is. Nagyon örültünk annak, hogy a szülők, akik 
a vendéglátásban segítettek, a gyerekek, a pedagógusok,  
a technikai dolgozók, a nyugdíjasok együtt búcsúztattuk 
el az óévet. Köszönjük az igazgatónőnek, hogy megszer-
vezte számunkra ezt a kellemes együttlétet. 

Diák eredményeink

Mesemondó versenyt rendeztünk az Új Iskolában 
az alsó tagozatosok számára. Az eredmény a követ-
kező:
1-2. osztály
1. Csillagkúti Jácint (Felk. nev.: Ternainé Kovács 
Anna)
2. Orosz Dalma (Felk. nev.: Bereczkiné Buza Anett) 
3. Jószai Eszter, Katona Kiss Dominika (Felk. nev.: 
Bereczkiné Buza Anett)
A Szentes városi versenyen Orosz Dalma különdíjas 
lett. Szívből gratulálunk. 
3-4. osztály 
1. Szabó Janka (Felk. nev.: Laskovicsné Ágoston Sa-
rolta)
2. Gajda Loretta (Felk. nev.: Laskovicsné Ágoston 
Sarolta)
3. Bölcskei Molnár Sára (Felk. nev.: Dr. Lehoczkyné 
Kehrer Anikó)
3. Szűcs Gergő (Felk. nev.: Lukács Istvánné)
Magyar Kultúra Napja alkalmából Szentesen vers, 
mese és prózamondó versenyt szerveztek. Szegvárról 
a következő tanulók vettek részt: Tóth Lilla, Csillag-
kúti Jácint (Felk. nev.: Ternainé Kovács Anna), Szűcs 
Gergő, Szabó Boróka (Felk. nev.: Lukács Istvánné). 
Különdíjat kapott Szabó Boróka. 

Gratulálunk mindnyájuknak. 

Felső tagozatosok eredményei

A szentesi Horváth Mihály Gimnázium versenyének 
eredményei:

angol nyelv: 
7. osztály
5. hely: Vigh Diána (Felk. nev.: Vigh Nóra)
21. hely: Rehák Dorka (Felk. nev.: Vigh Nóra)
8. osztály
21. hely: Bacsa Bence (Felk. nev.: Vigh Nóra)
21. hely: Gojdár Kamilla (Felk. nev.: Rozgonyiné Sza-
bó Mária)
22. hely: Bánfi Anita (Felk. nev.: Rozgonyiné Szabó 
Mária)
23. hely Hocsi Zsolt (Felk. nev.: Vigh Nóra)
24. hely Csík Gergő (Felk. nev.: Vigh Nóra)
25. hely Puskás Bence (Felk. nev.: Vigh Nóra)

Magyar
8. osztály
4. hely Gojdár Kamilla
7. hely Bacsa Bence
10. hely Biácsi Bendegúz
Mindhárom tanuló felkészítő nevelője Szabóné 
Gyermán Erika 

Szeretek gondolkodni! – összetett verseny természet-
tudományi tantárgyakból
7. hely Vigh Diána (Felk. nev.: Rozgonyi Zoltán)

József Attila Kupa, Hódmezővásárhely, matematika 
verseny
7. évfolyam Vigh Diána 5. hely (Felk. nev.: Rozgonyi 
Zoltán)
8. évfolyam Biácsi Bendegúz 6. hely (Felk. nev.: Sápi 
Attila)

Csúszmentesítés
szelektíven

Forrás: szelektiv.hu
Kalcium-kloriddal kezelt zeolit, járdára, lép-

csőre, úttestre, garázsbeállóra szórva biztonsá-
gossá teszi a közlekedést. A só azért sem jó, 
mert mínusz 7 foknál a sózás visszafagy, akkor 
a sózással csak gyártjuk a tükörjeget. 

JÉGOLVASZTÓ CSÚSZÁSGÁTLÓ KÖR-
NYEZETBARÁT 

Az ásványszemcsék - 30 Cº-ig képesek ma-
guk körül megolvasztania jeget, aminek kö-
vetkeztében azok beékelődnek a jégrétegbe 
nagymértékben fokozva a súrlódást. Kíméli a 
betonfelületeket, díszburkolatokat. Tavasszal 
a növények közé seperve életerőt fokozó hatás 
érhető el. A talajba jutva annak vízháztartását, 
nyomelem-ellátottságát javítja. Kedvezően be-
folyásolja a talaj fizikai tulajdonságait. A há-
ziállatok (macskák, kutyák, stb.) lábait nem 
marja szét! 

Kazinczy Szép Magyar Beszéd verseny eredménye
5-6. osztály
1. Dóczi Klaudia 5. osztály (Felk. nev.: Bernáth Ildi-
kó)
2. Szabó Diána 6. osztály (Felk. nev.: Szabóné 
Gyermán Erika)
Mindkét tanuló továbbjutott a februári nagymágocsi 
versenyre.
7-8. osztály
1. Joó Vivien 8. osztály (Felk. nev.: Szabóné Gyermán 
Erika)
2. Szabó Henrietta 7. osztály (Felk. nev.:Rozgonyiné 
Szabó Mária)

Ők is továbbjutottak a területi versenyre.
Rajz:
A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet országos 

pályázatán díjat nyert Fegyveres Petra 6. osztályos 
tanuló, rajza a kártyanaptáron szerepel. ( Felk. nev: 
Jeneiné Lucz Mária)

Gratulálunk mindenkinek!
 
Berkecz Renáta 8. osztályos diákönkormányzati 

diákelnök tanulmányi versenyt hirdetett a felsősök 
körében. Több tantárgyból állított össze feladatsort, 
melyet a tanulók nagy érdeklődéssel fogadtak. Erre a 
versenyre 60 fő iskolás nevezett be. A verseny érde-
kessége, hogy a feladatok megoldását is Renáta ellen-
őrzi. Igazán példaértékű kezdeményezés ez, melyet 
köszönünk neki. Reméljük, hogy a továbbiakban is 
folytatja és a többiek is kedvet kapnak tőle ilyen jelle-
gű versenyek szervezéséhez.

