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Pósa Lajos:

MAGYAR VAGYOK
Magyar vagyok, magyar; magyarnak születtem,
Magyar nótát dalolt a dajka felettem,
Magyarul tanított imádkozni anyám
És szeretni téged, gyönyörű szép hazám!

Lerajzolta képed szívem közepébe;
Beírta nevedet a lelkem mélyébe,
Áldja meg az Isten a keze vonását!
Áldja meg, áldja meg magyarok hazáját!

Széles e világnak fénye, gazdagsága
El nem csábít innen idegen országba.
Aki magyar, nem tud sehol boldog lenni!
Szép Magyarországot nem pótolja semmi!

Magyarnak születtem, magyar is maradok,
A hazáért élek, ha kell meg is halok!
Ringó bölcsőm fáját magyar föld termette,
Koporsóm fáját is magyar föld növelje!
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Hiányzik egy Anya, 

egy Mama a családból,
Kit nem tudunk megvédeni egy  

kegyetlen haláltól.
Szívében nem volt más  
csak jóság és szeretet,

Szorgalom és munka volt az egész élete.
Szerényen, csendesen élt, úgyis ment el,

Csak egy halk sóhaj maradt:  
„Ne felejtsetek el.”

Drága jó szívét, dolgos két kezét
Áldd meg ó Atyánk, s mi megköszönjük,

hogy ő volt a mi Édesanyánk.”

Fájó szívvel mondunk köszönetet 
rokonoknak, szegvári jó 

ismerősöknek, akik tisztelték és 
szerették, utolsó útjára elkísérték 

felejthetetlen Édesanyánkat

Sinka Sándorné
Papp Mária Esztert

gyászunkban velünk éreztek, 
koszorúikkal, virágaikkal 

fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család
Szegvár, Pécs, 

Hódmezővásárhely

MEGEMLÉKEZÉS
„Két fáradt kezét a munka megtörte,

az élet vihara meggyötörte.
De Ő soha nem panaszkodott,

a gyermekeire mindig mosolygott.
Dolgozott, küzdött,  
nevelt és szeretett,

közben lassan megöregedett.”

Szívünkben maradsz jó Anyánk, 
nem feledünk Téged, hogy velünk 

voltál. Hálát adunk az égnek 
Édesanyánk

Kárpáti Jánosné
szül. Magyar Irén

halálának 2. évfordulóján.

Lánya, fia és menye,
unokái és dédunokái

MEGEMLÉKEZÉS

„Mikor nincs melletted Ő,
úgy érzed, hogy vége,

Kulcsold össze két kezed,
nézz fel az égre,

Ott van ő, ki meghallgatja
szívünk minden bánatát.

Ott van Ő, ki megérti,
hogy nekünk mennyire fáj.
Ő vigasztal, ha sírni lát,

mert ő vigyáz Ránk.”

Fájó szívvel emlékezünk

Vigh Dezső

halálának 7. évfordulóján

Szerető felesége és családja

GYÁSZHÍR
Tudatjuk az ismerősökkel, hogy

Gila Antal István
2014. január 30-án  

kórházban elhunyt. Temetése és 
búcsúztatása hamvasztás után  

2014. február 7-én volt.
Emlékét megőrizzük.

Gyászoló család
Szegvár

MEGEMLÉKEZÉS

 „Nem fogjuk már elgyengült kezed, 
Nem simítjuk őszülő fejed, 

Nem tekint ránk aggódó szemed, 
Megpihenni tért két dolgos kezed, 
Drága jó Édesanyánk, Isten veled! 

Számunkra Te sohasem  
leszel halott, 

Örökké élni fogsz, mint a csillagok. 
Drága jó szívét, két dolgos  
kezét áld meg jó Atyánk,

S mi köszönjük, hogy ő lehetett  
a mi Édesanyánk.”

Soha el nem múló szeretettel 
emlékezünk drága Édesanyánk,

özv. Szabó Barnabásné
Deák Erzsébet

halálának 2. évfordulóján.

Szerető gyermekei és családjaik

Szegvár a sajtóban
Fejre állt az autóval: Szegvár. – Délvilág. 

2014. február 10., 3. o. – A Ludasi-csatorna 
utáni kanyarban történt a baleset.

Két éve dalolnak együtt a szegvári nótások / 
K. E. – Délvilág. – 2014. február 10., 8. o. – A 
Magyar Nóta Klub vezetője ifj. Ternai József 
beszél a klub munkájáról

Családi események
2014. február

(Összeállította:  
Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Születés: nem volt
Házasságkötés: nem volt

Halálesetek: Gila Antal István Szegvár, Pe-
tőfi u. 9. (66 év), Lucz Ferenc Mihály Szegvár, 
Régiposta u. 16/a (87 év), Ivanov István Jordán 
Szegvár, Hunyadi J. u. 46. (63 év), Ignácz Já-
nos Szegvár, Hunyadi J. u. 48. (77 év), Muszka 
Miklósné Berezvai Anna Szegvár, Templom u. 
9/a (86 év), Vígh Ferenc Szegvár, Kontra u. 9. 
(82 év)
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Folytatás a 10. oldalon

Lucz Ferenc emlékére...

Február 2-án a faluban szeretetnek örvendő 
Apukánk is elment közülünk. Róla szeretnénk 
megemlékezni ezzel a pár sorral.

Asztalos édesapa és háztartásbeli édesanya 
első gyermekeként, 1926. október 24-én látta 
ő meg a napvilágot Szegváron. Itt, a szülőfalu-
jában töltötte a gyermekkorát a húgával, Erzsi-
kével együtt.

Miután elvégezte a polgárit, Újvidéken tanult 
postatisztnek, majd felnőtt fejjel, munka mellett 
szerzett érettségi bizonyítványt, a szentesi gim-
náziumban. Ő az első munkanapjától az utolsó-
ig, mindig postán dolgozott, sőt még az általa 
sokat emlegetett kötelező sorkatonai évei alatt is 
távírász volt Börgöndön, az ott megismert bará-
taival halálukig rendszeresen találkoztak.

A szentesi postán kezdte a pályát, majd 
ahogy kikerült Szegvárra, az itteni hivatalban 
látott el különböző feladatokat. Mert ha kellett, 
ő hírlapos volt, ha kellett telefonközpontos, 
vagy éppenséggel távírdász. Így, a telefonvo-
nalakon keresztül ismerkedett meg Anyukánk-
kal, aki ekkor még szintén telefonközpontos 
volt, beleszeretett a hangjába, hogy azután a 
valóságban is megismerkedjenek, összehá-
zasodjanak és mi megszülethessünk. Neki a 
kisujjában volt a postai munka minden fázisa, 
no és az agyában a térség összes telefonszáma. 
Mindenki által szeretett és tisztelt postásként 
vonult nyugdíjba. Ám ő a megérdemelt pihe-
nés éveiben sem tétlenkedett, hiszen éveken át 
hordta a szórólapokat a faluban.

Szívesen járt velünk is az úttörőtáborokba.
Régi nagy szenvedélye volt a fotózás, a falu-

ban kevés olyan esemény történt, amit ő ne örö-
kített volna meg a masinájával. A tapasztalatát 
és az ismereteit pedig másoknak is szívesen 
átadta, hiszen éveken át vezetett fotószakkört. 
És a sok-sok elkapott pillanatból, meg a szé-
pen megkomponált, maga által kidolgozott ter-
mészetfotóiból is, számos kiállításra való kép 
gyűlt össze a hosszú évek során. Rendszeres 
könyvtárlátogatóként, sokat olvasott és kedvét 
lelte ő a focimeccsek nézésében, úgy a televízi-
óban, mint a helyi futballpályán. A labdarúgás 
iránti szeretete pedig visszanyúlt a fiatal évei-
re, amikor maga is rúgta a bőrt a szegvári csa-

patban. De apukánk a későbbiek során is spor-
tos életvitelt folytatott, hiszen még az idősebb 
éveiben is rajthoz állt például futóversenyen. 
No és haladt ő a korral, hiszen a morzétól elju-
tott a számítógépig és az internetig.

Nagyon szeretett kertészkedni és mindig 
nagy gondot fordított a körtefáira, meg a mesz-
sze földön híres bodzapálinkájának az előké-
szítésére és főzésére.

Minden szeretetével szemefényeit, a 3 uno-
káját halmozta el, hordta őket bölcsibe, oviba, 
megtanította őket horgászni, együtt néztek fo-
cimeccseket, kertészkedtek, sőt még interne-
tezni is megtanult velük.

Köszönjük mindenkinek, akik részvétükkel, 
virágaikkal köszöntek el Tőle, gyászunkban 
osztoztak.

Legkisebb unokája versével búcsúzunk Tőle, 
szeretetét mindig érezni fogjuk, anyukánkkal 
együtt nagyon fognak hiányozni.

Szerető családja

Vass Csaba: Nagyapám emlékére

Csöndes tavaszi nap virrad
A szél zöld levelet ringat,
Épp a padlást rendezgetem,
S megakad egy könyvön kezem.

Bőrkötéses régi darab,
Letört róla már a lakat-
Megannyi fotó van benne,
Nézem őket múltba veszve:

Egyiken egy huncut gyerek
Rúgja a bőrt, s közbe nevet.
Másikon pirosló arccal
Korcsolyával tavon nyargal.

Itt horgászbottal a kézben
A folyóparton áll éppen,
Fáraszt egy méretes halat,
Mit következőn büszkén mutat.

Egyenruhás komoly férfi
A távolt kutatón nézi,
Majd fején nagy hallgatóval
Messzi üzen morze kóddal.

Menyegzői képen egy pár
A szemükben szerelem hál
S két tájfotót ellapozva
Kisbabát néznek ragyogva.

Ahogy lap lap után halad
Két kislány kacagva szalad
Majd felnőnek ők is lassan,
De csend nincs családi lakban:

Két jó embert fogad vejül
S bár a haja őszbe vegyül,
Mikor nagyapává válik,
Unokákkal vígan játszik.

Nézve e boldog képeket,
Bánat tölti be csendemet,
S a gondolat válik könnyé:
Őt nem láthatom már többé…

Káposzta fesztivál, 
ami nem csak az  

evésről szólt!
Annyi szép dolog van a világban és sokan 

elfelejtkeznek arról, hogy közvetlen szom-
szédunknál is talán világra szóló csodákat 
láthat, ismerhet meg az ember. Engem na-
gyon megfogott Erdély sokszínűsége és 
ezért vettem a bátorságot, hogy megosz-
szam önökkel őszi élményeimet. Már ak-
kor megígértem a lap szerkesztőinek ezt az 
úti beszámolót és most érkezett el az ideje, 
amikor egy kicsit nyugalmasabb időszaká-
ba érkezett életem és megírhatom gondola-
taimat. 

