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Folytatás az 5. oldalon

Ünnepeltünk…
2014. március 8-án ünnepelte fennállásának 

ötvenedik évfordulóját a szegvári Ady Endre 
Művelődési Ház.

Nagy tisztelettel fogadtam Purgel Nóra in-
tézményvezető meghívását és felkérését – az 
ötven év eseményeit felvillantó képekből, tár-
gyakból, oklevelekből, serlegekből álló kiállí-
tás-megnyitó gondolatainak elmondására. Fel-
emelő érzés számomra, hogy ennek az ötven 
évnek negyven évig én is részese lehettem.

Amikor a megjelentek sorain végignéztem, 
örömmel töltött el a sok ismerős arc, akik 
mindig érdeklődtek a Ház rendezvényei iránt. 
Osztoztak sikereinkben, eredményeinkben és 
velünk voltak nehezebb időszakokban is.

A Művelődési Ház története során sokszor 
zsúfolásig telt a nagyterem, melyről az 1964. 
május 24-én megnyitott, majd további vendég-
könyvek adnak hiteles bizonyságot.

Ezen a színpadon láthatta a szegvári közönség 
az akkori idők legismertebb művészeit, énekese-
it. Csak néhányat emelnék ki közülük: a Szegedi 
Nemzeti Színház, a Békéscsabai Jókai Színház, a 
Szolnoki Szigligeti Színház. Koncertezett a Hun-
gária, a Metró, P. Mobil zenekar. Sok fiatalt von-

zott a MA-DO-VA Disco. Fellépett itt Latabár 
Kálmán, Hofi Géza, Kazal László, Kibédi Ervin, 
Koós János, Zalatnai Sarolta, Korda György és 
még sokan mások. Láthattuk a Rajkó zenekart, 
járt itt az Állami Népiegyüttes is. 

Helyt adtunk a lottósorsolásnak is 1969-ben.
1964-ben alakult meg a Fekete Tulipán nevű 

helyi zenekar, később belőlük formálódott a 
Treff, az LWH, majd a Lézer együttes. Rend-
szeres kísérői voltak a remek hangulatú Öt 
Órai Tea című, vasárnap délutáni fiataloknak 
szóló táncos rendezvénynek. Önálló koncerte-
ket is adtak.

A mozi, a filmvetítés a video korszak meg-
jelenéséig népszerű kikapcsolódást jelentett 
a vasárnap délelőtti matinék során a gyerme-
keknek, délután és este a felnőtteknek. Sokan 
érdeklődtek a Filmmúzeum előadásai iránt is.

Peczárszky Katalin országos és nemzetközi 
hírű tánc- és illemtan oktató tanításai ismertet-
ték meg a fiatalokkal a hagyományos, klasszi-
kus táncokat.

A fiatalok számára számtalan szakkör jelen-
tett hasznos szabadidő eltöltést.

Túrmezei Erzsébet:

Tavasz
Istenem, megint tavasz van.
Dicsérlek az új tavaszban,
s róla mondok éneket.
Szeretném rügyét, reményét,
minden illatát és fényét
megköszönni Teneked.
Minden lelkes cinkehangot,
minden hóvirágharangot,
hazatérő madarat,
simogató sugarat.

Áldalak a tarka rétért
és a sarjadó vetésért.
Áldalak, hogy a magot
alig hogy mi elvetettük,
reménységgel eltemettük,
hűs esővel áztatod.
Dolgos méhet, könnyű szellőt,
édes illatot lehellőt,
mindent köszönök neked.
Köszönöm az Életet.

Azt a húsvéti, hatalmas,
halálon is diadalmas
Életet, kit a tavasz
minden fénye hódolattal
szolgál, hirdet és magasztal:
a feltámadt Krisztus az!
Ne is érjen soha véget
ez a tavaszi dicséret:
hiszen azt az Életet
megköszönni nem lehet!
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Nem fogjuk már elgyengült kezed,

Nem simítjuk őszülő fejed.
Nem tekint ránk aggódó szemed,

Megpihenni tért két dolgos kezed.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
rokonoknak, barátoknak, munkatársak-
nak, szomszédoknak, akik édesapánk

Vigh Ferenc

temetésén megjelentek, fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
„A temető kapuja szélesre tárva,

útjait naponta sok-sok ember járja.
Van aki virágot, mécsest visz kezében,
olyan is, ki bánatot szomorú szívében.

18 éve már ezt az utat járjuk,
megnyugvást lelkünkben  

ma sem találunk.
Múlik az idő, de a fájdalom nem csitul,

szemünkből a könny  
naponta kicsordul.”

Fájdalommal emlékezünk édesanyánk,

Vigh Ferencné
Gyurkó Julianna

halálának 18. évfordulójára.

Gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
„Oly hirtelen jött a szörnyű pillanat,

elhagytál minket egy röpke perc alatt.
Szótlanul elmentél és  

nem jössz vissza többé,
de emléked és szereteted  

szívünkben élni fog örökké.”

Fájó szívvel emlékezünk

P. Nagy Sándor

halálának 10. évfordulójára.

Felesége, családjai, veje, menye, 
unokái, dédunokája

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet 

mindazoknak, akik drága szerettünk

Ignácz János

temetésén, utolsó útján velünk voltak, 
fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

GYÁSZHÍR
Tudatjuk az ismerősökkel, hogy

Pászti Mihály János
február 28-án, életének 87. évében 

elhunyt. Temetése 2014. április 3-án Bu-
dapesten volt. Gyászmise: 2014. április 
8. 8.00 órakor a péceli római katolikus 
templomban lesz. Emlékét megőrizzük.

Gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

„Tizenkét éve már annak, hogy  
örökre elmentél.

Életedben pedig hűséggel szerettél
Szerető szíved nem dobban már többet,
vigasztaló szót nem kapok már Tőled.

Te voltál életem segítőtársa,
szerető szívemnek kinyíló virága.
Ami neked csönd és nyugalom,

az nekem örök fájdalom.”

Megtört szívvel emlékszem  
szeretett férjem

Nagy András
kőfaragó halálának 12. évfordulóján.

Szerető felesége és családja

Szegvár a sajtóban
Fának ütközött a terepjáró. Vezetője életve-

szélyesen megsérült. – Délvilág. – 2014. már-
cius 24., 2. o. – Szegvár határában, a Ludas-éri 
csatornánál történt a baleset

Hiába az erő, a technikán múlik minden./ hv. 
– Szentesi Élet. – 2014. március 7., 6. o. – A 
tavalyi esztendőben diszkoszvetésben magyar 
bajnoki címet nyert Seres András felkészítőjét, 
Tégla Ferencet választották Szentes legjobb 
edzőjének.

Háromszor szúrta meg haragosát. – Délvi-
lág. – 2014. március 31., 4. o. – A Petőfi utcai 
söröző előtt történt a súlyos sérüléssel járó vita

Családi események
2014. március

(Összeállította:  
Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Születés: Szarvas Sándornak és Pataki Erikának 
(Kórógy u. 15.) RÉKA

Házasságkötés: Kis György és Puhala Linda Stefá-
nia Szegvár, Arany J. u. 15. szám alatti lakosok.

Halálesetek: Véró Antal János Szegvár, Batthyány 
u. 15. (81 év); Rozgonyi Lajosné Koszta Mária Mag-
dolna Szegvár, Szegfű u. 5. (67 év); Gajda Mátyásné 
Salánki Rozália Mária Szegvár, Kórógy u. 24/a 
(75 év); Berkecz Kálmánné Őze Margit Szegvár, 
Rozgonyi u. 3. (82 év); Tóth János Szegvár, Mind-
szenti u. 105. (80 év); Majzik Gáborné Sztahucska 
Margit Szegvár, Táncsics M. u. 39. (90 év); Molnár 
Mihály Szegvár, Deák F. u. 3. (87 év); Ferenczi János 
Szegvár, Alkotmány u. 7. (87 év); Baráth Amália, 
Szegvár, Ménes u. 45. (92 év)

Kéménybélelés 
FuránFlex, Saválló, és KAMIX 

technológiával!
Csatornabekötések  

kivitelezése!
Tel.: +36/30/234-9931
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Az atomenergiáról

Még a tavalyi évben munkám során kezembe akadt 
a Paksi Atomerőmű Zrt házi magazinja, amelyben 
azt olvashattam, hogy 2020-tól terveznek üzembe 
helyezni 2 új blokkot a meglévő 4 blokk mellé. 
Ekkor gondolkoztam el, vajon milyen fogadtatása 
lesz ezen projektnek az emberek körében.