Mit kínálunk február hónapban?

8-án, kedden 18 órakor 
Bernáth Ildikó iskolaigazgató a- Kommunikáció a 

mindennapokban - avagy mitől függ, hogy megértjük 
vagy félreértjük a környezetünkben élőket? címmel 
tart előadást  a Művelődési Házban.

11-én, pénteken az alsó tagozatosok farsangi bálja 
lesz a Művelődési Házban 16-19 óráig.

18-án, pénteken a felsősök karneválja 16-20 óráig.
Mindenkit szeretettel várunk a rendezvényeinkre!

Lukács Istvánné
tanítónő

HALLOTTA-e?
- hogy a hajdani szegvári lakos Csentes 

Éva, elhunyt kislányának Bóta Lara Szon-
jának emléket szeretne állítani egy általa 
írt könyvvel . A Délvilág értesülése szerint  
több kiadó is megkereste, hogy írja meg  
Lara történetét. Jelenleg teljesen egyedül 
Budapesten egy albérletben él, vendéglá-
tós végzettségének megfelelő munkát ke-
res. Esténként nekiül és visszagondol arra 
a majdnem három évre, amelyet együtt 
töltött lányával. Egyelőre nincs szerződése 
kiadóval. 

- hogy Marco Polo, az egyik a legna-
gyobb világutazó, Korčula szigeten szü-
letett 1254-ben? Abban az időben, ami-
kor az egzotikus keleti országok élete és 
kultúrája teljes egészében ismeretlen volt 
egész Európa számára, a papírpénzről pe-
dig még senki sem hallott, a tizenhét éves 
Marco Polo elindult Kínába, a nagy Kublaj 
kánhoz. Az annyira megszerette, hogy egy 
mongol tartomány uralkodójává tette meg, 
így Marco Polo a mongol udvaron maradt 
17 évig. 

Ez idő alatt utazott és Ázsia nagy részét 
megismerte, amit később le is írt ismert 
útikönyvében, melynek címe „Millió”. Na-
gyon gazdagon tért haza, s élete azzal múlt 
el, hogy barátainak a különleges élmények 
- amelyeket a titokzatos Keleten élt át - va-
lós voltát bizonygatta.

- Hallotta-e már, hogy a világ egyik leg-
nagyobb feltalálója - Nikola Tesla, 1856-
ban a Smiljan nevű kis faluban született 
Horvátországban? Mivel nem volt elég 
pénze arra, hogy befejezze egyetemi ta-
nulmányait, Tesla, miután egy ideig Eu-
rópában vándorolt, elment New Yorkban, 
ahol tudományos karriert valósított meg. 
Ő találta fel a többfázisú váltóáram rend-
szerét, megoldotta az elektromos energia 
továbbításának problémáját, feltalálta a 
forgómágneses mező elvét, s azok közé 
tartozott, akik először kisérleteztek az 
elektromágneses hullámokkal. 

Több mint 700 találmányt szabadalmaz-
tatott, s a váltóáram feltalálásának jelentő-
ségéről elég ha megemlítjük, hogy ennek 
köszönhetően használjuk az olyan, ma már 
megszokott készülékeket, mint a televí-
zió, a számítógép, a hűtőszekrény, vagyis 
majdnem mindent.
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IDŐUTAZÁS A SZEGVÁRI NAPLÓVAL… 2. rész
2011.ben 24 éves, 2012-ben 25 éves lesz a 
Szegvári Napló. Ez a majdnem negyed század 
már jelentős idő egy helyi lap életében. Hogy 
milyen időszakot élt át, éltünk át ez alatt 
a negyed század alatt, elárulják az írások, 
amik megtöltötték újságunkat. 
Időutazásra hívjuk olvadóinkat! Ebben az év-
ben minden hónapban felelevenítjük a Szeg-
vári Napló legrégibb írásait, pontosabban az 
újság tartalmát.
A mai számunkban 1988-ba utazunk vissza 
az időben.

Ilyen volt a 1988. 2. számunk fejléce. 
Tisztán olvasható: A NAGYKÖZSÉG TÁ-
JÉKOZTATÓ KIADVÁNYA.  A jelenlegi 
újságunk logója  megváltozott, ugyanis a 
polgármester úr kétségbe vonta ennek va-
lós tartalmát(?) ezért levettük, helyette a 
SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP-ot 
tettük, hogy ne legyen ezzel sem problé-
ma. De nem ez a lényeg!

Folytatjuk az időutazást:
Az 1988. 2. számunk  második oldalán 

József Attila  évfordulóra emlékeztünk 
egy szép versével. Mellette egy érdekes 
glossza olvasható a szegvári alapítványok-
ról. Ki hallott róla, Szegváron volt egy 
Pillich János-féle 1870-ben, egy őrgróf 
Pallavicsiny Sándor-féle 1887-ben, Helffy- 
féle, Kossuth Ferenc-féle 1894-ben ala-
pítva a szegény sorsú szegvári iskolások 
számára. Mindegyik addig működött, míg 
az aktuális pénzt el nem értéktelenedett.. 
Menyhárt Ignác a tanácsülés híreit  gyűj-
tötte egybe: például megszűnt a TEHO, 
amit év elején a falugyűlésen javasoltak a 
résztvevők. Megújították a lakásrendele-
tet, amit 1986-ban alkotott a Tanács.

Nem csak most foglalkozunk előszere-
tettel környezetünk szépítésével,1988-ban 
Vigh Lászlóné írt egy szép kéthasábos 
írást, melynek  a mondanivalója most is 
élő: „Tegyünk többet azért, hogy szebbé  
váljon az átmenő forgalomra szolgáló főut-
ca  mindkét oldala és valamennyi utcánk”  
Bucsányi László: Sok a szemét Szegváron 
című egyhasábos írásában Pokorny János 
tanácselnökkel készített riportot, melyből 
megtudtuk szemétgyűjtő konténerek kel-

lenének minden húsz házra  egy darab, 
összesen 100 db a faluban. Egy db ára 
30,000 Ft, ennyi pénze pedig nincs a köz-
ségnek.   Ma is használatos válasz.  