Én utoljára még 1986-ban voltam Erdély-
ben, ami ugye egy teljesen más világ volt 
ott is, itt is, az ottani a maga Ceausescu 
diktátor rendszerének szegénységével, 
vadhajtásaival. Mire is emlékszem abból 
a világból? A jegyrendszerre, amivel nem 
banánt és narancsot kaptak, hanem fekete 
kenyérnek nevezett valamit és néha tejet, az 
esti egy-két órás vezért éltető műsorokra, a 
blokkházakban este héttől nyolcig közpon-
tilag adagolt meleg vízre, és emlékszem a 
mindent elborító szemétre és szürkeségre. 
De emlékszem a gyermekek örömére a ne-
kik adott cukorkák felett, valamint a felnőtt 
magyar Erdélyi emberek szíves látására. 
Akkori huszonéves fiatalként csak azt fog-
tam fel, hogy nagy a szegénység, iszonyat 
rosszak az utak és ott biztosan nem tudnék 
élni. 

Ezért is gondoltam arra, hogy egyszer 
megpróbálok bekerülni Szegvár ottani test-
vértelepülését, Felsősófalvát meglátogató 
küldöttségbe, ami több részből is jó, mert 
nem idegenekkel kell menni és ingyen van 
(erről az ingyenről majd lentebb írok), mert 
ugye az ember ott spórol ahol tud. 

Van már annak három éve, hogy elkezd-
tem polgármesterünket, Gémes Lászlót 
vele zaklatni, hogy kimennénk mi is csa-
ládostól egyszer velük, ő már a következő 
alkalomkor szólt is, de sajnos az üzleti el-
foglaltságok miatt odébb-odébb toltuk az 
indulást. Idén viszont kaptunk egy kis ösz-
tönző segítséget falunk egyik rendőrétől, 
Kapás Tamástól, aki nem mellékesen ado-
mányokat gyűjt és juttat ki az erdélyi sze-
gény gyermekeknek, tehát ő mesélt a kinti 
világról és az augusztusi Székely Mózes 
szoboravatásról, amire mehetnénk mi is. De 
akkor addig gondolkodtunk, hogy menjünk 
vagy ne, s kifutottunk a kisebbik lányom 
személyi igénylésének határidejéből, így 
már sokadjára is maradtunk itthon, ha már 
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Orvosi rendelés és hívható telefonszámok
A háziorvosok rendelési időn túl is rendelke-
zésre állnak saját betegeik számára reggel 7 
órától délután 15 óráig. 
Rendelési időben az alábbi telefonszámokon 
hívhatók háziorvosaink:
Dr. Hégető Sára
Rendel: 7.30-11-ig Telefon: 364-843
Telefon 7-15 óráig 06-30/257-5397
Dr. Rosztóczy Levente
Rendel: 11.30-14.30-ig Telefon: 364-976
Telefon 7-15 óráig 06-20/918-4635
Lakása: Hunyadi János u. 2. (Az egészségház 
emeletén. 7-15 óráig személyesen is nyugodtan 
kereshetik)
Dr. Ország Erzsébet
Rendel: 8-11.30-ig Telefon: 364-873
Telefon: 7-15 óráig 06-30/890-4854

Összevont központi orvosi ügyelet a Mentő-
állomáson
Szentes, Sima F. u. 29-33. sz. alatt található 
ügyeleti rendelőben
Telefonon a 06-63/400-114 vagy 06-62/474-
374-es számon lehet tájékoztatást vagy segítsé-
get kérni az ügyeletes orvostól, illetve a 104-es 
segélyhívószám is használható továbbra is.
naponta 15 órától másnap reggel 7 óráig
szombat, vasárnap, ünnepnap egész nap.
A megjelölt időszakokban a 06-63/400-114 
vagy 06-62/474-374 vagy csak a 104-es tele-
fonszámon hívható a mentős ügyelet. A tele-
fonbeszélgetés alapján dönti el az ügyeletes 
orvos, hogy mi a további teendő, tanácsot ad, 
orvost vagy mentőt küld.
Ügyeleti időben éjjel-nappal személyesen is 
felkereshető a mentőállomáson (Szentes, Sima 
F. u. 29-33. sz. alatt) található ügyeleti rendelő 
(itt csak felnőtt betegeket látnak el!)

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

Fogászat 
Rendel: Dr. Pálmai Ildikó
Fogorvosi rendelés bejelentkezés alapján.
Telefonszáma: 364-902, +36/70/945-9907

Anya és csecsemővédelem, védőnők
Telefon: 364-844
Tanácsadások ideje:
Orvossal együtt tartott
Dr. Hégető Sára csütörtök 11.30 óra

Dr. Országh Erzsébet szerda 11.30 óra
Dr. Rosztóczy Levente szerda 11.00 óra
Dr. Tóth Edit minden hónap első keddjén 8.30-
9.30 óra
Dr. Apró Zoltán minden hónap utolsó szerdá-
ján 12.00-13.30 óra

Önálló védőnői tanácsadások
Terhes tanácsadás 9-10 óra
Csecsemő tanácsadás  9.30-10.30 óra
Védőnői fogadóóra minden nap 8-10 óráig
Bármilyen problémával ide lehet fordulni. Kér-
jük, hogy tanácsadásra egészséges gyermeke-
ket hozzanak. Beteg gyermeket a háziorvoshoz 
kell vinni, a rendelőbe.

A Lila Akác Gyógyszertár nyitva tartása:
hétfőtől-péntekig 8.00-16.00 óráig
telefonszáma: 364-822

Állatorvosi ügyelet
márc. 1-2. dr. Gyovai Tibor (30/436-7401)
márc. 8-9. dr. Lehoczky János (30/945-3764)
márc. 15-16. dr. Kun Sz. István (30/568-8998)
márc. 22-23. dr. Gyovai Tibor (30/436-7401)
márc. 29-30. dr. Kun Sz. István (30/568-8998)

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 13-14 óráig
Csütörtök    8-12 13-14 óráig

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intéz-
mény (Gondozási Központ) 
Telefonszáma: 364-860
Nyitva tartás: hétfőtől – csütörtökig 7.30-15.30 
óráig, pénteken nincs ügyfélfogadás
Házi segítségnyújtás
Idősek Otthona

Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szol-
gálat 
Telefonszáma: 06-30/230-2205

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

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
Falugazdász Iroda ügyfélfogadása
kedd 8-12, 12.30-15.30-ig
péntek 8-12
Bányainé Tihanyi Mónika
Telefon: 06-30/339-0042

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

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

Szegvári Polgárőr Egyesület telefonszámai:
06-30/408-4016 Horváth István
06-30/390-8505 Nóbik László
06-30/677-7662 Blaskovics Sándor szolgálat-
vezető

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

Szegvári Horgászegyesület hivatásos hal-
őreinek telefonszáma:
06-30/408-4016 Horváth István
06-30/431-1278 Szabó Attila
06-30/624-5782 Bugyi Imre

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

DÉMÁSZ hibabejelentés
06-40/822-000

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

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

A Községi Könyvtár nyitva tartása a műve-
lődési ház földszintjén
Nyitva tartás
hétfő   9-12 13-17
kedd  9-12 13-17
szerda   13-17
csütörtök   13-17
péntek   13-17
szombat  8-12

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

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

Hasznos tudnivalók!
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Báli szezon Szegváron 2014-ben
I. rész

Február 22-én rendezték meg a már hagyományos Vadászbált.

Március 1-én a Kurca-parti Óvoda jótékonysági báljára került sor.
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Az idén is több színvonalas programot aján-
lunk az Önök figyelmébe. Kérjük, tekintsék át 
a Rendezvénynaptárt és válogassanak a prog-
ramok közül az érdeklődésüknek megfelelően!

Rendezvénynaptár 2014

Március  
8-án  Bál a Művelődési Ház 50 éves év-

fordulója alkalmából – Főszervező: Egyesített 
Közművelődési és Muzeális Intézmény

15-én  Az 1848/49-es forradalom és szabad-
ságharc 166. évfordulójának megünneplése – 
Főszervező: Oktatási, Kulturális és Szociális 
Bizottság – Lukács Istvánné

Május 
1-jén  Kulturális és sport délután a Művelő-

dési Házban – Főszervező: Oktatási, Kulturális 
és Szociális Bizottság – Lukács Istvánné, Egye-
sített Közművelődési és Muzeális Intézmény

10-én  A Mozgáskorlátozottak Egyesületé-
nek megyei jótékonysági bálja – Főszervező: 
Mozgáskorlátozottak Egyesületének szegvári 
csoportja, Arany Lajosné

11-én II. Szegvár Házi Kupa, kutyaverseny 
engedelmes, nyomkövető és őrző-védő ágaza-
tokban – helyszín: sportpálya – Főszervező: 
Farkas Zoltán – Kutyasuli

31-én  Kurca-parti Óvodai ballagás – Fő-
szervező: Kurca-parti Óvoda

Június 
4-én  Trianoni megemlékezés – Főszerve-

ző: Szegvár Nagyközség Önkormányzata
Gyermeknapi Ki Mit Tud? a Művelődési 

Házban – Főszervező: Forray Máté Általános 
Iskola és AMI

7-én  Méhecske Fesztivál a Művelődési 
Ház előtti téren sztárvendégekkel – Főszerve-
ző: Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet

8-án  Pünkösdi néptánc gála a Mű-
velődési Házban – Főszervező: Dobbantó 
Néptáncegyüttes

14-én  Általános iskolai ballagás – Főszer-
vező: Forray Máté Általános Iskola és AMI

21-én  Kurca-parti dalos találkozó a Műve-
lődési Házban – Főszervező: ifj. Ternai József 
és a Magyar Nóta Klub

23-25-ig Kézműves tábor a Művelődési Ház-
ban – Főszervező: Egyesített Közművelődési 
és Muzeális Intézmény

26-29-ig Péter, Pál napi néptánc Tehetség-
tábor a Művelődési Házban (nyertes pályázat 
esetén) – Főszervező: Forray Máté Általános 
Iskola és AMI

28-án Civil-nap a Piactéren – Főszervező: 
Szegváriak Szegvárért Közösségfejlesztők 
Egyesülete

30-július 4-ig Honismereti tábor a Civilház-
ban – Főszervező: Szegváriak Szegvárért Kö-
zösségfejlesztők Egyesülete

június utolsó hete: Horgásztábor – Főszer-
vező: Szegvári Horgászegyesület

Július
5-én  Tófesztivál a Kórógy-parton – Fő-

szervező: Polgármesteri Kabinet, Lukács 
Istvánné

11-12-13-ig ÁSZ fesztivál a Piactéren – Fő-
szervező: Molnárné Kvakk Zsuzsanna

16-20-ig Általános iskolai tanulók táboroz-
tatása a Balatonon, Szántódon – Főszervező: 
Lukács Istvánné

Augusztus 
5-8-ig  Nyári kézműves tábor a Katolikus 

Körben – Főszervező: Szabó Judit 
15-21-ig Honkyokushin Karate edzőtábor a 

Civilházban – Főszervező: Erdei Sándor
15-22-ig Testvértelepüléseink delegációinak 

fogadása (Lewin Brzeski, Felsősófalva) – Fő-
szervező: Gyömbér Ferencné

16-án I. Szegvári Egészség és Sport nap 
sztárvendégekkel a sportpályán – Főszer-
vező: DODO-SPORT KFT Sinka „Popey” 
Zsolt