Azóta sok minden történt, a Parlament meg-
szavazta a paksi bővítést, ami következtében az 
ország két részre szakadt, az alapján ítélve meg a 
Paksi Atomerőmű jövőjét, hogy épp melyik politi-
kai oldallal szimpatizál. Itt szeretném leszögezni, 
ez a cikk pusztán az atomenergia, és konkrétan a 
Paksi Atomerőmű műszaki részével foglalkozik, 
politikai és gazdasági problémákat nem boncol-
gat.

Sajnos még mindig sokan félnek a „láthatatlan” 
veszélyforrástól, a nukleáris energiától (hozzá kell 
tenni a Greenpeace megalapozatlan butaságaival 
mindent meg is tesz azért, hogy minél többen 
féljenek) valamint nincsenek tisztában gazda-nek tisztában gazda-
ságosságával. Az alábbi kis írással próbálnám 
szimpatikusabbá tenni a Kedves Olvasó számára 
a Paksi Atomerőművet és ezzel együtt magát az 
atomenergiát.

Miért van szükség egyáltalán atomerőműre?
Egyre fejlődő világunkban a villamosenergia-

igény évről évre nő. Gondoljunk csak az egysze-
rűség kedvéért saját háztartásunkban évről évre 
megjelenő egyre nagyobb energiaigényű berende-
zésekre, klímákra például. Ha ezeket az igényeket 
a hazai erőművek (atomon kívül hazánk rendelke-
zik még szén-, lignit-, földgáz tüzelésű- valamint 
olajtüzelésű erőművekkel) nem tudják kitermelni, 
akkor importálnunk kell villamosenergiát a szom-
szédos országokból, amit korlátlan mennyiségben 
szintén nem tehetünk, hisz nem várhatjuk el, hogy 
ők építsenek helyettünk erőműveket.

Sajnos egyre inkább időszerű probléma lesz a 
nem atomenergiával működő erőművek elörege-
dése is, amelyeket folyamatosan be kell zárni, ter-
melésüket viszont pótolni kell.

Miért pont atomerőmű?
Ez az a kérdés, ami a legtöbb vitára ad okot, 

ezért nem árt pár dolgot tisztázni. Az atomenergia 
ellenzői érvelésükben mindig azt említik, hogy ha 
már olcsó és környezetet nem szennyező energia-
forrást keresünk, miért nem foglalkozunk inkább 
nap-, szél- vagy akár vízenergiát alkalmazó esz-
közökkel.

A válasz egyszerű: 
- vízerőműveink nincsenek, egyáltalán nem na-

gyon van olyan lehetőség sem jelenleg az ország-
ban, ami lehetővé tenné az energia víz által történő 
hasznos kinyerését; 

- Magyarország földrajzi elhelyezkedése nem 
teszi lehetővé szél erőművek alkalmazását;

- A napenergiát jelenleg még nem tudjuk olyan 
hatásfokkal felhasználni, hogy jelentős energiát 
nyerjünk ki belőle.

Ilyenkor szokott következni az utolsó kétség-
beesett próbálkozás: „A németek is bezárták az 
atomerőműveiket”.

Kezdjük azzal, hogy Németország nem Ma-
gyarország, teljesen más földrajzi adottságokkal 
rendelkezik. Nekik van területük, ahol tudnak 
szélerőműveket jó hatásfokkal alkalmazni, vala-
mint rendelkeznek fosszilis energiaforrásokkal.

E pár sorból is látszik, hogy országunkban 
nincs más út, mint az atomenergia, de szeretném 
még pár előnyét bemutatni egy atomerőműnek:

- Versenyképes áron termel – Atomerőművel 
a villamos energiát körülbelül 12Ft/1kWh áron 
lehet előállítani, hő- és vízerőművel ennek kb. a 
duplájáért, míg szélerőművel kb. a háromszoro-
sáért.

- Üzemanyaga sokkal olcsóbb, mint a szén, olaj, 
gáz – Az atomerőművek üzemanyaga (urán és tó-
rium) politikailag stabil országokból, stabil piac-
ról szerezhetőek be, valamint szállítása és tárolása 
igen egyszerű, nagy helyet nem igényel.

- Az üzemanyagár változása nem érzékeny az 
atomerőmű által előállított villamos energia árá-
ra.

- Az urán- és tóriumkészletek 100 évre elegen-
dőek, míg a szén, kőolaj, szén ennél sokkal keve-
sebb ideig.

- Nem foglal nagy területet más üzemanyagú 
erőműhöz képest – Tehát nincs szükség nagy ter-
mőföldek elfoglalására.

- Élettartama hosszú – Legalább 60 év. Más 
erőműveké sokkal kevesebb.

- Nem bocsát ki a Föld klímáját károsító üveg-
házhatású gázokat – Kimutatások szerint, ha a 
most használatban lévő 4 blokk beépített 2000MW 
teljesítményét szén erőművekkel pótolnánk, 66%-
os szén-dioxid növekedés és 4%-os kén-dioxid 
növekedés jelentkezne; míg, ha földgáz alapú erő-
művel pótolnánk 28%-os szén-dioxid és 1%-os 
kén-dioxid növekedés.

- Biztonságos – A nemzetközi statisztikai ada-
tok alapján kijelenthető, hogy az ipari balesetek 
bekövetkezésének kockázata jóval alacsonyabb, 
mint hagyományos erőmű technológiák esetén.

Összefoglalva kijelenthetjük, hogy a nem atomener-
giával üzemelő erőművek gazdaságilag kedvezőtlenek, 
környezetileg pedig elfogadhatatlanok.

Biztonság
Az előbb már említett biztonsági kérdés elkép-

zelhetetlennek hathat elsőre, de attól még igaz. 
A villamos energiát előállító erőművek közül, az 
atomerőmű a legbiztonságosabb. 

Természetesen itt meg kell említenünk a cser-
nobili és a fukusimai erőmű balesetét is.

Csernobilban (1986) a kiváltó ok emberi mu-
lasztás volt, a szabályok figyelmen kívül hagyása. 
A baleset az emberi tévedések sorozata nélkül so-
sem történt volna meg.

Fukusimában (2010) egy földrengés mellett 
szintén az emberi felkészületlenség és tervezési 
hiányosságok a felelősek.

Megnyugtatásul írom, a mai technológiai fej-
lettség mellett az emberi hiba szinte teljesen ki 
lett küszöbölve az erőművek üzemeltetése során, 
minden biztonsági berendezés gépvezérelt és biz-
tosított, hasonló baleseteknek még az esélyét is 
kizárva.

A Paksi Atomerőmű esetében is biztonságtech-
nikai felülvizsgálatok bizonyítják, hogy biztonság 
szinten Európa legjobbjai között van a létesít-
ményt.

Végszó
A paksi atomerőműben található 4 db, egyen-

ként 500MW névleges teljesítményű blokk 2012-
ben 15793 GWh (gigawattóra) energiát termelt, 
ami a magyar villamosenergia-termelés körülbelül 
45%-át tette ki, míg 2013-ban 15370 GWh-t, ami 
a termelés körülbelül 50,7%-a volt.

A bővítés során újabb 2400MW teljesítménnyel 
bővül az erőmű. Ez nemcsak az egyre növekvő 
energiaigény kielégítésére szolgál, hanem ma-
napság a hazánkban Európához mérten roppant 
magas villamos energia árának csökkenését vonja 
maga után.

Meg kell említenünk még, hogy az új blokkok 
létesítése foglalkoztatási lehetőséget biztosít. Az 
erőmű adatai szerint 4000 ember kell egy-egy 
blokk felépítéséhez, valamint 7-800 ember, mint 
üzemeltető személyzet.

Aki több mindenre kíváncsi a Paksi Atomerő-
művel kapcsolatban, az a www.atomeromu.hu ol-
dalról többet is meg tudhat.

Az erőmű saját múzeummal, valamint látoga-
tóházzal rendelkezik, melyben betekintést nyerhet 
az érdeklődő a létesítmény mindennapjaiba.

Kosztolányi Konrád
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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
ápr. 5-6. dr. Gyovai Tibor (30/436-7401)
ápr. 12-13. dr. Lehoczky János (30/945-3764)
ápr. 19-20. dr. Kun Sz. István (30/568-8998)
ápr. 21. dr. Gyovai Tibor (30/436-7401)
ápr. 26-27. dr. Lehoczky János (30/945-3764)

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

ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szol-
gáltató Zrt. a szegvári víziközmű üzemelte-
tőjének telefonszáma:
Helyi tarifával hívható telefonszám:  
06-40/922-334
Ingyenesen hívható hibabejelentő szám:  
06-80/922-333
A vízóra állás bejelentése:
- telefonon a helyi tarifával hívható  
06-40/922-334-es számon
- online: www.alfoldviz.hu

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!