A demokrácia egyik megnyilvánulási 
formája volt a Kádár- éra végefelé az ifjú-
sági parlament. Községünkben  ebben az 
évben  rendezték meg Szegváron a tanács 
és intézményei fiataljai számára Szabó 
Mária beszámolója szerint.. A Kötélgyár-
ban megtartottról Török Imre számolt be. 
A községin hat fő, a ÍKötélgyárban 5 fiatal 
mondta el véleményét.

Olvashattak  újságunkból a kulturális 
eseményekről , proghramokról. Megis-
merhették a Videomozi és  az ADY END-
RE FILMSZINHÁZ  május havi műsor-
tervét. 8 filmet vetítettek egy hónapban.. 
Ilyen filmeket.: Végső visszaszámlálás 
am, Asterix 12 próbája fr,Fekete nyil 
szov, Hupikék törpikék és a csodafurulya 
belga rajzfilm, csak néhányt felsorolva . 
Bacsa Józsefné már akkor is  szervezett 
kirándulásokat a Magas Tátrába a HISZ-
dolgozóinak is.

Hírt adtunk a Gondozási Központ életé-
ről  Pataki Jánosné tájékoztat róla. Meg-
tudtuk, az Idősek Klubja 1967 óta műkö-
dik, a szállást biztosító klub 1984-tól 10 
fővel, a házi gondozó szolgálat 1973 óta 
működik. A szociális étkezést a kisven-
déglő biztosítja

A nagyközségi KISZ Bizottság  fórumot 
szervezett  „Közéletiség és demokrácia” 
címmel április 6-án. A fórum keretében a 
közönség Tóth László és Király Zoltán or-
szággyűlési képviselőkkel találkozhatott. 
Mintegy 100 fő vett részt a rendezvényen.

A Puskin Tsz Ifjusági Klubjának 
(DÉFOSZ) udvarán  a tsz beruházásában  
két pályás automata tekepálya  épül. Az 
építési munkák az üzemi tervnek megfele-
lően haladnak. A pálya használatba vételét 
a júniusi határszemle  idejére tervezik.

Tóth László elnök beszámol a Puskin 
TSZ terveiről, Antal Péter riportot készí-
tett Csugó Imrével, aki a mindszenti Ve-
gyesipari szövetkezet elnöke lett. Akkor 
430 dolgozója volt a szövetkezetnek ami-
ből 130 fő szegváron dolgozott.

Ugyancsak nagy riport olvasható a 
SZRGVÁRI HISZ-ről, Kovács Lajos tollá-
ból, abból az alkalomból, hogy Rózsavöl-
gyi Andrásné elnök magas kitüntetéssel 
nyugdíjba vonult és Szabó Istvánné vette 
át a helyét 1987-ben. Megtudtuk, nyolc 

féle tevékenységet folytatott a szövetkezet 
abban az évben  és hogy 1952. június 15-én 
alakult, 13-an fogtak össze.

Murányi Hajnalka  a kastélyban élő ál-
lami gondozott gyermekekről írt, kiknek a 
száma akkor 68 fő volt. Túlkoros ifjakat 
is idehelyeznek, akik rengeteg negatív ta-
pasztalattal rendelkeznek,

Folytatódott a Fejezetek Szegvár törté-
nelmének korszakairól c. írás Kovács La-
jostól. Dr. Andrássy Gyula a vitamintab-
letták hatásait mutatta be 

Az 1988-as 3. szám első oldalán már 
láthatjuk az épülő újfalusi ÁBC felállvá-
nyozott falait. Megemlékeztünk István ki-
rályról, leírtuk Kossuth Lajos Szegvárral 
kapcsolatos történetét.

A tanácsülésen szó esett a lomtalanítá-
si akció szervezéséről,  köztisztasági  és 
környezetvédelmi ellenőrzések tartásáról  
és a szennyvízürítő további bővítéséről, 
valamint a fiatal és több  gyermekes csa-
ládok lakásépítési, valamint lakásvásárlási 
támogatására  június hónapban 1,173 mil-
lió Ft-ot utaltak ki. Ez az összeg 21 család 
lakáshoz jutását segítette elő. A végrehajtó 
bizottság  beszámolója  a nagyközség alap-
ellátását  kielégítőnek ítélte meg, a kenyér-
ellátási korábbi gondokban is javulásról 
adott számot. Mindezt Menyhárt Ignác 
jegyezte. A közterület felügyeletről Baráth 
Anna VB titkár írt, melyből megtudhat-
juk, hogy Menyhárt Antalt 1988.jún. 1-től 
kinevezték közterület felügyelőnek.

A következő nagy írást Vigh Lászlóné 
készítette Környezetünkért címmel.,. 
melynek a mondanivalója  a „legyünk igé-
nyesebbek és  a „Tegyünk többet együtt-
egymásért, községünkért.. Ezt követően  
Rácz Ferenc ÁFÉSZ elnök nyilatkozott: 
„Ellene vagyunk minden indokolatlan 
áremelésnek” címmel több oldalas riport-
ban. Érdekességként a falu-város közti  kü-
lönbségről ezt nyilatkozta: „...Megítélésem 
szerint  a falu és a város közti különbség  
az elmúlt évek során , ami az alapellátás 
színvonalát illeti, lényegesen csökkent... a 
valódi különbségek még soká, vagy talán  
sohasem  fognak eltűnni. Ennek objektív 
okai vannak. Példaként említhetem, hogy 
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már jó néhány éve nem volt színházi elő-
adás a községben. Ugyan ez vonatkozik a 
kereskedelmi ellátással kapcsolatban is a 
községekre. ...hiszen a lélekszám, földrajzi 
elhelyezkedés  is sok más adottság meg-
határozza... a kereskedelmi ellátás  iránti 
igény.