20-án  Falunap – Szegvári Ízek Fesztiválja a 
sportpályán – Főszervező: Oktatási, Kulturális 
és Szociális Bizottság – Lukács Istvánné

Szeptember 
27-én  Szent-Mihály Nap – Elszármazottak 

találkozója – Főszervező: Szegvár Nagyközség 
Önkormányzata

Október 
11-én  Szép Öregkor Nyugdíjas Egyesület 

bálja – Főszervező: Szép Öregkor Nyugdíjas 
Egyesület – Bacsa Józsefné

18-án  Vőfélytalálkozó a Művelődési Ház-
ban

23-án  Az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc megünneplése – Főszervező: Oktatási, 
Kulturális és Szociális Bizottság

25-én II. Dömötör-napi néptánc verseny a 
Művelődési Házban (nyertes pályázat esetén) 
– Főszervező: Forray Máté Általános Iskola és 
AMI, Dobbantó Néptáncegyüttes

November
30-án  Advent első vasárnapja – gyertya-

gyújtás a szökőkútnál – További gyertyagyúj-
tások december 7-én, 14-én, 21-én – Főszer-
vező: Vajda Gabriella, Bucsányi László

December 
19-én  Karácsonyváró ünnepség a Művelő-

dési Házban – Főszervező: Forray Máté Általá-
nos Iskola és AMI

20-án  Karácsonyi néptánc gála a Mű-
velődési Házban – Főszervező: Dobbantó 
Néptáncegyüttes

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Lukács Istvánné
Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 

elnöke

Kedves szegvári lakosok! Kedves kézimunkázók!
A Tűforgatók kiállítást rendeznek 2014. 03. 

30-án a Művelődési Ház kiállító termében hor-
golt kézimunkákból. Szeretnénk megmutatni, 
milyen szép darabokat lehet készíteni ezzel a 
technikával. Kérjük, jelentkezzenek azok, akik 
szívesen megmutatnák alkotásaikat.

Később gobelin kiállítás is a szerepel a ter-
veink közt. Valamikor a nyár elején gondoljuk 
megrendezni. Jó lenne, ha ismét sokan részt 
vennének szebbnél szebb kézimunkáikkal. Az 
időpontot még később jelzem.

Jelentkezéseket várom a 63/ 364-228-as te-
lefonszámon.

Menyhárt Józsefné (Klári)

MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk az érdeklődőket
2014. március 27-én (csütörtökön)  

17 órára 

KÉPEK A SZENTFÖLDRŐL
című előadásra.

Előadó: Zsadányi József plébános úr
Helyszín: könyvtári olvasó terem

Világ- és emléknapok 
a következő  
időszakban

Március 20. A boldogság világnapja

Március 21. A faji megkülönböztetés, a rassz-
izmus elleni küzdelem világnapja

Március 22. A víz világnapja

Március 23. A Föld órája (20:30-21:30)

Március 24. A TBC elleni küzdelem világnapja

Március 25. A magzatgyermek világnapja

Március 26. A dokumentumszabadság világ-
napja

Április 2. Az autizmus világnapja

Április 7. Az egészség világnapja

Április 8. A romák világnapja

Április 10. Nemzeti rákellenes nap

Április 11. A Parkinson-kór világnapja

Április 16. A holokauszt magyar áldozatainak 
emléknapja
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A 2013. év a megvalósítás éve volt tele-
pülésünkön. Mint ahogy azt a lakosok is ta-
pasztalhatták, 2013 áprilisában nagy erőkkel 
elkezdődött a szennyvízcsatornázás Szegvá-
ron. A kivitelező több brigáddal kezdte el a 
szennyvízcsatorna hálózat és bekötő vezeté-
kek építését. A 2013. évben a gerincvezeték 
90%-ban megépült, már többnyire csak a 
nyomás alatti vezetékek megépítése és a kis 
házi átemelők telepítése hiányzik. 

Az év második felében megkezdődött a 
szennyvíztisztító telep építése Szegvár kül-
területén, Mindszent irányában. A szenny-
víztelep épülete a téli enyhe időjárásnak kö-
szönhetően szerkezet kész állapotba került, 
a falazási munkák, a tetőszerkezet építése 
megtörtént, a nyílászárók elhelyezésre ke-
rültek. A szennyvíztisztításhoz szükséges 
műtárgyak (Cyclator műtárgy, szippantott 
szennyvíz fogadó akna, fertőtlenítő meden-
ce, iszaptároló épület) betonozása és vasalási 
munkái elkészültek. Jelenleg a szennyvízte-
lep megvalósítása 50%-os készültségi fokban 
van. 

A tervek szerint 2014. július 1-jén kezdő-
dik meg a szennyvízrendszer próbaüzeme, 
ami azt jelenti, hogy a lakosok ettől az idő-
ponttól használhatják a szennyvízcsatorna 
hálózatot. A házi bekötések udvaron belüli 
kiépítése márciustól folyamatosan zajlik. 
Szórólapon kiértesítünk minden kedves la-
kost az építés és a rácsatlakozás feltételeiről. 
2014. július 1. előtt szennyvizet engedni a 
szennyvízcsatorna hálózatba szigorúan ti-
los, mivel a szennyvíztelep nincs üzemkész 
állapotban. A 6 hónapos próbaüzem alatt a 
szennycsatorna rendszer használata minden 
lakos számára ingyenes lesz. 

Az elmúlt évben a másik nagy beruházás az 
ivóvízminőség javító program megvalósítása 
volt Szegváron. A településen a szigorított 
uniós határértékek betartása miatt szükséges 
a 1. számú és 2. számú kút vizének összeke-
verése, valamint biológiai ammóniamente-
sítés megvalósítása. A projekt megvalósítá-
sához szükséges technológiai berendezések 
leszállításra kerültek, az ivóvízkezelő épület 
a Szabadságharcos utca elején szerkezet kész 
állapotba került. 2014 márciusában megkez-
dődhet a 6 hónapos próbaüzem. Jelenleg az 
uniós határértékek betartása miatt csak az 1. 
számú kút üzemel. A projekt része továbbá a 
földalatti tűzcsapok cseréje, és a Kontra utca 
elején, valamint a Malom utcában az ivóvíz-
vezeték cseréje. 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési 
Programnak köszönhetően megújultak a 
Szabadság téri és Kossuth téri parkok a te-
lepülés központjában. Új térkő burkolat épült 

és szép kandeláberek kerültek elhelyezésre. 
A padok telepítése és a zöld terület rendezése 
márciusban valósul meg. 

Az Önkormányzati Hivatal szomszédsá-
gában megépült az Ifjúsági szálláshely, ami 
52 fő elhelyezésére alkalmas. Az emeleti ré-
szen 4 db három ágyas, 2 db tíz ágyas és 2 
db tanári szoba található, 1-1 vizesblokkal, 
a földszinten egy konyha, központi társalgó, 
mosdók, 2 db kétágyas szoba található. Az 
ifjúsági szálláshely megépítése lehetővé teszi 
iskolás csoportok és egyéni vendégek elszál-
lásolását, a falusi turizmus fellendítését. 

A gyerekek nagy örömére elkezdődött a 
Kossuth téri központi játszótér felújítása. A 
játszótér további elemeinek leszállítása, elhe-
lyezése 2014 májusáig megtörténik. Ennek a 
pályázatnak a másik része a sportpálya felújí-
tása, ami szintén tavasszal fog megkezdődni.

A közmunka-programnak köszönhetően a 
település több utcájában sikerült a járdát és a 
csapadékvíz-elvezető árkot felújítani, továb-
bá külterületi mezőgazdasági utak felújításá-
ra is sor került. A kazán programban 2 ka-
zán beszerzése történt meg és egy faapríték 
tároló készült el. A közmunka-program célja, 
lehetőséget adni a munkanélküli szegvári la-
kosok foglalkoztatására.

További pályázatok 2014. évben

2014. évben folytatódik a már elkezdett 
szennyvíz beruházás és ivóvízminőség-ja-
vító program megvalósítása. Nagy örömmel 
tudatjuk a kedves lakosokkal, hogy a Türr 
István Képző és Kutató Intézet egy Oktatási 
Központ megvalósítására nyert pályázatot, 
a Károlyi kastély épületében. Az átalakítási 
munkák 2014 tavaszán kezdődnek meg.

A LEADER kiírásban pályázatot nyertünk 
az ifjúsági szálláshely berendezésére és a 
művelődési ház hangtechnikai eszközeinek 
fejlesztésére. Az Európai Uniótól támogatás-
ban részesültünk a lengyel-erdélyi-magyar 
cseretalálkozó lebonyolítására. A találkozó 
augusztusban kerül megrendezésre.

A 2014. évben is folyamatosan nyújtunk 
be közmunka-program pályázatokat, bízunk 
benne, hogy ennek köszönhetően minél több 
járdát és csapadékvíz-elvezető árkot tudunk 
majd felújítani, és minél több szegvári lakos-
nak munka lehetőséget biztosítani a telepü-
lésen. 

Polgármesteri Kabinet

Összefoglaló a 2013. évi pályázatokról Tisztelt Olvasó!
Mint olvashatták a Szegvári Napló februá-

ri számában feltett kérdésekre Gémes László 
egy mondatban reagált a „Kedves Főszer-
kesztő Asszonynak” címezve. Ennek tar-
talma kimondottan rágalom jellegű, ezáltal 
végtelen cinikus.

Az írásomban csak minőségi kifogásokat 
fogalmaztam meg, valamint a többmilliós 
értékű anyagok (föld, térburkoló) felhaszná-
lásáról érdeklődtem. Pontosabban azok tes-
tületi szempontból jogszerű bedolgozásáról. 
Természetesen nem kívánok ismétlésekbe 
bocsátkozni, – a kérdéseket továbbra is fenn-
tartom.

Szeretném leszögezni, hogy a kérdéseket 
nem Gémes László úrnak kívántam feltenni, 
hanem Szegvár polgármesterének és a Kht. 
gazdasági vezetőjének.

Szeretném elmondani, hogy írásommal 
nem akartam kampányolni senkinek. Úgy 
gondolom, ha valaki települése rendezettsé-
ge, arányos fejlesztése érdekében emel szót, 
az nem a falu ellen beszél, hanem a település 
érdekében. Szegvár jelenleg egy vezető nél-
küli, gondozatlan, rendezetlen települést mu-
tat. Ilyen állapot volt a csatornázási munkák 
megkezdése előtt is.

Tekintettel arra, hogy közügyekről, a kö-
zösség érdekében fogalmaztam meg vélemé-
nyem és kérdéseimet, elvárom az illetékesek 
megtisztelő reagálását.