LAPZÁRTA 
2014. április 30. (szerda) 17 óra

A kézzel írt írásokat kérjük hamarabb beadni 
a szerkesztőség részére, hogy legyen idő begé-
pelni a számítógépbe. 
A fenti időpontig kérjük elektronikus eszkö-
zön, vagy e-mailen elküldeni a közlésre szánt 
írásokat, hogy a szerkesztők időben összeállít-
hassák a következő számot. 
Rövid híreket, eseményekről szóló tudósításo-
kat is várunk. 
E-mail cím: baranyvera@gmail.com. 
Telefonszám: 63/364-863; 06-30/278-5640
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Az 1. oldal folytatása

Kiemelkedő esemény volt 1973-ban Sándor 
Pál Herkulesfürdői emlék című filmjének ősbe-
mutatója. Büszkén gondolunk a film szegvári 
születésű főszereplőjére, Holman Endrére.

Talán nem árulok el nagy titkot legbüszkébb 
a Magyar Imre által vezetett, méltán népsze-
rű néptánccsoport, illetve a Bovatsek Dezsőné 
által nagy szakértelemmel vezetett kézimunka 
szakkör létrehozására vagyok. Mindkét művé-
szeti csoport jól ismert országhatáron belül és 
kívül is.

Népszerűek voltak az iskolások számára 
rendezett hangversenyek, amelyek a komoly-
zene alapjaival ismertették meg a gyerekeket. 
Ennek a tevékenységnek kiváló művelői voltak 
a Szentesi Zeneiskola tanárai Nagy János tanár 
úr vezetésével.

Tisztelettel emlékezem Lucz Ferencre, aki 
minden jelentős esemény megörökítője volt. A 
kiállítás képei az ő munkáját is hirdetik.

A felsoroltak csak morzsái az ötven évnek. 
Talán ezek voltak számomra a legemlékezete-
sebbek.

Az évfordulók, ünnepek emléke, szép pilla-
natok felidézésére alkalmas események. Öröm 
volt újra itt lenni. Köszönöm a kapott szép sza-
vakat, ajándékokat.

Fiatal, kezdő igazgatóként büszke voltam 
arra, hogy egy szép, új, az akkori elvárásoknak 

Meghívó 

Tisztelettel meghívjuk Önt és családját, barátait 

2014.  április  24-én, csütörtökön  18 órai  kezdettel  

SZONDI MIKLÓS 

 

 

 

 

 

tanár, rovásoktató 

Kárpát‐medencei ősiségünk 
című előadására. 

Alig ismert régészeti leletek bemutatásával, vetítéses 
előadás formájában, ismertetésre kerül a különböző 

szaktudományok állításaiból összeállt kép. 

Helyszín: Szegvár, Régiposta u. 1. Művelődési ház  

megfelelő intézmény vezetésével bíztak meg. 
Most nagy örömmel látom, hogy a gazdasági 
nehézségek ellenére a falu vezetése nem hagy-
ta magára a kultúrát, erről a támogatás mellett 
a szépen felújított – immáron a mai igények-
nek megfelelő – épület is tanúskodik. Kívá-
nom, hogy az intézmény fiatal, agilis vezetője 
ugyanilyen érzésekkel, élményekkel és büsz-
keséggel vezesse a Művelődési Házat!

Kívánom, hogy az 50 éves múltra visszate-
kintő Ady Endre Művelődési Ház, mely sok 

értéket halmozott fel, immár megújult külsővel 
és névvel még sokáig szolgáljon a kultúra, szó-
rakozás, tanulás színhelyéül.

Márai Sándor gondolataival zárom soraimat:
„Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor 

ünnepelj egészen. Felejts el mindent, ami a 
hétköznapok szertartása és feladata. Az ünnep 
különbözés, mély és varázslatos rendhagyás.”

Kőrösi Lajos  
nyugdíjas művelődési ház igazgató

Költészet Napi 
Szavalóverseny 

általános iskolásoknak. 
a községi könyvtár szervezésében 

 
Időpontja: 

Április 11. péntek  
14 óra 1- 2. osztály 

15.30 óra 3- 4. osztály 
16.30 óra felső tagozatosok 

Témája: a tavasz 
Jelentkezési határidő: április 7-ig az osztályfőnököknél. 

 

Rajzpályázat 
Tavaszi versekhez illusztrációk 
készítésére hirdetünk versenyt 

Beadási határidő:  április 7. 
A beadott rajzokból készült kiállítást a szavalóversenyen nyitjuk meg. 

 

Versíró pályázat 

szabad témaválasztással 
A verseket április 7-ig kérjük a könyvtárban leadni. 

Eredményhirdetés a szavalóversenyen 
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Káposzta fesztivál ami ….avagy a Tündérvári lakoma és  
amit még láttunk!

Mint idehaza rendesen szokásom, 
Felsősófalván sem tudtam később ébred-
ni hajnali öt óránál, de szerencsémre is, 
mivel akkor nem láthattam volna e gyö-
nyörű vidék ébredését az őszi éjszakából. 
A völgyet végig sejtelmesen betakarta a 
fehér ködpára, kicsit úgy éreztem mintha 
egy meseálmot álmodnék tovább teljesen 
ébren. A nap lassan megmutatta magát a 
hegyek gerince fölött, aranyló fénnyel be-
vonva a vidéket. Lassan (nagyon lassan) 
családom is felébredt és végre nekiláthat-
tunk az addigra európai módon megterített 
asztalon feltálalt krőzusi reggelinknek, 
házigazdáink maximálisan kitettek magu-
kért a kilóink gyarapodásának érdekében. 

Mire felszedelőzködtünk és beautóz-
tunk az öt percre lévő Parajdra a Káposz-
ta-fesztivált megnyitó zenés ébresztőről és 
felvonulásról természetesen lemaradtunk, 
de lélekben azért ott voltunk a falunkat 
képviselő szakácsokkal és kuktákkal. 

A fesztivál történetéről annyit sikerült 
megtudnom, hogy immár 18. alkalom-
mal rendezték meg az Erdély és Románia 
szerte, de határokon túl is népszerű főző-
fesztivált, a 2013. évi megmérettetésre 24 
csapat jelentkezett, akiknek nevezési díja 
30-30 töltelék volt csapatonként valamint a 
rendező gárda szerint további 15 ezer töl-
telék talált éhes hasakra a fesztiválra kilá-
togatók között, akik alaposan jól laktak a 
töltelékes káposztával. Volt itt mindenféle 
töltelékű, nagyságú és állagú, a legegysze-
rűbb „kubikus” töltött káposzta krumpli 
és szalonnacsík töltelékkel vagy a Csángó 
módra puliszkaliszttel csülökkel házikol-
básszal titkos és kevésbé titkos receptek-
kel. A legnehezebb töltelék 27 kg-os volt 
a legnagyobb pedig fél méteres, de volt 

alig pár centit meghaladó, ember fél fogára 
sem elég miniatűr is. 

Kicsiny falunk csapata (tényleg csapat 
volt, ahol mindenki kicsitől-nagyig kivette 
részét a sikerből) kitett magáért a kétszáz 
még itthon közösen összegyúrt és elkészí-
tett műremekkel az alföldiesen elkészített 
„szegvári betyáros töltött káposztával”, 
miért is betyáros? 

A mondák szerint Rózsa Sándor mikor 
a szegvári Dóczi-vár vendégszerető pin-
cebörtönében raboskodott azt találta ki 
csavaros eszével az akasztástól minden-
képpen menekülni akarva, hogy ő utolsó 
kívánságként töltött káposztát szeretne 
enni a lován ülve. No hogy ezzel a fur-
mányossággal így elaltatta őrei éberségét, 
a káposzta bekebelezése után megugrat-
ta lovát csak éppen annyira, hogy a vár 
kerítése fölött átrepülve azt sem mondta 
búcsúzásként az elképedt csendőröknek, 
de még a Kurcán már akkor is horgászó 
rabsicoknak, hogy fapapucs. 

No lehet, Parajdon járt Rózsa Sándor va-
lamelyik leszármazottja, mivel a szegvári 
töltött káposzta kihűlt helyét találtuk csak 
a bográcsban, mire a vásári látnivalók 
kifürkészése és a „Sószoros” megnézése 
után visszaértünk a fesztiváli forgatagba, 
töltött káposzta nélkül azért nem marad-
tunk, mivel vendéglátóink gondoltak az el-
csámborgókra is és az ott helyben készült 
finomságokból még meg tudtak bennünket 
kínálni. 