Csurka Zoltánné az idősek klubjáról írt, 
Török Imre  Gyár, amely otthont is ad cím-
mel arról tudósít, hogy a Kötélgyár  mun-
ka – és szálláslehetőséget biztosít nevelő-
otthonos fiataloknak.. 1982. február 16-án 
adták át számukra  egy 10 + 2 férőhelyes  
házat. 1986 okt.30-án  átadásra került még 
négy , egyenként kétszemélyes ház.

Sok írás olvasható általában a fiata-
lokról, a KISZ szervezetek életéről és 
programjaikról. A Közbiztonság helyze-
téről szóló írásban Új körzeti megbízot-
takat mutat be Bucsányi László.. Erre a 
kérdésére, hogy „Mik a tapasztalataik a 
fiatalok szeszesital-fogyasztásával kap-
csolatban?” Ezt válaszolták: „Sajanos a 
fiatalok szórakozási kultúrája  csak ital-
lal hozható össze. Többször tapasztaltuk 
, hogy a fiatalkorúak is fogyasztanak sze-
szesitalt, úgy, hogy az idősebb társaikkal 
vetetik meg.” Természetesen ezen kívül 
még legalább hét kérdésre válaszoltak.

A helytörténeti rovatban a sarlós isten 
koráról írt Kovács Lajos , amit  a Szélma-
lomügy c. riport követett. A szélmalom 
restaurálásának elhúzódását elemezte a 
szerző a tanácselnökkel. Ebben a számban 
is gazdag hírgyűjteményt olvashattunk az 
iskoláról és a könyvtárról

Gila Antalné Krónika cím alatt sok ér-
dekes írást gyűjtött össze. Például meg-
tudtuk, hogy Dr. Vörös Gabriella és Rózsa 
Gábor ásatást kezdtek a kastély épületé-
ben, Dr. Lőrinczy Gábor  régész az Orom 
dülői homokbányában szarmata temetőt 
tárt fel.

A Szegvári Napló 4. számában megint 
igen sok témát dolgoztak fel az önkéntes 
szerkesztők.

Elsőként a második oldalon  olvashatunk 
az AKTUÁLIS rovatban arról, hogy Ko-
vács Lajos javasolja a településnek, hogy 
adakozásból állítsunk szobrot Kossuth La-
josnak, a történelmi hagyományokra  ala-
pozva.

Az önálló lakáshoz jutás  feltételeinek 
megteremtése és az ehhez szükséges pénz 
összegyűjtése érdekében  a kormányzat le-
hetővé tette az építéshez a szociálpolitikai 
kedvezményeket , kedvezményes kamatú 
hosszú lejáratú kölcsönt, lakás bővítési 
támogatást. Ezt ismerteti a tanácselnök 
közérthetően. Egyben ismertette a létre-
hozott Társadalmi Bizottság tagjait. Tóth 
Lászlóval a Puskin Tsz elnökhelyettesével 
beszélget Bucsányi László a képviselői 
munkájáról, a parlamenti szavazógépről 
és sok mindenről. Kosztolányi Sándorné 
a kézimunka szakkör tevékenységéről és 
vezetőjéről Bovatsek Dezsőnéről készítet 
beszélgetést

A helytörténeti rovatban ezúttal Dr 
Vörös Gabriella, a szentesi múzeum igaz-
gatója írt, A rézkor embere Szegváron  
címmel. Megint gazdag hírgyűjtemény 
olvasható a kultúra eseményei rovatban, 
Megszületet az első riport az elszárma-
zott Tégla Ferenc sportolóval, amit Tö-
rök Imre készített. Tégla Ferenc akkor is 
gyakran járt Szegváron, hiszen szülei itt 
éltek.

A következő számunkban eljutunk egé-
szen 1989-ig.   (KLI)

CSAK EGY ANYA ? 
Egy nőtől, aki éppen a jogosítványát 

akarta megújítani a megyei hivatalban a 
hivatalnok hölgy megkérdezte, hogy mi a 
foglalkozása.

 A nő hezitált, nem igazán tudta, hogyan 
határozza meg a munkáját.  

 - Úgy értem - magyarázta a hivatalnok-  
van munkája, vagy csak ..? 

- Persze, hogy van munkám, - csattant 
fel a nő,

- Anya vagyok.
- Az anyaság nem számít foglalkozás-

nak, a háztartásbeli a megfelelő szó!- 
hangsúlyozta a hivatalnok.

Egészen addig a napig nem is jutott 
eszembe a történet, amíg egyszercsak 
ugyanebbe a szituációba nem kerültem a 
polgármesteri hivatalban.  

A hivatalnok láthatóan egy karrierista 
hölgy volt, kiegyensúlyozott, hatékony és 
megszállottja az olyan fontosnak hangzó 
címeknek, mint: 

“Hivatali Vallató” vagy „Városi Nyil-
vántartó”.

- Mi a foglalkozása?  - kérdezte.
Mi késztetett rá, hogy ezt válaszoljam, 

nem tudom, csak úgy kibuktak belőlem a 
szavak.  

- Tudományos munkatárs vagyok a 
gyermekfejlődés és emberi kapcsolatok 
területén.

A hivatalnok megdermedt, a golyóstoll 
megállt a kezében és úgy nézett rám, mint 
aki rosszul hall.  Megismételtem lassan, 
kihangsúlyozva a fontos szavakat. Majd 
csodálattal néztem, amint a kijelentésemet  
fekete nyomtatott betűkkel a hivatalos 
nyomtatványra írta.