Tisztelettel: 

Kádár György
adózó választópolgár
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GYEREK-MISE SZEGVÁRON

Idén február 15-én, szombaton délután volt 
az első alkalom, hogy kifejezetten gyerekek-
nek szóló szentmisét mutattunk be a templom-
ban. Már évek óta tervezgettük, beszéltünk 

erről, de most jött el az ideje. Elszánt anyukák, 
és apukák kérésére összejött a várva-várt lehe-
tőség. Éppen a nagy himlő járvány idején, de 
még is több mint 50 résztvevővel „beindult” ez 
a szép sorozat. Amíg igény lesz rá, folytatjuk.

Gyerek-énekkel kezdődött a szentmise, majd 
egy ügyes kislány felolvasta a szentleckét.

Az első szent misén éppen a kenyérszaporí-
tás csodáját láthattuk, hallhattuk az evangéli-
umban. Hogy még jobban érthető legyen egy 
kis lelkes csapat eljátszotta ezt a jelenetet (főleg 
a 4. osztályos hittanosok, és kisebb testvéreik.) 
Jézus odahívja a tanítványokat, és aggódva a 
népért, akik már éhesek, ételt-szaporít. Csodát 

tesz! Néhány halat, és hét kenyeret (Mk, 8,1-
10) megáld, szét  osztják a népnek, és még több 
kosár maradékot is összeszednek. Láthatjuk a 
gondoskodó Jézust, akinek nem mindegy, hogy 
a szegény „éhező” hallgatói mivel mennek el. 
Mivel már későre jár az idő, és „étkező-kocsik” 
sincsenek útközben, Ő megoldja a kérdést. 
Együtt érez minden emberrel, főleg a szegény, 
éhező, akár hajléktalan emberrel is. Isteni ha-
talmával megmutatja, mennyire szeret minket, 
hogyan gondoskodik Rólunk minden nap.

A jelenetben játszó „apostolok” minden 
gyermeknek vittek egy-egy falatka kenyeret 
ebből a megáldott, megszaporított ételből. (Va-
lóban történt a kenyérszaporítás, mert minden-
kihez igyekeztek, és valóban ugyan annyi még 
meg is maradt.)

Szintén gyermekek olvasták fel a hívek kö-
nyörgését is, majd az Úrfelmutatásnál minden 
gyermek, aki akart csengetett a magával hozott 
kicsi csengettyűvel.

A Miatyánk imádságát, az oltárt körbeállva, 
kézen fogva mondtuk el közösen.

Nagyon aranyosan énekeltek a kicsik, 
örömmel kapcsolódtak bele kedves gyermek-
énekeikbe, és lett igazán közösségi élmény. 
Nagymamák, és szülők is élvezettel figyelték 
a szertartást, és gyermekeiket. Mindannyian, 
mint egy nagy család vettünk részt ezen a ked-
ves Eucharisztián.

Köszönet a résztvevőknek, az Atyának, a 
szülőknek, nagyszülőknek, és a szereplők-
nek, hogy ez létrejöhetett. Szeretettel hívunk, 
és várunk másokat is a következő alkalomra, 
ami március 15-én, szombaton du. 4 órakor 
lesz.

/Piti Magdolna hitoktató/

ÖNMEGTAGADÁS IDŐSZAKA

A húsvétot megelőző negyven napos 
nagyböjt kezdete, a ham vazószerda idén 
már cius 5-ére esik. A nagyböjt a kereszté-
nyek számára bűnbá nati időszak, amely 
alkalmat ad a le mondásra, a hitben 
való elmélyülésre és kiengesztelődés-
re, hogy méltókép pen felkészülhesse-
nek Jézus Krisztus feltámadásának, a 
húsvét nak a megünneplésére. 

Hamvazószerda abból az ősi hagyo-
mányból ered, hogy a hívők a vezeklés 
részeként hamut szórtak a fejükre. Ennek 
emlékét a mai napig őrzi a szertartás: az 
előző évben megszentelt és elégetett bar-
ka hamujából a pap ezen a napon keresz-
tet rajzol a hívek homlokára, miközben 
ezt mondja: Emlékezzél, ember, hogy 
porból vagy és porrá leszel! A hamu egy-
szerre jelképezi az elmúlást és a megtisz-
tulást.

Mivel a vasárnapokat az Egyház nem 
számítja böjti napnak, a VII. század óta 
szerdai nappal kezdődik a nagyböjt, így 
hamvazószerdától hús vét vasárnapig 
a böjti napok száma éppen negyvenet 
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tesz ki. Miért éppen negyven napig tart 
a nagyböjt? A Szentírásban számos ese-
mény kap csolódik a negyvenes számhoz, 
ami ezeknek a jelentőségét hangsúlyozza. 
Jézus Krisztus nyilvános műkö désének 
megkezdése előtt negyven napot töltött a 
pusztában. Negyven napig tartott a víz-
özön, negyven évig vándorolt a pusztában 
a zsidó nép, Mózes negyven napig tartóz-
kodott a Sínai hegyen és Jónás próféta 
negy ven napos böjtöt hirdetett Ninivében.

A böjt vallásos gyakorlata a figye-
lem középpontjába állítja a bűnbánat, a 
megtisztulás, az áldozat és a könyörgés 
fontosságát, jelzi az ember Isten iránt ta-
núsított szeretetét és az érte való áldozat-
vállalását. Nagyböjtben a keresztények 
különös figyelmet fordítanak a szegények 
megsegítésére is.

Az Egyház hamvazószerdára és nagy-
péntekre szigorú böjtöt rendel: a 18 és 60 
év közötti híveknek csak háromszor lehet 
étkezniük és egyszer jóllakniuk. E két na-
pon és nagyböjt többi péntekén 14 évesnél 
idősebb tagjait arra kéri az Egyház, hogy 
a böjti fegyelem részeként ne fogyassza-
nak húst. 

FERENC PÁPA SZÓL HOZZÁNK:
NE FÉLJÜNK A SZEGÉNYSÉGTŐL!

„Ne féljünk a szegénységtől. Ha helyesen 
viszonyulunk hozzá, a gazdagság forrásává 
válhat számunk ra” – fogalmaz Ferenc pápa 
Gerhard Müller érsek Szegényen a szegé
nyekért című könyvéhez írt elő szavában. Az 
előszót a minap tették közé az olasz Corriere 
della Sera című olasz lapban. 

Ferenc pápa az előszóban mélyre hatóan 
foglalkozik az emberi együtt élés és összetar-
tozás feltételeivel. 

A „szegénység” szó kellemetlen, rossz ér-
zést kelt. A nyugati gondolkodás a szegény-
séggel a gazdasági hatalom hiányát kapcsol-
ja össze. A pénz ugyanis a legfőbb hatalom 
forrásává vált – fogalmazza meg alapvetését 
Ferenc. pápa. Erre a felfogásra vezethető visz-
sza, hogy a gazdasági hatalom hiánya poli-
tikai, társadalmi és végül emberi jelentékte-
lenséggel egyenértékű – mutat rá a pápa. Bár 
a szegénységnek számos formája ismert, a 
gazdasági szegénységet élik meg a leginkább 
iszonyattal társadalmunkban. 

Ugyanakkor tudatosítani kell, hogy a pénz 
önmagában véve jó, megteremti és megsokszo-
rozza az emberi szabadságot, „olyan eszköz, 
mely képességeinket megnöveli”. Mint minden 
eszköz, így a pénz is az ember ellen tud fordul-
ni, és elő tudja idézni az emberek eltávolodását 
egymástól. A haszon és a szolidaritás, az ér-
dem és az ajándék összekapcsolódik, kölcsönö-
sen meg tudja termékenyíteni egymást – írja a 
pápa. A világnak nagy szüksége van arra, hogy 
ezt az igazságot újra felfedezze. 

Életünk azonban nemcsak a javaktól függ – 
idézi Jézust a pápa, és hangsúlyozza: a gazda-
sági szegénység mellett a nincstelenség’ más 
formákat is ölt. Életünk kezdeti időszakában 
függünk másoktól, teljességgel kiszolgálta-
tottak vagyunk. Ebből meg kell tanulnunk, 
hogy bátran gyakoroljuk a szolidaritást, mely 
az élet egyik nélkülözhetetlen erénye. 

Megélhetnénk gyengeségként is a kölcsö-
nös egymásrautaltságot, de megél hetjük lehe-
tőségkém is, mely szerint mindannyian szá-
míthatunk egymásra, kölcsönösen értékesek 
vagyunk egymás számára, mindenki a maga 
módján, Az ember nem tarthatja magát önma-
gában létező világnak, meg kell élnie össze-
kapcsolódását embertársaival, melyet a „test-
vériség” szóval írhatunk le; ahol a közjó nem 
üres és elvont fogalom. 

Ha így értelmezi önmagát az ember, és az 
életét is ebben a szellemben éli, akkor az ere-
dendő teremtményi szegénység, melybe bele-
született, nem akadály többé. Gazdagsággá 
válik, ami mindenki javát szolgálja. Ez a sze-
génységnek olyan pozitív látásmódja, melyre 
mindannyiunkat meghív az evangélium. Jé-
zus így fogalmaz: Boldogok vagytok, ti sze-
gények. (Lk 6,20) 

Ne félj tehát attól, hogy rászorulóvá válha-
tunk – folytatja a pápa. A lélekben szegények 
azok, akik nem félnek attól, hogy teljességgel 
függjenek Istentől. Isten tud olyan javakat 
adni nekünk, melyek nem szorítanak korlátok 
közé, amelyeket még a halál sem pusztít el. 

Barátaim, olvasók! Ettől a pillanattól fog-
va mellettetek állok és veletek járok az úton, 
testvérként és útitársként – zárja Ferenc pápa 
az előszót. 

Gerhard Ludwig Müller érsek lelkipásztori 
szolgálata meghatározó időszakát töltötte 1988-
től kezdődően Lima nyomoregyedeiben. Folyama-
tosan hangsúlyozta, hogy a tulajdon felelőssé-
get ró az emberre. 

(Vatikáni Rádió) 

HÍREK – ESEMÉNYEK

Szombat este a szentmise után egyórás 
szentségimádásra van lehetőség. Van miért 
imádkozni, használjuk fel a kínálkozó alkal-
mat.

Március 5. Hamvazószerda, a Nagyböjt első 
napja, az esti szent misében 18 órakor hamu-
szentelés, hamvazás. (Hamu az előző évben 
(virágvasárnap) szentelt barka elégetéséből 
készül. A hamvazás emlékeztet a belső ma-

gunkba nézésre, megtérésre. A farsangi idő 
lezárult, keresztény ember a nagyböjtben nem 
vesz részt zenés mulatságokon!

Nagyböjtben szerda és péntek este a szent-
mise előtt fél órával keresztutat végzünk, Jé-
zus szenvedéstörténetét átelmélkedve.

Március 19. Szent József a Boldogságos 
Szűz jegyesének ünnepe. Szent Józsefről 
annyit tudunk, hogy Mária jegyese és igaz 
ember, szakmájára nézve ács, valószínűleg 
vándormester volt. Dávid házából származott, 
ezért a Dávid fia cím hordozója, amit Jézus is 
örökölt.

Március 25. Urunk születésének hírüladá-
sa, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe.