Egy kicsit visszatérnék délutáni sétánk 
színhelyére a Korond patak által kettévájt 
parajdi sótömbhöz, vagyis a Sószoroshoz. 
A parkolótól alig tízperces séta után ér-
tünk le a szoros kezdetéhez, ahol egy fa-
hídon lehet átkelni a nagyon tiszta Korond 
patakon, onnan rátérve a tanösvényre, ahol 
felvilágosító táblák segítik tudásunk gya-
rapodását a hely keletkezéséről és a valaha 
itt történt sóbányászatról. 

A Sószoros kicsit emlékeztetett gyer-
mekkorom NDK-gyártású Winettou és 
Old Shatterhand filmek vadregényes hely-
színére, amit mi a filmek megnézése után 
áthelyeztünk kertünkbe és ott csatáztunk 
tovább. De hol vannak már azok a pajtások 
és hol van már az a kert is? Nekem is már 
csak az Old titulus marad lassan. 

Az eseménydús nap után este megbe-
széltük a családdal másnapi programun-
kat, ami számomra egy kedves invitálás-
ból kifolyólagos túrát jelentett az egyik 
hegyre ősi rovásírást megnézni, amit én 
persze boldogan be is vállaltam. Így jött el 
a másnap reggel és a szembesülés avval a 
kellemetlen ténnyel, hogy a melegítőm az 
erős használatból kifolyólag felhúzás köz-
ben varrás mentén szakadt. Varrónő még 
csak-csak van mellettem idestova 25 éve, 
de varrógéppel speciel ő sem tudott szol-
gálni, így a túrát visszamondva programot 
módosítottunk és reggeli után elindultunk 
Korond felé. 

Korond a Sóvidék legnevezetesebb te-
lepülése, iparművészeti, idegenforgalmi, 
művelődési központja és messze földön 
elismertek a fazekasipari termékei. 

Ebből kifolyólag úgy döntöttünk, hogy 
az autó rohanását itt egy órára megsza-
kítjuk és szétnézünk a több száz méteren 
keresztül felállított elárusító bódék között. 
Persze a lányok rengeteg érdekes (és ér-
tékes) megvásárolandó terméket találtak 
maguknak (a lányok már csak ilyenek). Én 
nem tudtam kibújni bőrömből és inkább 
kereskedői szemmel próbáltam szétnézni 
egy kicsit. Nagyon sok hagyományosnak 
mondott korondi kerámiát kínálnak az 
arra vetődött átutazóknak, számomra ki-
csit nagyüzemi biznisznek tűnik egy-két 
elárusító stand árukészlete, ahol talán ha 
fele készlet a hagyományos kerámia. Fa 
kézi faragásos termékeket sajnos sehol 
nem találtam, de megnyugtató módon már 
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oda is begyűrűzött a kínai gagyi termékek 
garmadája és nem utolsó sorban minden-
hol kínálták pult alól a vidékre annyira 
jellemző áfonya pálinkát, gondolom csak 
azért onnan, mert nehogy fényt kapjon a 
nemes színezetű nedű. 

Innen Farkaslaka felé vettük az irányt, 
de oda majd csak később térünk be, mivel 
igyekeztünk a település mellett lévő 953m 
magas Gordon-tetőre, ahol megcsodáltuk 
a 2011-ben állított 22 méter magas Jézus 
Szíve kilátót és onnan széttekintve meg-
láthattuk a távolban a Fogarasi havasok 
hófödte csúcsait. 

Lefelé ereszkedve a néhol nyaktörőn me-
redek, murvával borított úton, ismét csak a 
mértéktelen erdőirtás nyomait lehetett saj-
nos felfedezni ezen a gyönyörű tájon. 

Farkaslakára betérve meglátogattuk 
Tamási Áron író szülőházát, amit egy kis 
várakozás után, maga az író unokaöccse, 
Sípos Mátyás és kedves felesége mutatott 
be nekünk ízes erdélyi tájszólással. 

Mátyás bácsi mesélt egy órán keresztül 
a szűkebb hazáját rajongásig szerető nagy 
költő-íróról, gyerek- és felnőttkoráról. A 
fiatalságnak megengedték még a széna-
padlásra való felmenetelt is. 

Az emlékház utolsó szobájában 
felfüggesztve egy fotó, amin a barát meg-
ható búcsúzó sorai olvashatók! 

Kányádi Sándor 
T.Á. sírjára 

Négy szép holló talpig gyászba 
rászállt a két cserefára. 

Tövig égtek a villámok, 
ragyog újra a magasság, 
leng a fény a lomb közt, mint a 
kaszák, mikor felakasztják. 

Ősszel aztán a két vén fa 
bronzba önti lent a hantot; 
jönnek majd és megcsodálják, 
mint egy ledöndült harangot. 

Farkas üvölt, öltözködnek 
a hollók majd patyolatba; 
csillagot tart ölelőleg 
karjaiban a két nagy fa. 

Kívánhat-é ember többet:
derékaljnak szülőföldet
s két cserefa tömött árnyát
szemfedőnek.

Búcsúztunk mi is az író megszívlelendő 
szavaival: 

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol 
otthon legyünk benne!” 

A vasárnap délután már ismét Parajdon 
ért bennünket, mégpedig a híres sóbánya 
bejáratánál az oda levivő buszra várva. 

Megtudtuk, hogy 1405-ből származik az 
első írás a sóbányászatról, viszont a mély-
művelésű bányászatot 1762-ben indították 
be. A földalatti gyógykezelés 1960-ban 
kezdődött légzőszervi megbetegedésben 
szenvedők számára. 

Az alagút szája buszunkat és persze 
bennünket is elnyelve, megkezdhettük 
1250 méteres utunkat a 120 méter mélyen 
lévő látogatható hely felé, rögtön orrunkba 
érezhettük a járművünkbe beszálló só ér-
dekes illatát. A folyamatosan kanyarodó és 
lejtő úton pár perc alatt leértünk a fogadó 
helyre, ahol buszunkat elhagyva beléphet-
tünk a bányába, illetve még meg kellett 
lefelé tennünk pár száz lépcsőfokot a hegy 
gyomrába. 

Az alsó ajtón belépve viszont a szánk is 
tátva maradt e monumentális bánya láto-

gatótermei láttán, amikbe elfér egy kisebb 
templom méreteinek megfelelő kápolna, 
egy-egy felnőttek és gyerekek szórako-
zását kiszolgáló kalandpark és játszótér 
valamint mozi és az egyik felsőbb szinten 
működtetett étterem valamint a gyógyítást 
kiszolgáló helységek. A padló sima, mint 
a márvány, pedig só, csak a számtalan 
megforduló látogató lába simára polírozta 
már a sok-sok év alatt. Itt is szembe tűnő 
a turisztikára épülő szolgáltató ipar, kőke-
mény „kapitalista” világ gyűjti be a sápot 
az ide látogatóktól. 

Viszont az árak még a földön járnak, két 
euróért a család legkisebbje Zsófi, fél órán 
át ugrálhatott és csúszdázhatott a külön 
apróknak építet játékbirodalomban. Mi 
felnőttek pedig elmélkedhettünk a roha-
mosan változó világ érdekességein. 

Mivel közeledett a záróra időpontja elin-
dultunk a kijárat felé ahol szembesültünk 
azzal a ténnyel, hogy amennyi lefelé annyi 
felfelé is az út, tehát a sós levegőtől kel-
lőképpen kitisztult tüdőnknek meg sem 
kottyant az a 185 lépcsőfok, amit a buszig 
meg kellett tennünk, leküzdve a távot és 
légszomjunkat jól eset ismét a napvilágra 
kiérni. 

Estefelé még polgármesterünk és alkal-
mi idegenvezetőnk elcsalt bennünket és 
a szegvári néptáncosokat a Korond mel-
lett lévő Csigadombra, ahol egy időben 
aragonit kristályt (Forráskőnek is hívják) 
termeltek ki és megtekinthettük a pezsgő 
forrást ahol két bátrabb táncos fiú is ivott 
belőle. 

Mire visszaértünk szállásunkra beeste-
ledett és mehettünk közösen vacsorázni 
a felsősófalvi kultúrházba, vacsorára vá-
rás és két kupica valódi erdélyi pálinka 
között volt időm átgondolni az elmúlt két 
nap történéseit és látnivalóit. Be kell val-
lanom eddig kicsit kétkedve fogadtam az 
itthoni beszámolókat az erdélyi emberek 
vendégszeretetéről és kedvességéről, de 
maximálisan igaznak bizonyultak az ad-
dig kint jártak beszámolói, nagyon sok 

Folytatás a 12. oldalon
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 ERŐFORRÁSUNK

Zsenge hajtása vagyok 
még az Úrnak, de enged 
látni és láttatni dolgokat. 
Különösen a szentség-
imádás kapcsán indította 
el a gondolataimat és ez 
az oka annak, hogy tollat 
ragadtam.