- Megkérdezhetem,  - kezdte a hivatal-
nok érdeklődéssel - Pontosan mit csinál 
ezen a területen? Hűvösen, minden izga-
tottság nélkül a hangomban, hallottam ma-
gam válaszolni:

- Továbbképző kutatómunkát végzek, 
(amit az anyák nem) laboratóriumban és 
terepen, (általában úgy mondom a házban 
és a házon kívül).  A főnökömnek dolgo-
zom (az Úrnak elsősorban, aztán az egész 
családnak), szereztem már négy elismerést 
(mind lány).  Természetesen ez a munka az 
egyik legelhivatottabb a földön, (akar vala-
ki ellentmondani? ) és gyakran napi 14 órát 
dolgozom (a 24 közelebb áll a valósághoz).  
De a munkám több kihívást tartogat, mint 
a legtöbb átlagos karrier és az elismerés 
sokkal kielégítőbb, mint pusztán a pénz.

A hivatalnok egyre növekvő elismerés-
sel töltötte ki a nyomtatványomat, felállt 
és személyesen kísért az ajtóhoz. Amint 
ráhajtottam a kocsifelhajtónkra, a csodála-
tos új karrieremben elmerülve,  szaladtak 
elém a laborasszisztenseim : 13, 7 és 3 éve-
sek.  Az emeletről hallottam a gyermekfej-
lődési programunk új kísérleti modelljét (6 
hónapos kisbabánkat), amint egy új hang-
mintát tesztelt.  

Úgy éreztem, csapást mértem a bürok-
ráciára!  

Úgy tűntem fel előttük, mint aki sokkal 
előkelőbb és nélkülözhetetlenebb az em-
beriség számára, mint “csak egy másik 
Anya’’.

Anyaság!  
Micsoda nagyszerű karrier!  Különösen, 

ha egy cím is van az ajtón. Akkor a Nagy-
mamák:

“Vezető tudományos munkatársak  a 
gyermekfejlődés és emberi kapcsolatok 
területén ‘’,

és a Dédnagymamák ‘’Ügyvezető tudo-
mányos munkatársak”?   

Szerintem igen!!! 
És hiszem, hogy a nagynénik “Tudomá-

nyos munkatárs-helyettesek”.

(Közreadja: KLI)
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Már igénybevehető a 
családi adókedvezmény

Forrás: MTI
Amennyiben a munkavállalók már ja-

nuárban nyilatkoznak a családi adóked-
vezmény igénybevételéről, a kedvezmény 
már a januári bér után érvényesíthető A 
munkavállalóknak nyilatkozatot kell ki-
tölteniük a munkaadók számára, amennyi-
ben ilyen iromány nem áll rendelkezésre, 
akkor a korábbi Apeh, új néven a Nemzeti 
Adó és Vámhivatal (NAV) honlapjáról le-
het azt letölteni. 

A családi adókedvezmény az év további 
részében, vagy a 2011. évi adóbevallás el-
készítésekor is igénybe vehető. 

A 2011-re érvényes adótörvények szerint 
egy, illetve két eltartott gyerek (kedvez-
ményezett) esetén gyerekenként havonta 
62.500 forinttal csökken az adóalap, illet-
ve 10 ezer forint adókedvezmény vehető 
igénybe, három gyerek (kedvezményezett) 
esetén gyerekenként 206.250 forinttal 
csökkenthető az adóalap, illetve 33 ezer 
forint adókedvezmény vehető igénybe.

Megjelentek az adóelőleg-nyilatkozatok 
javasolt mintái a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal (NAV) honlapján: a nyilatkozato-
kat azoknak kell kitölteniük és átadniuk 
a munkáltatónak, akik igénybe kívánják 
venni a családi adókedvezményt, az adó-
jóváírást vagy a súlyos fogyatékosság után 
járó személyi kedvezményt. Nem érdemes 
elmulasztani a nyilatkozattételt, ellenkező 
esetben meglepetéssel vehetjük tudomásul 
az év során, hogy havonta kevesebb pénz 
érkezik a számlánkra, mint gondoltuk: az 
adójóváírást, illetve a családi kedvezményt 
ugyanis nyilatkozat hiányában nem fogja 
figyelembe venni a munkaadó év közben, 
így azt majd csak a 2011-es jövedelmeink-
ről 2012-ben benyújtandó adóbevallásban 
tudjuk rendezni, azaz viszszaigényelni a 
jogos összeget. Ez például egy 150 ezer 
forintos bruttó fizetés és egy gyermek 
mellett havi 22 100 forint átmeneti nettó 
veszteséget jelentene idén – mutat be egy 
példát a hatóság, arra figyelmeztetve: eb-
ben az esetben a magánszemély akár egy 
évet meghaladó időszakban is „hitelezni” 
fog a magyar államnak.

A NAV tájékoztatója kiemeli, hogy a 
családi kedvezmény három eltartott esetén 
akár 99 ezer forinttal csökkentheti a csa-

lád havi adóterhelését. A törvény szerint 
ugyanis a három-, illetve az annál több 
gyermekes családok gyerekenként havi 
206 500 forinttal mérsékelhetik az adó-
alapjukat, ez pedig fejenként 33 ezer fo-
rintnak felel meg. Egy, illetve két gyermek 
után havi 62 500 forinttal mérsékelhető 
az adóalap, ami fejenként tízezer forint 
adómegtakarítást jelent. No persze eh-
hez rendelkezni kell anynyi bruttó bérrel, 
amiből teljes mértékben kiaknázható az 
adókedvezmény. Erre tekintettel a törvény 
lehetővé teszi a kedvezmény megosztását 
a házastársak, élettársak között. Erről is 
nyilatkozni kell a munkaadó felé, melynek 
tartalmaznia kell minden eltartott adóazo-
nosító jelét, ennek hiányában természe-
tes személyazonosító adatait, lakcímét és 
megosztás esetén a másik fél adóazonosító 
jelét is. Fontos, hogy az adóelőleg-nyilat-
kozatot mindkét szülőnek, illetve azok 
munkáltatóinak is alá kell írnia.

(Szerk.: Kovács LI)

Korengedményes 
nyugdíj 2011.