TESZ-VESZ TAVASZ címmel kerti mun-
kára van lehetőség március 22-én (szom-
baton) délelőtt 9 órától a temp lomkertben. 
Aki szeretne bekapcsolódni, munkaeszközt 
(lombseprő, gereblye, metszőolló stb.) hozzon 
magával.

Március 31-től (hétfőtől) az esti szentmisék 
kezdési időpontja 19 óra!

Kérjük azokat a testvéreket, akiknél a bar
ka kezd nyílni, és fel tudják ajánlani a temp-
lomunk részére, jelezzék a 364-810-es tele-
fonszámon napközben, hogy a levágásáról, 
illetve a hűvös helyen tárolásáról gondoskod-
ni tudjunk. Segítségüket köszönjük!

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

Rozgonyi Mária

Hogy szent lehessek…

Nekünk nem elég a természetünknek meg-
felelőnek lenni, mint az állatoknak vagy a 
növényeknek. Nem elég egyéniségnek lenni. 
Szentnek lenni több mint embernek lenni. 
Ugyanakkor ahhoz, hogy szent legyek, elő-
ször önmagammá kell lennem. Ezért meg-
szentelődésem előfeltétele, hogy megtudjam, 
ki vagyok. Hogy fölfedezzem igazi önmaga-
mat. 

/Thomas Merton/
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meglett végül az igazolvány, akkor viszont 
jelentkeztem a Töltött káposzta fesztiválra 
kiutazó csoportba, aminek megbeszélése az 
utazás előtt zajlott közvetlenül. 

Azt már tudtam, hogy mi egyénileg uta-
zunk saját autóval és üzemanyagból, va-
lamint mivel mi még nem adtunk szállást 
erdélyi embereknek itthon, így egy magán 
panzióban foglaltak nekünk szobát. 

A megbeszélésen szembesültem azzal a 
ténnyel, hogy egy jól összeszokott csapattal 
fogunk menni és (a falu-pletykával ellen-
tétben) mindenkinek kell befizetni a kinti 
étkezésbe, hogy ne a kinti vendéglátókra 
háruljon minden költség és az útiköltség 
sincs ingyen, ami szerintem teljesen rend-
ben van így. 

Tehát útra keltünk pénteken reggel, sok 
éves vezetési tapasztalataimból és az én 
átlagos utazási sebességemből kiindul-
va kora délutánra becsültem érkezésünk, 
amit alaposan alábecsültem, mert Tamás 
egy utánfutót vontatva nem igen tudtunk 
80km/h-nál jobban menni, ami nekem ro-
hanó élethez szokott embernek egy csiga 
vánszorgásával ért fel. Most már így visz-
szagondolva, nem is történhetett volna sze-
rencsésebben, mert így viszont rengeteg új 
és érdekes dolgot láthattam, amiket meg is 
osztok önökkel. A határig sima utunk volt, 
Méhkeréknél léptünk be Romániába, a fi-
náncok ott is fináncok és levetették a nap-
szemüveget, mert biztosak akartak lenni, 
hogy tényleg mi vagyunk-e mi, ami persze 
így is volt. A pénzváltó helyen meg is kel-
lett venni az országút használati jogosultsá-
got, amivel az összes jobb és rosszabb asz-
faltszalagot használhatja az ember 3 euróért 
(ez kb. ezer forint, ami ugye a mi autópálya 
díjunknál lényegesen kevesebb összeg) és 
ezért egy hétig oda megy ahová akar vagy 
tud. Ugyanitt próbáltuk elintézni emberi 
szükségletünket is, amit csak erős idegzetű-
eknek tudok javasolni amennyiben arra jár-
nak és a szükséget érzik, mert szerintem a 
legsötétebb középkori toalett viszonyokat is 
messze megdöntötte a higiénia hiánya. Eny-
nyire piszkos mellékhelységet még életem-
ben nem láttam és rögtön arra gondoltam, 
hogy ez az ország semmit nem változott és 
úgy elmegyek, hogy többet nem jövök visz-
sza. Azért szerencsére tovább indultunk és 
már az első kilométerek után nem bántam 
meg, az egymás után következő falvakon 
áthaladva mindenhol építkezéseket és meg-
újult utakat láttunk. Lassan megérkeztünk 
Nagyváradra a 200.000 lakosú nagyváros-
ba, ahol a lakosság negyede magyar szár-
mazásúnak vallja magát. A város semmiben 
nem különbözik a mi nagyvárosainktól, 
repülőtere mellett hatalmas autóforgalma 
és a mindenhol uralkodó multi áruházak 

és plázák követik sorban egymást. A vá-
rosközpontba sajnos nem mentünk be idő 
hiányában, inkább az azt elkerülő utat vá-
lasztottuk és irányba vettük Erdély kapuját 
és 582 m magasságba felkapaszkodva el-
értük a Király-hágót, ahol megpihenve és 
széttekintve szinte tündér ország határának 
is tűnhet az álmodozóbb lelkületű vándor 
számára. Az egymás után következő he-
gyek-dombok, völgyek és a rengeteg zöld 
összefüggő erdőségek sokasága még az 
érzelgésekre alig fogékony embert is elön-
ti valami nagyon nagy szeretettel e nyuga-
lomvilágot látva. 

Innen Erdély országba leereszkedve, vé-
gig ezernyi természeti csodát bemutató 
völgyeken áthaladva és a sok kis telepü-
lésen átkelve feltűnt a mindenhol újonnan 
épített vagy felújított katolikus és ortodox 
templomok sokasága és sajnos azt is látni 
kell, hogy ott is öregszenek a kis falvak, 
ott is költöznek a fiatalok a munka után a 
nagyobb városok közelébe, amit be kell lát-
nunk európai tendencia. 

Utunkat folytatva, lassan elértünk 
Bánffyhunyadra a híres-hírhedt cigány-
paloták városába. A cigánypalotákat 1989 
körül kezdték építeni a gazdag roma csalá-
dok egymással versengve csak azért, hogy 
túlszárnyalják a másikat, ezzel megmutatva 
mennyivel gazdagabbak a másiknál. 

A legendák szerint a tiritarka pompát 
sugárzó cigánypalotáknak annyi tornya 
van amennyi kiló aranyat belé építettek, de 
például a sok szinten egyetlenegy fürdőszo-
bát sem lehet találni és szinte egyiket sem 
lakják a gazdáik, mert akkor tetemes adót 
kellene utána fizetniük a román államnak és 

ezért inkább egy bódéban laknak a palota 
mögött. Ez is egy életfelfogás, csak nagyon 
messze áll minden jó érzésű emberétől, de 
ha nekik így jó! 

E párperces rácsodálkozás után megkezd-
tük utunk utolsó (továbbra sem rohanós) 
szakaszát Kolozsvár-Parajd-Felsősófalva 
felé. 

Kolozsvárig nem sok volt már hátra, de ez 
a kis táv is elég volt arra az utánfutón tárolt 
búzászsáknak, hogy feladja eddigi rendel-
tetésszerinti tevékenységét és átalakítsa ve-
tőgéppé a Suzuki által vonszolt pótkocsit, 
ezáltal enyhén megterítve Erdély földjét a 
magyar anyaföld által termelt takarmány-
nyal. De mindenki megnyugtatása végett 
csak egy pár kiló hullott ki a résen. 

Kolozsvárnál ráhajtottunk az A3 
Autostrada Transilvania autópályára 53,5 
kilométer erejéig, itt döbbentem rá arra a 
hiányérzetre, ami már több tíz kilométer 
óta zavart. Ki vannak pusztítva az erdők és 
senki nem ültet a kivágott fák helyett újakat, 
sok helyen már föld sincs csak sziklák. Na-
gyon fognak hiányozni utódainknak előbb 
utóbb a lélegzetvételnél ezek a nemlévő 
rengetegek, nem is szeretnék arra gondol-
ni, mit fognak majd őseikről gondolni, ha 
nem szívhatnak tiszta levegőt. De talán nem 
késő még! 

Az autópályát elhagyva Marosvásárhely 
felé vettük az irányt, több településen is a 
sebesség túllépésére hajlamos autósok le-
vadászására felállt csendőrséget csodálhat-
tunk meg. 

Marosvásárhelyre beérve már nem is cso-
dálkoztam a 150.000 lakosú város (54.000 
magyar származású) nagyságán és európa-
iságán, több magyar várossal is felveszi a 
versenyt szerintem kinézetben. 

A hátra lévő egy órás utat, akármilyen 
hihetetlen, de egy óra alatt tettük meg 
Parajdig, majd azon túlmenve Felsősófalva 
szélén bekanyarodtunk a gyönyörű környe-
zetben lévő Sóvidék Panzió és Vendégház 
udvarára. 

Itt részesévé váltunk a híres Erdélyi 
vendéglátásnak Parajdi Kálmán és csa-
ládja által, nyugatiasan mondva „welcome 
drinkkel” fogadott (nekünk felnőtteknek 

A 3. oldal folytatása
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ból. Az összekötő szövegek stílusában pedig 
egy szegedi legenda, a Timur Lenk zenekar 
szellemisége sejlik fel.

4. Ki írja a számokat és mi inspirálja?
Általában gitárosunk hozza az alaptémá-

kat, amire szöveget énekesünk ír. Utána mi-
kor egy próbán elővesszük, mindenki hoz-
záteszi a saját ötletét, így alakul ki egy-egy 
számunk. Az inspirációt általában hétközna-
pi problémák adják, ami egy átlagember éle-
tét nehezíthetik nap mint nap. Ez a zene nem 
a felső tízezerhez szól!

5. Hogy álltok a saját számokkal és album
mal?

Saját számok folyamatosan készültek 
és fognak ezután is. Eddig két „lemezt” 
vettünk fel. Az elsőt 2011-ben, mely-
nek címe Szegvár Rising. Erről a legnép-
szerűbb számok a Kocsma http://www.
youtube.com/watch?v=RrYh2eqRvnw és 
az Elmebeteg http://www.youtube.com/
watch?v=5yR2jbU_K0I címet viselő zenék 
lettek. Tavaly készítettük el a Kezdődik... 
névre keresztelt manifesztumot. Itt az egész 

Interjú a WC Punkpírral
album meghallgatható: http://www.youtube.
com/watch?v=Ko5PANqtSWY. Mindkettő 
lemez saját termék, 0 forintos költségvetés-
sel, tehát a minősége hagy némi kívánniva-
lót maga után. Jó lenne eljutni egy stúdióba 
a közeljövőben, hogy egy minőségibb hang-
anyaggal is tudjunk szolgálni.

6. A szombat esti programra mivel készül
tök?

Programunkat általában fele-fele arány-
ban alkotják saját dalok és feldolgozások. 
Ez most sem lesz másképp. Játszunk dalokat 
mind két lemezünkről, valamit a már emlí-
tett Panksapka, Auróra duótól, de lesznek 
még Tankcsapda, Egészséges Fejbőr, 88-as 
csoport számok is.