Falunkban havonta van egész napos 
szentség imádás és február eleje óta minden 
szombat este 1 óra szentségimádást tart az 
atya, amin Szegvár lakosainak megtéréséért 
imádkozunk. Én személy szerint mind a havi 
és a szombati alkalmakon részt veszek. Külö-
nös kegyelem ez számomra és azok számára is, 
akik kihasználják ezt a lehetőséget. De el kell 
mondanom, hogy nagyon kevesen vagyunk.

Amikor szentségimádásra megyek várako-
zás és öröm van a szívemben, hogy találkoz-
hatom az élő Jézussal. Már a templom felé 
haladva beszélek hozzá a gondolataimban azt 

mondva, hogy jövök hozzád Jézusom. Belépve 
a templomba felujjong a szívem, hogy látha-
tom és köszönthetem Őt az Oltáriszentségben. 
Én nézem Őt, és Ő néz engem. Imában eléje 
hozom az érzéseimet, sokszor még énekkel is 
dicsérem Őt. Az a békesség és nyugalom, ami 
ilyenkor körülvesz engem a világban soha meg 
nem tapasztalható csak Ő előtte. Ahol Ő jelen 
van mindig történik valami, akkor is, ha nem 
érzünk semmit, mert ez nem érzéseken múlik. 

Az Oltáriszentségben az élő Isten van jelen. 
Igaz a monstranciában egy falat kenyér van fi-
zikailag, de szellemileg Jézus az élő kenyér van 
jelen. Szívéből kiárad a Szentlélek felénk és 
ránk árassza kegyelmeit. Erőt és békességet ad 
küzdelmeinkhez, gyógyít és szabadít, újjáte-
remt és megfürdet az Ő szeretetében. (Jn 7,37) 
Azt mondja Jézus, hogy ha valaki szomjazik 
jöjjön hozzám és igyon. Testvérem te mennyire 
szomjazod Őt? Mennyire száraz a lelked, érzed 
e azt a fajta szárazságot amit a kút vize nem 
tud enyhíteni. Ha már kiszáradt puszta a lelked 
akkor gyere el hozzá és Ő felüdít téged. Jézus 
mondja a Jn 6,35-ben: Aki hozzám jön nem 

fog éhezni, és aki bennem hisz sohase szom-
jazik meg. Ő az életünk forrása. Jézus vár rád 
is türelmesen, csendben epekedve utánad, egy 
falat kenyér színe alatt elrejtőzve a szentség-
tartóban. Azt akarja, hogy te is tölts vele egy 
kis időt. Ő tudja, mi lakozik az ember szívében, 
tudja örömödet, bánatodat, félelmedet, aggo-
dalmadat. Nyisd meg a szívedet előtte és tedd 
le terheidet a lába elé és engedd, hogy orvosolja 
bajaidat. Ajándékozd meg Őt a jelenléteddel.

Sajnos azonban azt látom, hogy amikor a 
szentségimádást kihirdeti, az atya szava nem 
jut el a fülekig, mintha süket füleknek beszél-
ne. Hátat fordítanak és kimennek a templom-
ból az emberek anélkül, hogy feliratkoznának 
a füzetbe, vagy szombat este ott maradnának. 
A havi első vasárnapi szentségimádás alkal-
mával, hogy minden fél órában legyen valaki 
az Úr előtt. Tizenöt ember kell, hogy kitöltse a 
napot, és ez néha nehezen jön össze mert ma-
radnak üres helyek, pedig 15 embernél többen 
járnak a templomba. Vannak városok ahol 24 
és 40 órás szentségimádásokat tartanak és nem 
1 vagy 2 ember van jelen mint nálunk. 

Biztos mindenkinek vannak fontos dolgai, 
de hívő embernek Jézusnál fontosabb nem le-
het. Hallottam már sokféle kifogást pl. főznöm 
kell, jön a család, unokák vagy épp az időjá-
rásra fogják, és nem hoznak áldozatot azért 
a Jézusért, aki szenvedett és meghalt értük, 
hogy üdvösségük legyen. Ha szeretünk, vala-
kit ahhoz elmegyünk, hogy találkozhassunk 
vele. Vannak, akik a kényelmet választják az 
áldozat hozatal helyett és ez meg is hozza rossz 
gyümölcsét.

Hogyan tudjuk Jézust követni, ha nem töl-
tünk el vele időt, ha nem töltekezünk vele az 
Oltáriszentség előtt. Azzá válsz, amivel tölte-
kezel. A szentségimádáson eltöltött idő is pont 
olyan értékes, mint a szentmisén való részvétel.

Krisztusban testvérem használd ki a kínál-
kozó alkalmakat a szentségimádásra, legfő-
képp most a nagyböjti időkben bőven van miért 
engesztelni az Urat. 

Apák, Anyák Gyerekek gyertek Jézushoz!
Jézus nagyon várt téged, vágyik a szemé-

lyes jelenlétedre, mert fontos vagy neki szeret 
téged hisz ő a szeretet forrása és megakar aján-
dékozni kegyelmeivel. Ne hagyd hiába várni, 
tedd Őt boldoggá. Ha eljössz, a szent színe elé 
megtapasztalhatod, amit én is, hogy soha nem 
jövök úgy el, hogy Ő ne cselekedne valamit a 
lelkemben, mert gondja van rám és rád is. Ne 
adj teret a kísértőnek, hogy különböző kifogá-
sokkal elvonjon a legfőbb jótól. Ha eddig nem 
jártál szentségimádásra, akkor merj változtatni 
rajta. Hagyd el a régi megszokásodat és újíts 
ezen a téren. Jézus mindig örömmel fogad té-
ged, halld meg hívó szavát. 

Szeretettel:
/Gémes Anita./

A TÜKÖR

Volt egyszer egy gazdag öreg zsidó, akinek 
szörnyen rigolyás természete volt. Egy napon 
meglátogatta a rabbit, hátha segíteni tudna neki 
abban, hogy rájöjjön, mi a baj vele.

Miután egy ideig 
beszél gettek, a rab-
binak eszébe jutott 
egy jó módszer arra, 
hogy szemlélte-
téssel rávezesse az 
öregembert élete 
problé májára.

Kezét megfogva az ablakhoz vezette, majd 
arra kérte, hogy nézzen ki, és mondja el, mit 
lát. Az ember ott állt egy pillanatig, majd azt 
mondta: „Látok néhány férfit és asszonyt, és 
egy pár gyereket.”

– Nagyszerű – szólt a rabbi. Ezután ismét 
megfogva az öregember kezét, a szoba másik 
felében álló tükörhöz vezette.

– Most nézzen bele, és mondja el, mit lát!
Az öregember szemöldökét ráncolva azt 

mondta:
– Hát nyilván magamat látom.
– Érdekes – válaszolta a rabbi. –Az ablak 

üvegből van, és a tükör is üvegből van. De a 
tükör üvege ezüsttel van bevonva. Ahogy ezüst 
kerül rá, már nem lát mást, csak önmagát.

Te is, ha az öregemberhez hasonlóan „ezüst-
tel vonod be az életedet” (pénz, jómód), bol-
dogtalan leszel.

A boldogtalanság legyőz, hiszen már nem 
gondolsz másokra, és elkezdesz csak magad-
dal törődni.

Az ember úgy érezheti magát boldognak, ha 
szereti Istent, és jobban szeret másokat, mint 
saját magát. 

Nincs nyomorultabb a hiú, énközpontú em-
bernél. Láss magadon túl!

Sík Sándor: Hiszek

Hallják meg hívők és hitetlenek
Élet-halálra szóló eskümet!
A szív bősége zúg fel ajkamon,
Az kényszerít a Krisztus vallanom.
Hallják meg rokkant, vén aposztaták
S a vétekben vajúdó új-világ,
A forradalom, a vak Leviáthán,
És hallja meg a settenkedő Sátán:
Isten nevében vallomást teszek:
Hiszek.

Hiszek, és hitem súlyos és kemény.
Nem tünde tan, nem pille vélemény.
Nincs benne így-úgy, bárcsak és talán:
Igen és nem, kereken, magyarán.
Semmi csűrés és semmi csavarás,
Ínyeskedés és köntörfalazás:

Hiszem és vallom, szeretem és élem,
Amit az Egyház hinni ád elébem.
Ebben a hitben élek és halok:
Katolikus vagyok.
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Hiszek egy Istent, ki három személy,
Az élő Istent, aki bennem él,
S akiben élek, mozgok és vagyok,
Kinek tenyerén megsimulhatok.
Akinek rám is éber gondja van,
És cselekszik bennem és általam.
Aki mozdítja minden mozdulásom,
S én jóban-rosszban boldogan imádom
Intéző édes mély akaratát.
Hiszek Istenben, hiszem az Atyát.