2011.01.10, Forrás: Könyvelőzóna
A 2011-es évben a korengedményes ny-
ugdíjazás lehetőségét az 1953-ban születet-
tek vehetik igénybe.
A szabályok szigorításának az a lényege, 
hogy az alapjogszabály, amely a jogosult-
sági feltételeket tartalmazza, 2012. január 
elsejével hatályát veszti, azaz egy év hossz-
abbítás van, és nincs tovább... 
A korengedményes nyugdíj igénybev-
ételéhez szükséges szolgálati idő nem vál-
tozott, az előrehozott öregségi nyugdíjhoz 
szükséges szolgálati idővel kell rendelkeznie 
a munkavállalónak, vagyis 37 évvel. Ez alól 
az 1952-ben és 1953-ban született nők 
kivételek, akiknek a csökkentés nélküli ko-
rengedményes nyugdíjához rendelkezniük 
kell 40 év szolgálati idővel. 
A korengedményes nyugdíj összege a 
csökkentett összegű előrehozott nyugdíjhoz 
kapcsolódik, ami azt jelenti, hogy az életkor 
hiánya miatt férfiak már nem tudnak 
csökkentés nélküli előrehozott nyugdíjba 
menni, de a csökkentés mértéke a 8,4%-ot 
nem haladhatja meg. 
A nők közül azok, akik rendelkeznek 40 
év szolgálati idővel, még csökkentés nélkül 

tudják igénybe venni, mind a korenged-
ményes, mind pedig az előrehozott nyugdí-
jat, de ha a szolgálati idejükből hiányzik, 
akkor arányos csökken a nyugdíj összege is. 
A korengedményes nyugdíjba vonulás többi 
szabálya nem változott. Felhívjuk azonban 
arra a figyelmet, hogy a korengedményes 
nyugdíjra vonatkozó megállapodásnak - az 
előzetes munkaügyi központi eljárás vé-
grehajtásával - 2011. december 31-ig meg 
kell érkeznie az illetékes nyugdíjbiztosítási 
igazgatási szervhez. 
A korengedményes nyugdíjba vonulás 
legkésőbbi időpontja 2011. december 31. 
Ennek megfelelően legkésőbb ebben az 
időpontban rendelkeznie kell a munkavál-
lalónak mindkét jogosultsági feltétellel 
(életkor és szolgálati idő). 
A Kormány 354/2010. (XII. 30.) Korm. 
rendelete a társadalombiztosítási nyugel-
látásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 
végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) 
Korm. rendelet módosításáról, valamint 
a korengedményes nyugdíjba vonulás 
lehetőségének meghosszabbításáról szóló 
rendelet 
A kulcsmondat: "Korengedményes ny-
ugdíj akkor állapítható meg, ha … a 
munkavállaló a korengedményes ny-
ugdíjra való jogosultsághoz szükséges 
életkort és szolgálati időt 2011. december 
31-éig betölti, illetve megszerzi…" 
A munkavállaló a korengedményes ny-
ugdíjazásra a reá irányadó öregségi ny-
ugdíjkorhatárt megelőzően legfeljebb 5 
évvel jogosult, amennyiben még nem jogo-
sult előrehozott öregségi nyugdíjra. 
Az 1954-ben született hölgyek és urak 
esetén - egyformán - az öregségi ny-
ugdíjkorhatár 63 év és 183 nap (2017. II. 
félév 2018. I. félév). Az életkori feltételből 
levonva az 5 évet, 2012. II. félév - 2013. I. 
félév az eredmény, ami azt jelenti, hogy a 
korengedményes jogosultsághoz szükséges 
életkort az 1954-es születésű hölgyek és 
urak nem töltik be 2011. december 31-ig, 
így - sajnos - nem vonulhatnak korenged-
ményes nyugdíjba. 
Az 1953-ban született hölgyek és urak 
esetén - egyformán - az öregségi ny-
ugdíjkorhatár 63 év (2016.). Az életkori 
feltételből levonva az 5 évet, 2011. az ered-
mény, ami azt jelenti, hogy a korenged-
ményes jogosultsághoz szükséges életkort 
az 1953-as születésű hölgyek és urak 
betöltik 2011-ben, és amennyiben a szük-
séges szolgálati idejük is megvan, kore-
ngedményes nyugdíjba vonulhatnak. 
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A  Szegvári Napló színes oldalait az 
NCA (Nemzeti Civil Alapprogram) 

pályázatain nyert támogatásnak 
köszönhetjük 2009-ben és  

2010-ben, 2011-ben is.

FUTSAL Diákolimpia 
Szentes városi selejtező

2011. január 5-én rendezték meg a futsal (te-
remlabdarúgás) körzeti selejtező fordulóját a 
szentesi sportcsarnokban. A tét nagy volt, hi-
szen a megyei döntőbe kvalifikálhatta magát a 
városi győztes. Nyolc csapat nevezett, öt szen-
tesi és három kistérségi iskola, a városi meg-
mérettetésre. 

Két csoportban folyt a küzdelem a döntőbe 
jutásért. A szegvári gyerekek a Nagymágocs, 
a Kiss Bálint és a Koszta Iskola csapataival 
kerültek egy selejtező csoportba. Remekül in-
dult a vetélkedés! Az első mérkőzésünkön 7:1 
arányban voltunk jobbak a nagymágocsiaknál. 
Következett a Kiss Bálint Iskola csapata, őket 
4:3 arányba győztük le. A Koszta Iskola jól 
szervezett játékával 3:0 összesítéssel bizonyult 
jobbnak nálunk, így csoport másodikként a har-
madik helyért játszhattunk a másik csoport má-
sodik helyezettjével, a Petőfi Iskola csapatával. 
A bronzéremhez a lelkesedésünk nem volt elég, 
ellenfelünk három góljára nem tudtunk válaszol-
ni, ezzel megszerezték a harmadik helyezést.