7. Vane kérésetek vagy üzenetetek a kö
zönségnek?

Aki ismer minket, ígérjük, most sem fog 
csalódni, aki még nem, az egy pörgős 1,5-2 
órás bulira számíthat! Akinek van kedve, az-
zal meg szívesen megiszunk egy-két italt is!

KáZé
Forrás: Városi Rock Klub honlapja

nagyon megtette az áfonya pálinka) a gye-
rekeket pedig süteménnyel. 

A gyors berendezkedés után mehettünk 
is a szegvári küldöttség fogadására tartott 
vacsorára, ahol csatlakoztunk a falunkbéli 
91 főhöz, igen ennyi felnőtt, gyerek és nép-
táncos képviselte Szegvárt e reprezentációs 
eseményen és így már nem is éreztünk ma-
gunkat annyira távol az otthontól. 

A vendéglátók nagyon kedvesek voltak, is-
meretlenként is úgy kezeltek bennünket, mint-
ha már a sokadik találkozón lennénk túl, jó volt 
ezeket a kedves embereket megismeri. A töké-

letes disznópörkölt után, a félig telt poharakat 
is újra és újra töltő felszolgálónak állt helyiek 
gondoskodtak a nem múló jókedvünkről, ami 
egyre csak szaporodva meghozta a fáradságot 
az egész napos utazástól. A kedves társaságtól 
elköszönve visszatértünk szállásunkra, ahol 
jó meleg, a megfáradt vándor számára nyu-
godalmas éjszakát nyújtó ágyunk várt, ahol a 
holnapi napra és a várt Káposzta Fesztiválra 
hajtottuk álomra fejünket. 

Ja igen, majdnem elfelejtettem, házigaz-
dánk megörvendeztette az addig morgó tini 
lányt is … elárulta a wifi jelszavát. 

Folyt.köv. 

„Ki tudja merre, merre visz a végzet 
Göröngyös úton, sötét éjjelen. 
Vezesd még egyszer győzelemre néped, 
Csaba királyfi csillagösvényen. 
Maroknyi székely porlik, mint a szikla 
Népek harcának zajló tengerén. 
Fejünk az ár, jaj, százszor elborítja, 
Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk!”

Váczi Csaba

Ezen a héten 8-án szombaton egy olyan ze-
nekarral ismerkedhettek meg, aki még eddig 
nem lépett fel klubunkban. Ezt kiküszöbö-
lendő, egy emlékezetes bulit fognak csapatni 
az idelátogatóknak. És akkor következzék az 
interjú a zenekarral:

1. Kérlek mutassátok be magatokat!
A szegvári illetőségű Wc-punkpír zenekar 

vagyunk. A felállásunk a következő: 

Kosztolányi Konrád – ének 
Szarvas Ferenc – gitár, vokál
Kalamusz Kornél – basszusgitár
Tóth Tibor – dob

2. Hogyan jött össze a felállás?
Mindannyian óvodás korunk óta barátok 

vagyunk, már általános iskolás korunkban 
arról ábrándoztunk, hogy kellene egy zene-
kart csinálni. Ez végül 2004 nyarán sikerült 
is, akkor 14-15 évesek voltunk. A zenekar 
tagjainak elég különböző volt az ízlése a 
rockzenén belül, de a punk volt a legkisebb 
közös többszörös, ez mindenkinek bejött, sőt 
ezt még eljátszani is egyszerűbb volt szeré-
nyebb hangszeres tudással is, ezért a stílust 
ez határozta meg.

3. Nem nehéz kitalálni a stílusotokat, de a 
punknak is többféle ágazata van. Nektek mi, 
vagy ki az iránymutató és miért pont az?

Ez egy érdekes kérdés. Saját magunkat mi 
a punk-rock irányzathoz szeretjük sorolni, 
de az italos rock ‘n’ roll is felmerült mint 
saját zenei stílus :). Fő „múzsánknak” egy 
félig-meddig feledésbe merült zenekart, a 
szolnoki Panksapkát tekintjük, de közel áll 
hozzánk az Auróra zeneisége is, ettől füg-
getlenül számaink mégis a saját stílusunkat 
tükrözik. Hogy miért pont ezek a zenekarok 
és miért pont az ő stílusuk? Kiválóan tudják/
tudták 2-3 percbe sűríteni súlyos mondani-
valójukat, miközben dalaikat elsöprő lendü-
lettel és dallamossággal adják elő. Valami 
ilyesmit szeretnénk mi is kihozni magunk-
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Diákvilág
Kedves Olvasók!

Ismét jelentkezek a februári iskolai esemé-
nyekkel, eredményekkel.

A Szép Magyar Beszéd verseny területi dön-
tőjére került sor Nagymágocson. A következő 
eredmények születtek:

56. osztály
4. helyezett, Turiczki Réka, 6. b Felkészítő: 

Rozgonyiné Szabó Mária
6. helyezett, Fejős Kata, 5. b Felkészítő: 

Rozgonyiné Szabó Mária
7. helyezett, Szép Endre, 5. b Felkészítő: 

Rozgonyiné Szabó Mária
78. osztály
8. helyezett, Pap Karola, 8. a Felkészítő: Pap-

né Mészáros Réka
9. helyezett, Puskás Kata, 7. b Felkészítő: 

Papné Mészáros Réka
Gratulálunk!

SNI-s (Sajátos Nevelési Igényű) tanulók vet-
tek részt Szegeden a megyei szépíró versenyen. 
Iskolánkat 3 tanuló képviselte. A 3-4. osztá-
lyosok korosztályában Tóth Lilla továbbjutott 
az országos versenyre. Felkészítője Ternainé 
Kovács Anna. 

Szépen teljesített még Tóth Klaudia és Pécsi 
Norbert is a 7-8. osztályosok kategóriájában. 
Felkészítőjük Papné Mészáros Réka.

Gratulálunk nekik!

Az alsó tagozatos farsangot osztálykeretben 
rendeztük meg. A kisdiákok szebbnél-szebb 
jelmezekbe öltöztek fel. Volt olyan osztály, aki 

szereppel, verssel, dallal készült. Több szülő 
részt vett ezen a délelőttön. Finom süteménye-
ket sütöttek a gyerekeknek. Köszönet érte!

A felső tagozatosok a Művelődési Házban 
egy hangulatos vetélkedőn vehettek részt, ame-

lyet 5 fős csapatokban szervezett a diákönkor-
mányzat.

Előzetes feladatok a csapatok jelmeztervezé-
se, valamint a Karaoke versenyre való előké-
születek voltak.

A bulit a nyolcadikosok tánca nyitotta meg, 
majd egy hangulatos disco zárta. A rendez-
vény szervezője a felsős diákönkormányzat 
volt Rozgonyiné Szabó Mária vezetésével. Kö-
szönjük!

Egészséges életmóddal foglalkozó prog-
ramsorozatunk a védőnők, az általános iskola 
gyermekvédelmi felelőse és a családgondozók 
összefogásával került megrendezésre. Egyik 
témája a drog prevencióhoz kapcsolódott.

Előadást tartott Kurdics Mihály nyugalma-
zott rendőr alezredes, főiskolai oktató, drog 
prevenciós szakértő, szaktanácsadó. A 7. és 8. 
évfolyamos tanulók rendhagyó osztályfőnöki 
óra keretében a Művelődési Ház nagytermében 
hallgatták meg az előadást illetve beszélgethet-
tek az előadóval 13.30-tól 15.30-ig.

A szülőknek 17 órától volt lehetőségük meg-
hallgatni az előadást illetve beszélgetni az al-
ezredes úrral.

Köszönjük a szervezők munkáját!

Mit kínálunk március hónapban?
- Nemzeti ünnepünket méltóképpen ünne-

peljük március 14-én 12.00 órakor iskolai ke-
retben a Művelődési Házban, valamint a közsé-
gi rendezvényen, 15-én 17.00 órakor. 

A műsort a 4.a., 4. b és a 3.a osztályok tanu-
lói adják elő. 

Szeretettel várjuk a kedves szülőket a közsé-
gi rendezvényre.

Lukács Istvánné 
tanítónő 

Könyvtári hírek
Költészet Napi Szavalóversenyt szervezünk 

általános iskolásoknak.
Időpontja: Április 11. péntek 16 óra 
Témája: a tavasz
A versekhez illusztrációk készítésére rajz-

pályázatot hirdetünk, az április 7-ig beadott 
rajzokból készült kiállítást a szavalóversenyen 
nyitjuk meg. 

Versíró pályázatot hirdetünk szabad téma-
választással. A verseket április 7-ig kérjük a 
könyvtárban leadni. – Eredményhirdetés a sza-
valóversenyen.

Javasoljuk, hogy a versmondók tanulják meg 
a Mama című verset énekelni a Kávészünet 
együttes dallamára és itt közösen elénekeljük. 

Kérjük, hogy aki szeretne a szavalóverse-
nyen részt venni, április 7-ig jelentkezzen az 
osztályfőnökénél.

Könyvtárosok

KÖNYVTÁRI 
HASZNÁLT KÖNYVEK 

VÁSÁRA
2014. MÁRCIUS 17-22.

hétfőtől péntekig 8-17 óráig
szombaton 8-12 óráig

A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

Meghívó
A Tűforgatók kiállítást  

rendeznek 
horgolt kézimunkákból.

Megnyitó: 2014. 03. 30. 16 óra

Művelődési Ház kiállítóterme

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
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LAPZÁRTA 
2014. március 28. (péntek) 17 óra

A kézzel írt írásokat kérjük hamarabb be-
adni a szerkesztőség részére, hogy legyen 
idő begépelni a számítógépbe. 
A fenti időpontig kérjük elektronikus esz-
közön, vagy e-mailen elküldeni a közlésre 
szánt írásokat, hogy a szerkesztők időben 
összeállíthassák a következő számot. 
Rövid híreket, eseményekről szóló tudósí-
tásokat is várunk. 
E-mail cím: baranyvera@gmail.com. 
Telefonszám: 63/364-863; 06-30/278-5640

Tisztelt, Olvasó! 
Az előző számban részletesen taglaltam a 

KöHÉM rendelet kerékpárosokra vonatkozó 
paragrafusát (itt folytatom majd), azon okból, 
mert kaotikusnak látom a kerékpáros közleke-
désünket. Ennek kapcsán egy barátom felhívta 
a figyelmemet egy másik helyi jelenségre, ami 
kortól és nemtől független, de még a napszak 
és az időjárás sem befolyásolja, ez nem más, 
mint az úttesten kószáló gyalogos. Először nem 
hittem el, amit mond azután természetesen 
odafigyeltem rá, mert a bogarat már beültették 
a fülembe, – és valóban sokan vannak a falu-
ban, akik az úttesten közlekednek. Miért lehet 
ez? Nem hagyott nyugodni a dolog. Ennyire 
rosszak a járdáink vagy a csatornázás miatt 
nem lehet elmenni a járdán? 