Égnek és földnek testté vált frigyét:
Hiszem a Krisztust, hiszem az Igét.

Akit az Atya örök óta szül,
És akiben szépséggé lesz a zűr.
Kinek emberré tetszett válnia,
Hogy Isten legyen az ember fia.
Ki hogy minden nap eljöhessen hozzánk,
Ízlelnünk adta a rejtelmes Ostyát.
Benne az élet és benne az út.
Hiszek Istenben, hiszem a Fiút.

Hiszem a Krisztus gyújtotta tüzet:
A Szellemet, aki a Szeretet.
Aki Szent Péter ajakán rivall,
Hegyeket bont, szíveket áthidal,
És hét csatornán csorgatja beléd
Az élesztő kegyelem kútfejét.
Ki tüzet gyújt az embergondolatnak,
Kiből fölébe nőhetsz tenmagadnak

És mosolyoghatsz, alkothatsz, ölelhetsz.
Hiszek Istenben, hiszem a Szentlelket.

Hiszek, és tudom, honnan a hitem.
Házamat én kőszirtre építem.
Négy élőlény az erős alapok:
ember, oroszlán, sas, tulok.
Hallottam a piacon szólni Pált,
Hallottam Ágostont és Ottokárt,
Látom a szirten Péter kulcsait,
S bennem a mélyben, hallom döbbenettel:
Kimondhatatlan gerjedezésekkel
A Szentlélek sóhajtozik.
Ó tudom kinek, ó tudom kinek:
Én az eleven Istennek hiszek.

Élő hitemmel vagyok én szabad.

Mankó helyett kötöttem szárnyakat.
Ami akad a földön emberi,
Gazdag szívem testvérnek ismeri.
És ami túl az emberkörökön,
A végtelenség: ígért örököm.
És mikor üt a boldogságos óra,
Hogy befogadjon koporsóm gubója:
Hitem gyertyája utolsót remeg,

És Istennek ajánlom lelkemet.

RÖVID KERESZTÚT

A keresztút imádkozása vezessen el a Ke-
reszt felismerésére, elfogadására és a Megfe-
szített Úr imádására. „Nem akarok ugyanis 

tudni másról köztetek, mint Jézus Krisztusról 
a Megfeszítettről!”

1. Állomás: PITÁTUS ELITÉLI JÉZUST
Uram, Jézus, olyan sokszor ítélkezek értel-

metlenül, szeretetlenül.
Segíts, hogy a Te szemeddel lássak, ne Pi-

látuséval.
2. Állomás: JÉZUS ELFOGADJA A KE-

RESZTET
Uram, Te énértem, az én világomért ölelted 

meg a keresztet. Add, hogy én Te éretted, a 
Te Országodért vállaljam életem nehézségeit, 
szenvedéseit.

3. Állomás: JÉZUS ELESIK
Olyan sokszor elesem, Jézus, pedig próbál-

lak követni. S Te mindig felemelsz. Segíts bízni 
irgalmas szeretetedben.

4. Állomás: TALÁLKOZIK ANYJÁ VAL
Uram! Édesanyád bánatát legyőzi irántad 

való szeretete. Segíts, hogy Máriaként lépje 
oda a kereszt alatt görnyedőkhöz.

5. Állomás: CIRENEI SEGÍT
Jézus! Sokszor olyan közömbös vagyok má-

sok bajai iránt. Segíts, hogy felismerjelek Té-
ged a rámszorulókban.

6. Állomás: VERONIKA
Jézus! Időnként félek elindulni, érintetni 

másokat. Adj nekem bátor, tevékeny hitet, és 
ragyogtasd fel nekem Arcodat.

7. Állomás: MÁSODIK ELESÉS
Jézusom! Olyan sokszor zárkózottság mögé 

rejtem csüggedésemet. Szítsd fel bennem a re-
ményt, és segíts, hogy ne féljek újrakezdeni

8. Állomás: JÉZUS ÉS AZ ASSZONYOK
Uram, még a részvétem is tele van kesergés-

sel és önsajnálattal. Üresíts ki engem az önsze-
retettől és tölts be a Te szereteteddel.

9. Állomás: HARMADIK ELESÉS
Uram! A Te elesésed saját gyenge ségemmel 

szembesít. Nálad nélkül tehetetlen vagyok. 
Szükségem van Rád, segíts rajtam.

10. Állomás: MEGFOSZTJÁK RUHÁI TÓL
Jézus! Én úgy ragaszkodom a tekintélyhez, 

megbecsüléshez. Segíts, hogy ezeket elenged-
jem, és egyedül Beléd öltözzek.

11. Állomás: KERESZTREFESZÍTÉS
Jézusom, add, hogy engedelmességedben 

a szeretet titkát érthessem meg, taníts engem 
szeretetből engedelmeskedni, mindhalálig.

12. Állomás: MEGHAL A KERESZTEN
Uram, Jézus! A Te kezedbe ajánlom életemet 

és halálomat. Ajánld fel kérlek a Te keresztha-
láloddal az Atyának.

13. Állomás: LEVESZIK A KERESZT RŐL
Jézus! Úgy félek a kiszolgáltatottságtól, el-

vetettségtől. Kérlek, helyezz engem édesanyád 
ölébe.

14. Állomás: SÍRBA HELYEZIK
Jézus! Bezárt sírodnál elhagyatottnak, ma-

gányosnak érzem magam. Kérlek, engedd 
megtapasztalnom közelséged, szerető jelenlé-
ted állandóságát.

(Közre adta: Piti M. SzTT imáiból)

HÍREK-ESEMÉNYEK

A márciusi számban jelzett esti szentmi-
sék kezdési időpontja nem változik az óra 
átállítással, továbbra is marad a 18 óra!

Április 13. Virágvasárnap: barka szentelés a 
fél 9-es szentmise kezdetén, majd a szentmisé-
ben Jézus szenvedéstörténetét énekelve halljuk 
a felnőttek előadásában.

Április 16. Nagyszerda: este ½6-kor lesz az 
utolsó keresztút

Április 17. Nagycsütörtök: szentmise az utol-
só vacsora emlékére 18 órakor kezdődik. Ezen 
a szentmisén elhallgat az orgona, a csengők, a 
harangok, Jézus elfogására, szenvedésére, ha-
lálára emlékezve. 

Április 18. Nagypéntek: Ezen a napon nincs 
szentmise, a szertartás 18 órakor kezdődik, há-
rom fő része van: igeliturgia, keresztleleplezés 
és hódolat a kereszt előtt, áldoztatás.

Április 19. Nagyszombat: a szertartás 19 
órakor a szabadban tűzszenteléssel és a húsvé-
ti gyertya megáldásával kezdődik, ünnepélyes 
bevonulás után ige – liturgia, majd a dicsőség 
szavára felcsendül a harang, az orgona és a 
csengő is! Jelezve az ALLELUJÁS örvende-
zést, Krisztus feltámadását! A szentmise végén 
a feltámadási körmenet.

Április 20. Húsvétvasárnap: Jézus feltáma-
dásának ünnepe, szentmise délelőtt ½9-kor és 
este 18 órakor lesz.

Április 21. Húsvéthétfő: vasárnapi miserend 
lesz templomunkban.

Április 26-án 16 órai kezdettel immár har-
madik alkalommal lesz gyerekmise templo-
munkban. Kicsi gyermekeket, és az alsó ta-
gozatos tanulókat hívjuk és várjuk szüleikkel 
együtt erre a szentmisére.

Április 27. Az Isteni Irgalmasság vasárnapja. 
Ezen a vasárnapon 16 órai kezdettel a 

kórógyszentgyörgyi kápolna helyén álló ke-
reszt előtt lesz Szent György napi búcsúi 
szentmise, majd könyörgés jó termésért. Ezen 
a vasárnapon már nem lesz este szentmise a 
templomban!

Május 1-én Munkás Szent József ünnepén, 
elkezdődik a májusi litánia, minden nap 17.40-
kor. A feltámadt Jézus, örömét, békéjét kívá-
nom a Szegvári Napló Olvasóinak! 

(Rozgonyi Mária)
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Jótékonysági ovibál a 
mese jegyében

Együtt Egészséggel A Szegvári Óvodá-
sok Jövőjéért Alapítvány elnöke Rehákné 
Vigh Mária óvónő, akit a jótékonysági bál 
– ovibál – apropóján kérdeztem az alapít-
vány munkájáról.

Mikor és milyen céllal jött létre az ala-
pítvány?