A IV. helyezéssel nagyon elégedett vagyok. 
Tulajdonképpen nem is a helyezéssel, hanem a 
szegvári gyerekek küzdeni tudásával! Minden-
ki kapott játéklehetőséget, és akárki volt pályán 
csapatunkból, méltóképpen képviselte a Forray 
Máté Általános Iskolát! Remekül küzdött, min-
den energiáját mozgósította a minél jobb ered-
mény elérése érdekében, a csapat minden tagja! 
Én nagyon büszke voltam a játékosaimra, mert a 
legtöbbet érték el, amit lehet, önmagukat felül-
múlva harcoltak, küzdöttek a siker érdekében!

A csapat tagjai: Puskás Bence, Szilágyi 
Benjamin, Szanyi Dávid, Biácsi Bendegúz, 
Bacsa Bence, Kovács Tamás, Farkas Zoltán, 
Marton Attila, Piti Gergő, Csík Gergő

Remek srácok ők, gratulálok nekik!
Rozgonyi Zoltán

Egy ember. Van, aki ismeri, van olyan, aki 
még nem is hallott szegvári aranycsinálóról. 
No, nem kell alkimistára gondolni, jusson 
eszünkbe az olaszországi Küzdősportok 
Világbajnoksága múltév októberében, ahol 
a szegvári Gojdár Kamilla világbajnoki 
aranyérmet nyert, a novemberi  Bushido 
Európa Kupáról  ugyancsak aranyérmet 
hozott haza, csakúgy, mint testvére Csanád 
, és Győri Martin , valamint a Szűcs testvér-
pár Bianka és Boglárka. Ahhoz, hogy ennyi 
aranyérem összegyűljön kellett egy „aran-
ycsináló”, egy ember, az ifjú karatékák mes-
tere, Sensei Erdei Sándor.
- Kedves Erdei Sándor, csakugyan elég 
volt az aranyéremhez az önbizalom 
megerősítése a versenyzőknél?
- Tanítványaim között van olyan, akinek arra 
volt szüksége, hogy az önbizalmat erősítsük, 
hiszen kiváló képességű harcosról van szó, de 
a versenyeken folyamatosan kudarcok érték. 
El kellett hitetni vele, hogy meg van mind-
en képessége ahhoz, hogy bajnok legyen. 
Folyamatosan éreztettem vele, hogy én tu-
dom és látom, hogy eljön az ő ideje.
A többségnek a kondícióval voltak prob-
lémái, míg akadtak olyanok, akiknek a tech-
nikai sokszínűségében és gyorsaságában kel-
lett fejlődést elérni. 
Összetett feladat volt, nehéz, de érdekes 
is egyben. Úgy gondolom mindannyian 
kiválóan teljesítettünk.
A többes szám azt jelenti, hogy sokan kivették 
a részüket a sikerből. Kezdeném ott, hogy a 
szegvári és mindszenti gyerekek erősek, mind 
testben, mind lélekben. Jó géneket örököltek.
Azután már több embertől hallottam, hogy 
a karate alapjait jól tanították meg az edzők, 
akik nem mások, mint Sempai Vastag Ferenc 
és jómagam. 
Ezt követi a szülői háttér. Tapasztalatom, 
hogy a családok erőn felül vállalják az áldoza-
tot, hogy gyermekük anyagi gondok miatt ne 
maradjon le egy vizsgáról, egy edzőtáborról 
vagy egy versenyről.
Negyedjére említem magát a konkrét 
felkészülést. Mindent el lehet rontani egy 
nem megfelelő időzítéssel. Mi nagyon sz-
erencsés helyzetben vagyunk azáltal, hogy 
Szentesen működik egy kiváló felszereltségű 
edzőterem, egy kiváló mester vezetésével. 
Sensei Brezovai Sándor szakmai irányítása 
alatt váltak igazi harcossá ezek a gyerekek.
- Beszéljünk most Önről. Hogyan kezdte 
ezt az intenzív sportot?
- Legrégebbi emlékeim között folyamatosan 
szerepel a sport és a sportolással kapcsolatos 
tevékenység. Adottságaim által többnyire az 
atlétikai sportágak, azon belül is a futással 
kapcsolatos mozgások álltak közel. Nagyon 

szerettem, és a mai napig is szeretek focizni. 
Tagja vagyok a Falubajnokság egyik csapa-
tának. Emlékszem, sokat jártam sakk és ping-
pong versenyekre is.
Aztán jött 1986. szeptember 12-e és meg-
változtatta az életem. Benéztem egy karate 
oktatásra és megtetszett, amit ott láttam. 
Abban az időben, a szentesi Kinizsiben fo-
ciztam. Az edzéseken kiválóan teljesítettem, 
de a mérkőzéseken nem találtam a helyem. 
Három mérkőzés, 16: 0 gólarány felnyitotta 
a szemem. Ami a kispályán aránylag jól 
ment, a nagypályán nem működött. Most 
biztosan jót mosolyognak egy páran, akik 
látják teljesítményem, s talán meg is jegyzik, 
hogy manapság ez a gólkülönbség egy meccs 
alatt is megszületik. Valójában ez csak kicsit 
zavar. A sport iránti alázat sokkal fontosabb 
a győzelemnél. 
Visszakanyarodva a kérdéshez, könnyen jött 
a döntés. Elkezdtem a karate tanulását a cson-
grádi egyesületnél. Egy zárkózott, de néha 
vakmerő és nagyszájú – most úgy mondják 
– lázadó fiatal voltam, és hamarosan egy fe-
gyelmezett, kiegyensúlyozott fiatallá váltam. 
Erre nagy szükségem volt, mivel akkori baráti 
társaságom teljesen más irányba húzott. Nem 
titkolom, ha nem lép az életembe a karate, és 
a családom nem áll ki mellettem, ma lehet, 
hogy bűnöző lennék. De szerencsére nem így 
lett, és az edzőterem falai között megtaláltam 
az edző személyében a példaképemet.
Valahogy így kezdődött, és az idén lesz 25 
éve, hogy töretlenül tart ez a lendület.
- Mi a legemlékezetesebb sportesemény ifjú 
korából, amelynek részese volt?
- Talán az egyik legemlékezetesebb pillanat, 
amikor az IBUSZ-OYAMA KUPÁN először 
láttam a Kyokushin Karate stílusalapítóját, 
Sosai Masutatsu Oyamát. Felejthetetlen 
élmény volt a Budapest Sportcsarnok zsú-
folásig megtelt lelátóin tapssal köszönteni. 
- Mit ért el eddig, mint sportoló? Mi volt a 
csúcs az életében?
- Mindenre nagyon büszke vagyok, ami ki-
hívást jelentett számomra, még akkor is, ha a 
kitűzött célt nem tudtam teljesíteni úgy, ah-
ogy azt elterveztem.
Néhány számomra fontos sportesemény, 
amire szívesen visszaemlékszem.
A karate övvizsgáim, a két megnyert karate 
verseny. A hatszor teljesített Kinizsi-100-as, a 
lefutott Mars-maraton, a Velencei-tó körbe-
futása.
Puskás Zoli által szerzett legelső aranyérme 
a szegvári klubnak. Büszke vagyok az ezt 
követő kb. 100 db arany- és az ugyanannyi 
ezüst és bronzéremre. 
Nagyon jóleső érzés visszagondolni a 2009-es 