Ennek utána kell járni! Szombat délután kis-
sé borongós eső utáni időben fogtam a baba-
kocsit és kislányommal nekivágtunk a falunak, 
teszünk egy nagy sétát. Végigmentünk az újfa-
lu szinte minden utcáján és nem sok olyan hely 
volt ahol nem lehetett elmenni a járdán egyedül 
a hidak környékén tapasztaltam ezt. Pedig ba-
bakocsival még nehezebb menni, mintha csak 
simán sétálna az ember. 

Így viszont nem értem ezt a felelőtlensé-
get, amit embertársaim követnek el. Amellett, 
hogy ez közlekedési szabálysértés, még saját 
testi épségüket is fokozottan veszélyeztetik, 
ha a gépjárművek részére kijelölt útszakaszon 
bolyonganak. Ugyanez vonatkozik azokra a 
kerékpárosokra, akik a meglévő kerékpárút 
mellett, az úttesten közlekednek. Kérem, ne te-
gyék, hisz a kerékpárút jelzőtábla a gépkocsi-
vezetőknek azt jelzi, hogy ezen az útszakaszon 
nem kell kerékpáros forgalomra számítani. Így 
könnyebben bekövetkezhet baleset.

Itt vissza is kanyarodnék az előző számban 
elkezdett, a kerékpárosokra vonatkozó 61990 
KöHÉM rendeletre. 

116 § (3) A kerékpárt fel szabad szerelni
a) oldalán borostyánsárga,
b) mindkét oldali lábpedálon elől és hátul bo-

rostyánságra fényvisszaverővel, továbbá
c) a kerékpár bal oldalán, hátul elhelyezett, 

személlyel vagy tárgyal való ütközéskor visz-
szahajló szélességjelzővel, amely előre fehér, 
hátra piros színű fényvisszaverőt tartalmaz. A 
szélességjelző behajtható kivitelű is lehet.

(4) A kerékpárra felszerelt fényvisszaverők-
nek sötétben, tiszta időben – olyan járműből, 
amelynek távolsági fényszórója azt megvilágít-
ja – 150 méterről észlelhetőnek kell lenni.

(5) A kettőnél több kerekű és a 0,80 méternél 
szélesebb kerékpárt mindkét oldalon fel kell 
szerelni az (1) d)-f) pontjában (előző számban) 
említett világító vagy fényjelző berendezéssel. 
Ezek a berendezések a jármű legszélső pontjá-
tól 0,15 méternél távolabb, egymáshoz pedig 
0,60 méternél közelebb nem lehetnek.

(6) Kerékpárra gyermekülés olyan módon 
szerelhető fel, hogy az ülés és a rajta ülő gyer-
mek a vezetőt a kilátásban és a vezetésben ne 

Polgárőr és Rendőr hírek
akadályozza, a kerékpár jelző és világító- és 
jelzőberendezéseit ne takarja. Az ülésfelület 
súlypontjának a jármű hosszanti függőleges 
szimmetriasíkjában, a tengelysíkok között kell 
elhelyezkedni. A vezető háta mögött közvetle-
nül elhelyezett gyermekülés azzal a feltétellel 
megengedett, hogy háttámlával és a gyermek 
méretére beállítható, általa ki nem kapcsolha-
tó, a kibújást minden körülmények között meg-
akadályozó utas visszatartó rendszerrel van 
ellátva. Az üléshez kapaszkodót és lábtartót is 
fel kell szerelni, és a konstrukciónak meg kell 
akadályoznia, hogy a gyermek lába a kerékkel 
érintkezésbe kerülhessen. Az ülés, a kapasz-
kodó és a lábtartó nem lehet összefüggésben a 
kormányzott kerékkel valamint az azzal együtt 
elforduló szerkezettel.

(7) A kerékpárhoz kapcsolható legfeljebb 
0,70 méter széles és legfeljebb 70 kilogramm 
össztömegű, egykerekű vagy egy tengelyű, két 
nyomon futó vontatmány (a továbbiakban: ke-
rékpár utánfutó).

(8) A kerékpár utánfutót fel kell szerelni
a) hátul egy az utánfutó középsíkjában, vagy 

attól balra, az úttest szintje felett 0,35 méter és 
legfeljebb 0,60 méter magasságban elhelyezett 
piros színű háromszög alakú – a pótkocsira elő-
írt – fényvisszaverővel

b) a kerékpárra előírt hátsó helyzetjelző lám-
pával.

(9) Az önálló energiaforrással rendelkező és 
dinamóval szerelt lámpákat kivéve a kerékpár 
utánfutó hátsó helyzetjelző lámpája elektro-
mos kapcsolásának olyannak kell lenni, hogy 
bekapcsolása a kerékpár hátsó helyzetjelző 
lámpáját kikapcsolja.

Most a kerékpárról ennyit, de ígérem folytat-
ni, fogom a KöHÉM rendelet taglalását.

Eljött az adó bevallások időszaka. Ezzel kap-
csolatban lenne a kérésem, hogy adójuk 1 szá-
zalékát, ha tehetik, ajánlják fel valamely civil 
szervezetnek, óvodának, iskolának, illetve az 
egyháznak. Akik még nem tudják, kinek ajánl-
ják, fel ezt az összeget azokat szeretném kérni, 
hogy bevallásukkor gondoljanak a Szegvári 
Polgárőr Egyesületre és a „civil” egy százalé-
kot adják nekünk. Tudom, hogy településün-
kön minden civilszervezet nehéz helyzetben 
van, hisz az önkormányzat nem tud anyagi 
segítséget nyújtani a működésükhöz. Viszont 
mi vagyunk az a civil szervezet, aki a bűnmeg-
előzéssel foglalkozik, mi segítjük rendőreink 
munkáját, hogy településünk minél élhetőbb, 
nyugodtabb, családcentrikus otthona lehessen 
lakóinak. Mi itt működünk, itt végezzük ön-
kéntes tevékenységünket mindenféle ellenszol-
gáltatás nélkül. Éjszakákat járőrözünk azért, 
hogy másokat, mások vagyonát biztonságban 
tudjuk. Ön is áldozzon biztonságára adója 1 
százalékával! Nevünk és adószámunk: Szeg
vári Polgárőr Egyesület, adószám: 18459076
106. Felajánlásaikat magam és tagtársaim ne-
vében előre is köszönöm.

Az Országos Polgárőr Szövetség éves nyitó 
ülésén egyesületünk alelnöke Privóczki Zol-
tán is jelen volt, mint Szentes járás kapcsolat 
tartója. Havi taggyűlésünkön beszámolt arról, 
hogy az OPSZ a 2014-2015 évet a külterületek 
biztonsága évének hirdette meg. Így a Szegvári 
Polgárőr Egyesület is a megszokottnál nagyobb 
hangsúlyt fordít a tanyákra, külterületekre, az 
ott élő emberek problémáira. Ezért ha pecséttel 
aláírással ellátott szórólapot találnak az ajtóban, 
postaládájukban vagy csak a kerítésre tűzve ne 
lepődjenek meg! Ez csak azt jelzi, hogy a pol-
gárőrség ott járt és ellenőrizte a területet. Igyek-
szünk minél több helyre minél sűrűbben eljutni. 
Problémáikkal, észrevételeikkel forduljanak 
bizalommal bármelyik polgárőrünkhöz. Meg-
tisztelő figyelmüket, érdeklődésüket köszönöm. 

Hölgy olvasóimnak: Minden elképzelhető 
szépet és jót kívánok, a nemzetközi nőnap al
kalmából ezzel a versel:

Tisztelettel: B. S.

Szalai Pál: Nőnapi köszöntő

Mi a nő nekünk? Az egész világ maga, a szün
telen változás,
Az anya, akinek testén át e világba léptünk, az 
első és végtelen önfeláldozás.
Ő őrzi első lépteink, törli le könnyeink, testéből 
etet, szeretetéből nevel,
Mindig megbocsát, ha kell, és soha nem enged 
el, ő a fény, a meleg és minden ami jó,
semmihez sem fogható és semmivel sem pótol
ható.

Ahogy tudatunk lassan a világra nyílik, ő maga 
is átalakul, megváltozik.
Előbb éteri szépség, ideál, trubadúrok álma, 
költők ihletője, szerelem és őrület forrása,
Majd társunk a jóban és rosszban, életünk 
néma napszámosa,
Vetett ágy, vasalt ing, étel és ital, kedvesség, 
szerelem, a test gyönyöre, az apokalipszis kín
ja és a mennyország ígérete.

Mindez ő, egy személyben, lelkünk másik fele, 
aki értünk létezik és mi őérte.
Köszöntöm hát őket, a nőket, kívánom nekik 
mindazt a szépet, amit érettünk ma és minden 
nap önként megtesznek.
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XXIV. Forray Torna Meghívásos Tornaverseny
A Szegvári Forray Máté Általános Iskola 

tornatermében a 24. alkalommal megrendezett 
Forray Tornán 36 csapat 229 általános iskolás-
korú tornásza mutatta be szertorna gyakorlatait 
a szép számmal összegyűlt érdeklődő közönség 
előtt. A versenyzők a budapesti Bornemisza 
Péter, a szegedi Arany János és Weöres Sán-
dor, az algyői Fehér Ignácz, a szentesi Koszta 
József Általános Iskolából, Kiskunfélegyházá-
ról érkeztek. Természetesen nem hiányoztak 
a versenyről a rendező Forray Máté Általános 
Iskola és Szegvári Diáksportkör tornászai sem. 
Az egész nap zajló versenyen nagyon szép gya-
korlatokban gyönyörködhettek a nézők. 

A verseny egyben jól szolgálta a felkészülést 
is a Torna Diákolimpia Országos Elődöntője 
előtt, hiszen az itt lévő csapatok közül többen 
továbbjutottak a megyei diákolimpiákról. Így 
a Forray Máté Általános Iskola négy csapata 
is kivívta az indulás jogát a két héttel ezelőtt 
lezajlott megyei döntőn, s a Debrecenben meg-
rendezésre kerülő országos elődöntőn újból be-
mutathatják gyakorlataikat. 

Három korcsoport számára rendeztünk 
versenyt, délelőtt a legkisebbek, majd utánuk 
a nagyobb korosztályok mutatkoztak be. A 
versenyek eredményhirdetéssel zárultak, ahol 
a Nemzeti Erőforrás Alapítvány támogatása 
mellett számos szegvári és szentesi szponzor-
nak köszönhetően az érmek, emléklapok mel-
lett valamennyi versenyző ajándékot kapott. 