Alapítványunk 1997-ben alakult, a pe-
dagógusok és a szülők összefogásával. 
Felismertük, hogy intézményünk fenn-
tartójától, az önkormányzattól, egyre 
növekvő terhei mellett nem várhatjuk el, 
hogy minden elképzelésünket támogassa. 
Az óvoda költségvetésének kiegészítését 
jelenti, hogy új forrásokhoz juthatunk, 
lehetőségünk nyílt az akkor nyitottá váló 
pályázati rendszer használatához.

Céljaink között szerepel a nevelő, oktató 
munka támogatása, az óvoda eszközkész-
letének bővítése, fejlesztő játékeszközök 
beszerzése, az óvodás gyermekek fejlődé-
séhez való optimális környezet biztosítása, 
allergiás gyermekek óvodai beilleszkedé-
sének segítése, a hátrányos helyzetű gyer-
mekek támogatása.

Hogyan alakult ki az az ötlet, hogy jó-
tékonysági rendezvényt szervezzetek? Mi-
lyen feladatok állnak a szervezők előtt egy 
ilyen nagyszabású rendezvény kapcsán?

Bevételeinket a pályázatokon nyert ösz-
szegek, és az szja 1%-os felajánlások ad-
ják. Úgy gondoltuk, talán több támogatóra 
találnánk, ha konkrét céllal szerveznénk 
jótékonysági bált, ahol szórakozhatnak is 
a résztvevők, és megismerhetik az alapít-
vány munkáját. A sikeren felbuzdulva, ha-
gyományosan 2 évenként, az idén 6. alka-
lommal szerveztük meg ezt a rendezvényt.

Általában egy évvel a rendezvény előtt 
már elkezdünk gondolkodni, ötletelni. 
Helyszín, időpont, vacsora készítése, fel-
szolgálása, zenekar, fellépő művészek, 
büfé. Ez volt az első alkalom, hogy nem 
hívtunk sztárvendéget. Támogatási fel-
ajánlásként az Alibi együttes szórakoztat-
ta az idei bál vendégeit. A jó hangulathoz 
elengedhetetlen a jó vacsora. Minden al-
kalommal más volt eddig a menü. A fi-
nom vacsoráról Szabó György és segítői 
gondoskodtak (marhapörkölt főtt burgo-
nyával), a desszertet az óvoda konyhájá-
nak munkatársai készítették. Éjfélkor kelt 
tésztába göngyölt virslit fogyasztottak 
vendégeink. A terem dekorációjához Mol-
nár Rita nyújtott segítséget, a felszolgálást 
Kovács Csabának köszönhetjük. Az utol-

só hetekben szorosan együttműködtünk 
a Művelődési Ház, és az Önkormányzat 
dolgozóival.

Általában valamilyen téma köré szervez-
zük a bált pl. víz, néphagyomány, boszor-
kány bál, vagy legutóbb a mesék jegyében 
gondolkodtunk. Ez adja a vezérfonalat, és 
– szintén a hagyományokat követve – eh-
hez igazítjuk az óvodás gyermekek báli 
nyitó műsorát, és a dolgozók meglepetés 
produkcióját is. Ezekre való felkészülésre 
kb. 1 hónapot szoktunk szánni. Hasonló 
stílusban készítjük el a rendezvény plakát-
ját, a belépőjegyeket, a terem dekorációját, 
az ültető kártyákat, a támogatók neveit be-
mutató falat.

Dolgozóink nagyon jó munkamegosz-
tásban végzik a feladataikat a felkészülés 
időszakában, amiket mindenki önként 
vállalhat. Így mindennek van gazdája, 
felelőse. Pl.: dekoráció, tombolatárgyak, 
gyermekek műsora, felnőttek műsora, 
alapanyagok beszerzése, feldolgozása, 
szállítása, munkafolyamatok összehango-

lása… stb. Sőt, még nyugdíjas dolgozóink 
is bekapcsolódnak a munkánkba, minden 
bál alkalmával ők sütik a virslis kiflit. 

A rendezvény természetesen a gyerekek 
javát szolgálja. Régebben mit valósította-
tok meg a bevételből? Az idén mit tűztetek 
ki célul az adományok felhasználására?

Természetesen a bevétel mindig óvodá-
saink javára kerül felhasználásra. Eddig is 
sok eredményt tudtunk felmutatni pl.: ud-
vari játékokat vásároltunk, hozzájárultunk 
egy nagyon látványos beruházás, az ovi 
falu elkészítéséhez, valamint a só szoba 
kialakításához. Idén további fejlesztő játé-
kok beszerzését tervezzük.

Ez úton is szeretném kifejezni köszöne-
tünket minden kedves támogatónknak, – 
közel 200-an voltak – akik hozzájárultak 
rendezvényünk sikeres lebonyolításához.

Köszönöm a beszélgetést.

Kosztolányi Sándorné

MÁJUS 1-jei rendezvény 
a szegvári Művelődési Házban

Szegvár Nagyközség Önkormányzata, a Képviselő-testület Oktatási, Kulturális 
és Szociális Bizottsága a Művelődési Házzal közösen 

MÁJUS 1-jén
kulturális és sport délutánt szervez

A program 15.00 órakor kezdődik:
- Arcfestés, kézműves foglalkozás a Belevaló Klub közreműködésével
- Kiállítás nyílik Virág Zoltán madárpók preparátumaiból
- Honkyokushin karate bemutató a Művelődési Ház előtt
- A szegvári Magyar nóta Klub tagjai nótákat énekelnek
- A Honkyokushin karate csoport Nippon Zengo bemutatója
- Buby Swallow Vintage Style Clothing ruhabemutató. Banka Ágnes által 

készített ruhák felvonultatása. 
- Társastánc bemutató. Fellépnek: Hegyes Bertalan-Kis Violetta, Palásti 

Dávid-Gajda Loretta, Tóth Marcell-Kovács Brigitta párosok
- A Bazsa Mári népdalkör tagjai népdalokat énekelnek
- A Dobbantó néptáncegyüttes és a Szötyke csoport fellépése
- Zenés est a Gazsó-Szűcs duóval

Ugrálóvár, kirakodó vásár, büfé, várja az érdeklődőket.

A belépés díjtalan! A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Kísérjék figyelemmel a plakátokat, szórólapokat, a Kurca TV adásait!

Mindenkit szeretettel várunk!
Lukács Istvánné
bizottsági elnök
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Egy hely  
üresen maradt…

Kedves, öreg 
Ba rát nőmtől , 
Amálka néni-
től búcsúzom 
e sorokkal. 30 
évet kellene 
most vissza-
pergetnem az 
időben, hiszen 
körülbelül ek-
kor indult ba-
rátságunk, bár 
sokan kisgyer-
mek korunk óta 

ismertük Őt. Nem volt gyermeke, mégis sok 
gyermek megfordult kertjében, házában, „pin-
cétől a padlásig”, mint egy kincsesbányában, 
amire még évtizedek múlva is jólesően emlé-
kezünk.  

Most évekkel később gondolok arra, hogyan 
is kezdődött barátságunk: először csak a temp-
lomból hazafelé jövet beszélgettünk, aztán 
az idő múlásával ezek a beszélgetések egyre 
mélyebbek lettek, közös fohászokká, imává 
alakultak. Hiányoznak az éjszakába nyúló 
beszélgetések, közös imáink szeretteinkért, 
egyházunkért, egyházközségünkért, lelkipász-
torainkért.

Sokan emlékeznek rá, hogy életének nagy 
részét beteg testtel élte, de ez nem fogta Őt 
vissza abban, hogy „tegye a dolgát” szűkebb és 
tágabb családjában, ismerősei körében. Beteg-
ségének, szenvedésének türelmes elfogadásá-
val sokunk számára példát mutatott. 92 szen-
vedésekkel, de örömmel teli évet adott neki az 
Úr, igazolva a jól ismert mondást: akiket az Úr 
szeret, azokat megpróbálja. 

Nem a földi életre gyűjtötte kincseit, nagyon 
jól ismerte és élte a szentírás tanítását: „Ahol a 
kincsed, ott a szíved is” (Mt 6,21). Nagylelkű volt 
a segítésben, adakozásban, adott mérték nélkül. 
Szeretettel gondozta kertjét, fáit, házát, aminek 
terméseit évről évre bőkezűen osztotta szét. 

Jól tudta azt is, hogy „aki állhatatos marad 
mindvégig, az üdvözül” (Mt 10,22). Egész éle-
tében hűséges volt az Egyházhoz, hitéhez, a 
jó Istenhez. Éltette a keresztény remény, hogy 
életünk végén eljutunk az égi hazába.