AZ ARANYCSINÁLÓ

Folytatás a 16. oldalon
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SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP

Kiadja:
a Szegváriak Tájékoztatásáért Alapítvány

Felelős szerkesztő:
Kovács Lajos

A szerkesztőség címe:
6635 Szegvár, Rozmaring u. 4.

Telefon: (63) 364-863
Megjelenik havonta

Nytsz: B/phe/453/CS/90

Nyomdai előkészítés és nyomás:
„NORMA” Nyomdász Kft.

Hódmezővásárhely, Rárósi út 10.
Telefon: (62) 244-499

Internet: www.norma.hu

Világbajnokságon előadott bemutatóra, 
Kurucsai Robi 2010-es Junior Európa Ba-
jnokságon vívott döntőjére, valamint az 
olaszországi utazásra és magára a világba-
jnokságra, ahonnan Kurucsai Robi, Kurucsai 
Ági és Gojdár Kamilla arany, Szőke Soma 
ezüst és Győri Martin bronzéremmel tért 
haza. Az ezt követő Utánpótlás Európa Kupa 
és egy országos verseny további 17 db aran-
yéremmel növelte elismertségünket. Ezek 
a számszerű adatok. Emellett hatalmas elis-
merés a szülők és tanárok által kifejezett dic-
séret, amikor egy kezelhetetlen gyermekkel 
kapcsolatban csak pozitívan nyilatkoznak. 
Mindent, amit itt felsoroltam csak a vége volt 
valaminek, és ez a valami az eredményhez 
vezető út. Az igazi értéket ez az út jelenti.
- Milyen tervei vannak?
- Sok apró és nagy tervem van, de ezek inkább 
feladatok.
Először is tovább szeretném bővíteni a csopo-
rtok létszámát. Fontos lenne eszközeink 
bővítése, felszereléseink javítása. Támogatók, 
szponzorok megkeresésével csökkenteni a 
szülők terheit.
Továbbra is minél több versenyre eljutni, 
minél több versenyzővel. Lehetőleg még sze-
bb eredményeket elérni, és messzire elvinni 
Szegvár hírnevét.
Felkínálták a lehetőségét, hogy közel 10 év ki-
hagyás után újra megszervezzünk egy orszá-
gos karate versenyt itt Szegváron.
- Köszönöm a válaszokat, további sikereket 
kívánunk!

Kovács Lajos István

A 15. oldal folytatása

Torna Megyei  
Diákolimpia
Szeged, 2011. január 21.

A szegedi tornacentrumban az Arany János 
Általános Iskolában rendezték meg az 
általános iskolás diákok számára a meg-
yei diákolimpiát, amelyen a tét az orszá-
gos elődöntőbe jutás volt. A Forray Máté 
Általános Iskola tornászai jó formában 
versenyeztek, különösen igaz ez a kicsi 
lánycsapatainkra, akik szinte rontás nélkül 
versenyeztek végig, sokan életük legszebb 
gyakorlatát bemutatva. A március 18-án 
Kecskeméten megrendezésre kerülő országos 
elődöntőn a lányoknál mindkét korcsoport-
ban lesz csapatunk. 
I-II. kcs
Lányok
5. Szegvár „A” csapata /Szabó Janka, Gráfik 
Vivien, Szabó Fanni, Szabó Boróka, Kollár 
Renáta, Szűcs Boglárka/
7. Szegvár „B” csapata /Sípos Ilona, Erdei 
Daniella, Kun-Szabó Viktória, Juhász Tímea, 
Tóth Viktória, Balogh Szabó Anna/
Fiúk
3. Szegvár /Pécsi Norbert, Gulyás Máté, Török 
Vencel, Homlok Krisztofer, Szűcs Gergő, Ajtai 
László, Földi Bálint/
III-IV. kcs
3. Szegvár „A” csapata /Ajtai Vivien, Vígh 
Diána, Schmidt Rebeka, Joó Vivien, Gojdár Ka-
milla, Szabó Janka/
5. Szegvár „B” csapata /Dudás Ágnes, Dóczi 
Klaudia, Rehák Dorka, Ágoston Ágota, Valkai 
Vivien, Szabó Diána, Tóth Klaudia, Vígh Ka-
milla/

A diákolimpia előtt jó felkészülést jelent a 
21. Forray Torna Országos Meghívásos tor-
naverseny, amelyet február 26-án, szombat-
on rendezünk a tornacsarnokban. Szeretettel 
várjuk a nézőket, hogy együtt örülhessünk a 
szép gyakorlatoknak. 
Kérjük, hogy akiknek lehetőségük van rá, 
támogassák rendezvényünket apró ajándék-
tárgyakkal, süteménnyel, üdítővel, pénzzel 
stb. Előre is köszönjük.

Szegvár, 2011. január 22.
Pólyáné Téli Éva