Eredmények: 
Fiúk: 
I. kcs.: 1. Németh Bercel, Algyői Fehér 

Ignácz Általános Iskola

II. kcs. – Csapat: 1. Szegvári Forray Máté Ál-
talános Iskola és AMI (Ajtai Róbert, Hegedűs 
Dániel, Szűcs Ábel, Valkai Ferenc, Lakatos 
Adrián, Gila Ferenc, Fábrik Martin)

Egyéni összetett: 1. Ajtai Róbert, 2. Hegedűs 
Dániel, 3. Szűcs Ábel

Talaj: 1. Ajtai Róbert, 
2. Hegedűs Dániel, 3. 
Szűcs Ábel 

Gyűrű: 1. Ajtai Ró-
bert és Hegedűs Dániel, 
2. Szűcs Ábel, 3. Valkai 
Ferenc

Ugrás: 1. Ajtai Róbert, 
2. Hegedűs Dániel, 3. 
Valkai Ferenc

III-IV. kcs. – Csapat: 1. Szegvári Forray 
Máté Általános Iskola és AMI (Ajtai László, 
Hegedűs Imre, Kéri Gábor, Homlok Krisztofer, 
Földi Bálint, Szűcs Gergő)

Egyéni összetett: 1. Ajtai László, 2. Hegedűs 
Imre, 3. Kéri Gábor

Talaj: 1. Ajtai László, 2. Hegedűs Imre, 3. 
Kéri Gábor

Gyűrű: 1. Ajtai László, 2. Földi Bálint, 3. 
Kéri Gábor

Ugrás: 1. Kéri Gábor, 2. Hegedűs Imre, 3. 
Homlok Krisztofer

Lányok:
I. kcs – három szeren – Csapat: 1. Szegedi 

Arany János Általános Iskola „A”, 2. Budapesti 
Bornemisza Péter Általános Iskola, 3. Arany J. 
„B” 

I. kcs – két szeren – Csapat: 1. Kiskunfélegy-
háza, 2. Szentesi Koszta József Általános Isko-
la, 3. Algyői Fehér Ignácz Általános Iskola, 4. 
Szegvári Forray Máté Általános Iskola és AMI 
(Németh Olívia, Mrena Kornélia, Süli Viktó-
ria, Bölcskei-Molnár Zita, Magyar Luca, Ko-
vács Szemirámisz), 5. Algyő „B, 6. Budapesti 
Bornemisza Péter Általános, 7. Szegedi Arany 
János Általános Iskola „C”, 8. Arany J. „D”, 9. 
Bornemisza „D” 

II. kcs – Csapat: 1. Arany „A”, 2. Kiskun-
félegyháza „A”, 3. Koszta „A”, 4. Bornemisza 
„A”, 5. Arany „B”, 6. Bornemisza „B”, 7. Kis-
kunfélegyháza „B”, 8. Algyő „A”, 9. Forray 
(Sztanó Alexa, Sípos Ilona, Homlok Nikoletta, 
Németh Szimonetta, Tóth Viktória, Tulipán 
Petra, Mrena Kornélia, Dancsik Fanni, Puskás 
Zsófia, Rácz Lea), 10. Koszta „B”, 11. Borne-
misza „C”, 12. Arany „C”, 13. Algyő „B”

I I I - I V . 
kcs – Csa-
pat: 1. 
Arany „A”, 
2. Arany J. 
„B”, 3. Sze-
gedi Weöres 
Sándor Ál-
talános, 4. 
Forray (Sza-
bó Janka, 

Gráfik Vivien, Szabó Alexandra Boróka, Sza-
bó Fanni, Kunszabó Viktória, Csapi Lorena, 

Apró Réka, Tóth Tímea, Kispál Rita), 5. Bor-
nemisza, 6. Arany J „C”, 7. Kiskunfélegyháza 
„A”, 8. Koszta, 9. Kiskunfélegyháza „B”

Gerenda: 3.Gráfik Vivien Forray és Szabó 
Janka Forray

Talaj: 3.Gráfik Vivien. 

A verseny rendezői köszönetüket fejezik ki 
azoknak, akik a verseny rendezésében segítsé-
get nyújtottak.

Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Nemze-
ti Együttműködési Alap, 

Veritas-Agro Kft, Primőr Profit Kft, Szegvár 
és Vidéke Takarékszövetkezet, Gravo-Mix 
Ludányi András, Kériné Gyenes Mónika, 
Ternai Kft, Szucsánné Fúvó Teréz, Iroda-Profil 
Kft, Tóth Péter, Bari Tiborné, Dudás Zoltánné, 
Szabó Attila, Csentes Nóra, Kisbolt Dobai 
Mária, Horváth Cipó Kft, Papné Mészáros 
Réka, Lila Akác Gyógyszertár, Bihari Nándor, 
Rozgonyi Mária, Mrenáné Csala-Nagy Erika, 
Kovács Mónika, R és G 2000 Kft, Gojdárné 
Rácz Erika, Western Söröző, Kehely Sörö-
ző Tóth József, Korona Söröző Lekrinczkiné 
Tóth Erzsébet, Ász Söröző Molnárné Kvakk 
Zsuzsanna, Pikoló söröző Rácz Józsefné, Mini 
Söröző Béres Ferenc, Cent-RM  BT. Csurgó 
Gyöngyike, Hunor Coop Zrt, Coop Maxi 213. 
üzlet, Nagy Angéla, Szucsán Angéla Szegvá-
ri Polgárőr Egyesület, Szegvári Forray Máté 
Általános Iskola vezetősége és munkatársai, 
tornász gyerekek szülőinek munkaközössége, 
Szegvári Diáksport Egyesület. 

Pólyáné Téli Éva

Kéménybélelés 
FuránFlex, Saválló, és KAMIX 

technológiával! 
Csatornabekötések kivitelezése!
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Diana kalandjai – 5. rész 
 
Ahogy közelebb értek, lehetett látni, hogy három lány és három ló azok. Az első lány meglehetősen 
előkelően nézett ki. Aranyszőke haja hajpánttal volt felfogva, a lányon pedig egyszerű és letisztult vonalú 
rózsaszín selyemruha. Mellette szőkésbarna hajú lány állt világoskék hasonló szabású ruhában és mellette 
pedig egy sötétbarna, hosszú hajú, sárga ruhás lány állt. Diana furán érezte magát, de nem mert 
megszólalni. Az ő lilakockás pólója és kék farmerja idegennek hatott ebben a világban. Ekkor a szőke hajú 
lány megindult feléje valami fehéret tartva a kezében. 
‐ Szia, Diana, ne félj tőlem! Hidd el hamarabb meg fogod szokni ezt az új világot, mint hinnéd. A nevem 

Amanda, én vagyok az egyik léleklovas. Íme, ez itt a te ruhád, remélem tetszeni fog. Aranynap egész éjjel 
ezen dolgozott, hogy készen legyen mire Sugár visszaér veled. Lehet, hogy néha kicsit kimérten 
viselkedik, de nagyon aranyos és bölcs ló tud lenni. 

Diana elvette a ruhát és halkan megköszönte Amandának. Széthajtotta a ruhát és lenyűgözte annak finom 
flitterezése és az anyag puhasága. 
‐ Majd később megismerkedtek, de most szerintem engedjük Dianát hazamenni, mert sok mindent 

hallott és látott ma. Viszlát Diana, további szép napot! 
‐ Neked is Aranynap és mindenkinek szép napot. – válaszolt nem túl meggyőzően Diana, nem gondolta, 

hogy napról lehet még beszélni, miután egész nap itt volt.  
Felült Sugár hátára, aki vágtázni kezdett. Diana becsukta a szemét és remélte, hogy végig csak álmodott. 
Elaludt. Amikor felébredt ismét az erdőben találta magát. Sugár megérezte, hogy felébredt és ügetésre 
váltott. Megálltak az istálló előtt és a lány leszállt. Diana lecsutakolta a lovat, megetette. Ekkor megjelent 
Evelin. 
‐ Szent ég! Egész nap téged kerestelek miután ez az eszement ló elrohant veled, te meg itt csutakolod a 

lovat!!! –förmedt rá Evelin a lányra. 
Egy csapat lány, akik a szénabálán ültek hallották a beszélgetést és odamentek a hangoskodó Evelinhez. 
‐ Szia Evelin, hogy hívják a barátnődet? 
‐ Helló Ingrid, ő itt Diana, az új lány. Tegnap érkezett. 
‐ Ki gondolta volna, hogy Evelin elfelejti bemutatni nekünk az új lányt. – nézett a lány a barátaira. –

Általában ez szokott lenni. De Diana, ha szeretnél, akkor eljöhetnél velünk ma este piknikezni a tanya 
melletti rétre.  

‐ Köszönöm a meghívást lányok, szívesen elmegyek. –csillant fel a szeme Dianának. Végre valaki el akarja 
hívni valahová. 

 
Diana történetét folytatjuk az áprilisi számban. 
 
A következő rejtvény megfejtése a Szegvári Napló egyik rovatának a címe. A meghatározások 
alapján a ti dolgotok rájönni, hogy melyik az. A megfejtést a könyvtárban lévő dobozba 
dobjátok be 2014. március 25-ig, a papírra írjátok rá a nevetek is. 
 

 
1. Nem távozik 
2. Női név 
3. Ország – visszafelé 
4. Ilyen alakú a gyűrű 
5. Véd 
6. A gáznemű anyag teszi 
7. Muzsikál 
8. Gondozó 
9. Európai nép 

 
Megfejtés:___________________________ 
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Tisztelettel meghívjuk Önt és családját, barátait 
 

 

ZENTAI ÁKOS 
 

A kitalált középkor elmélete 
A kutatás legújabb fejleményei 

 

című ismeretterjesztő előadására 
 

2014. április 04. (péntek) 18 óra 
 

Helyszín: Szegvár, Művelődési Ház  

Megyei Torna Diákolimpia
A Szegvári Forray Máté Általános Iskola és 

Művészeti Iskola tornászai a szegedi Arany Já-
nos Általános Iskola tornatermében rendezett 
versenyen mérték össze tudásukat a diákolim-
pia megyei döntőjében. A két fiú csapat és a 
nagy lány csapat továbbjutott az országos elő-
döntőbe, amelyet Debrecenben rendeznek. 

Eredmények:
Lányok – I.kcs: 4. Szegvár (Mrena Kornélia, 

Németh Olívia Szimonetta, Turiczki Gréta, 
Bölcskei-Molnár Zita, Magyar Luca, Kovács 
Szemirámisz)

II. kcs: 5. Szegvár (Tulipán Petra, Tóth Vik-
tória, Homlok Nikolett, Sztanó Alexa, Sípos 
Ilona, Süli Viktória)

III-IV. kcs: 4. Szegvár „A” (Szabó Janka, 
Gráfik Vivien, Szabó Fanni, Szabó Boróka, 
Kunszabó Viktória, Apró Réka)

7. Szegvár „B” (Csapi Lorena, Erdei 
Daniella, Tóth Tímea, Kispál Rita)

Fiúk – II. kcs: 2. Szegvár (Hegedűs Dániel, 
Ajtai Róbert, Szűcs Ábel, Valkai Ferenc, Gila 
Ferenc, Lakatos Adrián)

III-IV. kcs.: 2. Szegvár (Hegedűs Imre, Ajtai 
László, Homlok Krisztián, Földi Bálint, Kéri 
Gábor, Szűcs Gergő)

A 24. Forray Torna Meghívásos Tornaverse-
nyünket február 8-án 9 órai kezdettel tartottuk. 

Köszönjük valamennyi támogatónknak, 
hogy hozzájárultak versenyünk megrendezé-
séhez. 

Pólyáné Téli Éva 