Ebben a hitben megerősödve búcsúztunk 
Tőle a temetésén és a gyászmisén, ahol egy 
hely üresen maradt.

Most Reményik Sándor néhány kedves sorá-
val köszönjük meg az Ő életét, a majdnem év-
százados hűségét, példamutató életét:

„Ha van igazság, hallania kell 
Most mindent, ami lelket fölemel. 

Madarak ezerhangú kórusát
A tavaszodó mennyországon át.” 

Szabó Judit

Tesz-Vesz-Tavasz
Az idén immár 7. alkalommal megrendezett, 

egyházmegyét építő-szépítő Tesz-Vesz-Tavasz 
programba kapcsolódtunk be március 22-én 
szombaton délelőtt 9 órától. 

Több mint 20 lelkes fiatal – és már nem olyan 
fiatal – akik úgy gondolták, hogy felelősek kör-
nyezetükért, illetve ami a környezetükbe tör-
ténik, vagy nem történik, vállalta, hogy meg-
tisztítja a templomkertet a lehullott levelektől, 
letört ágaktól. Jöttek édesanyák kisgyerme-
keikkel, és fiatalok kapákkal, gereblyékkel, 
lombsöprűkkel és nagy-nagy munkakedvvel. 
Jókedvűen folyt a munka, a templomkert egyik 

szegletétől a másikig mindent kitakarítottunk. 
Közben vidáman beszélgettünk, volt egy kis tí-
zórai szünet is, és meglátogatott bennünket az 
Egyházmegyei Ifjúságpasztorációs Iroda mun-
katársa, aki még kis ajándékot is hozott a részt-
vevőknek, és végigjárta az addig kitakarított 
területet. A munka persze utána is folytatódott, 
amíg körbe nem takarítottuk a kertet.

A fiúk vállalták a nehezebb fizikai munkát, 
de mindenki szorgalmasan tette a dolgát. Jó 
volt átélni a közös munka örömét, a munkánk 
nyomán kialakult rend és tisztaság jóleső érzé-
sét, a templomkert megszépülésének látványát. 
Megtapasztaltuk, hogy az összefogás erejével 
sokkal több jó születik, mint amire egyedül ké-
pesek lennénk. 

Jó lett volna a végén egyet röplabdázni a 
tiszta terepen, de ehhez már túl fáradtak vol-
tunk. Köszönjük a kis csapatnak a jól végzett 
munkát, a lelkesedést. 

Találkozzunk jövőre ugyanitt!

Szabó Judit

A Szegvári Napló pénzforgalma 2013-ban
Bevételek
 Nyitó egyenleg 217.174 Ft
 Újságár bevétel 641.520 Ft
 Lakossági támogatás 56.000 Ft
 Dr. Szeri Ilona támogatása 67.000 Ft
 Hirdetés 93.000 Ft
 Banki kamat 1.047 Ft
Összesen:  1.076.241 Ft

Kiadások
 Nyomdaköltség  579.624 Ft
 Útiköltség 55.440 Ft
 Nyomtatvány, adminisztráció 4.135 Ft
 Banki költség 18.636 Ft
 Előfizetők, kötelespéldány posta 41.310 Ft
 Számítástechnikai költségek
 (vírus szoftver, internet) 65.500 Ft
Összesen:  764.645 Ft

Egyenleg 2013. december 31-én  311.596 Ft
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kedves embert ismertünk meg. Szerettünk 
volna még eljutni a Békás szorosba és a 
Gyilkos-tavat is szerettük volna megnéz-
ni, de nem akartunk rohanni, hogy csak 
egy pipák legyenek ezek a helyek az úti-
könyvünkben, talán idén kijutunk ismét és 
láthatjuk ezeket a helyeket. 

Másnap reggel elindultunk Magyar-
ország felé, hazafelé tartó utunk az első 
részben leírt tájakon keresztül vezetett 
megannyi sebességmérő poszt figyelő te-
kintetétől követve, de haladásunkat nem 
megtörve, Királyhágónál búcsúztunk Er-
délyországtól e meseszerű, gyönyörű hely-
től ahová még visszatérünk. 

Pár óra múlva elértük a román-magyar 
határt, ahol már nagyon vágytuk az otthon 
közelségét, problémamentesen beléptünk 
szeretett hazánkba és irányt vettünk Szeg-
vár felé…, majd ötszáz méter után megállí-
tottak bennünket „Jó napot kívánok közúti 
ellenőrzés, kérem az okmányokat”. Végre 
hazaértünk!

Az írás elején lévő ősi rovásírás fordí-
tása: 

Amikor a vándor ismét útra kél 
nem zavarja őt se nyár se tél

Váczi Csaba

A 7. oldal folytatása

Világ- és emléknapok a 
következő időszakban

Április 22. A Föld napja
Április 24. A rendőrség napja
Április 27. A vakvezető kutyák világnapja
Április 28. A testvérvárosok világnapja
Május 1. A munka ünnepe
Május 3. A nemzetközi sajtószabadság napja
Május 4. A tűzoltók napja
Május 5. Anyák napja
Május 6. A magyar sport napja
Május 7. Az asztma világnapja
Május 8. A Nemzetközi Vöröskereszt és Vö-
rös Félhold napja
Május 9. A II. világháború befejezésének 
emléknapja Európában
Május 10. A Mentők napja, A madarak és fák 
napja
Május 12. Az ápolók nemzetközi napja
Május 15. A család nemzetközi napja, Nem-
zetközi klímaváltozási nap, Az állat- és nö-
vényszeretet napja Magyarországon
Május 17. A magas vérnyomás világnapja

Kedves Olvasó!

Ismét eltelt egy hónap. Szeretnék Önöknek 
beszámolni a márciusi rendezvényekről, ese-
ményekről.

Március 14-én megemlékeztünk iskolai 
szinten a nemzeti ünnepünkről. A községi ün-
nepséget március 15-én rendeztük meg, ahol a 
műsort a 4.a és 4.b, valamint a 3.a osztályos ta-
nulók adták elő Balogh Ágnes és Ternainé Ko-
vács Anna pedagógusok vezetésével. A dalokat 
Bernáth Ildikó iskolaigazgató tanította be. A 
dekorációt Laskovicsné Ágoston Sarolta készí-
tette, a hangosításért Szabó Ferenc rendszer-
gazda felelt. A táncokat Magyar Nóra és Török 
László táncpedagógusok állították színpadra. 

Köszönjük a szép színvonalas műsort.
Március közepén iskolásaink mezei futóver-

senyen vettek részt Szentesen, ahol nagyon 
szép eredményeket értek el. Az alsó tagoza-
tosok közül az 1-2 osztályos korcsoportban 1. 
helyezést ért el egyéniben Szabó Dániel 2.a 
osztályos tanuló. Felkészítő nevelője: Lukács 
Istvánné. 

Az 5 főből álló csapat szintén elhozta az 1. 
helyet. Akikre büszkék vagyunk, a következő 
tanulók: Szabó Dániel, Szabics Ákos, Jószai 
Péter, Csurgó Máté 2.a osztályosok. Felkészí-
tőjük Lukács Istvánné. Lakatos Adrián 3.a osz-
tályos tanuló. Felkészítője Laskovicsné Ágos-
ton Sarolta.

Gratulálunk a szép helyezésekhez.
A felső tagozatosok eredményéről Pólyáné 

Téli Éva tanárnő számol be a Sport rovatban. 
Március 27-én értékelték a Petőfi versilluszt-

rációs pályázat alkotásait Hódmezővásárhe-
lyen, a Művelődési Központban. A díjazott 
alkotások készítői között szerepelt, Pap Mar-
cell 2.a osztályos, Barát Dorina 2.b osztályos 
és Szabó Boróka 6.a osztályos tanuló. A kiál-
lításon kb.150 rajz vett részt, ebből 40 tanulót 
jutalmaztak. Értékes ajándékcsomaggal, szín-
házjeggyel tértek haza a tanulók. Mindannyian 
a Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola tanulói. 
Felkészítő tanáruk Jeneiné Lucz Mária.

Gratulálunk!

Mit kínálunk április hónapban?
- Tavaszi szünet első napja: április 15-től, 

utolsó napja április 22.
- Tavaszi szünet utáni első tanítási nap: áp-

rilis 23.
- 25-én az alsó tagozat valamennyi tanulója 

részt vesz Szentesen a laktanyában megrende-
zésre kerülő Műszakiak Napján.

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok min-
den kedves olvasónak az iskola valamennyi 
dolgozója nevében!

Lukács Istvánné tanítónő

Diákvilág
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Polgárőr és Rendőr 
hírek

Tisztelt, Olvasó! 
Az előző számban részletesen taglaltam a 

KöHÉM rendelet kerékpárosokra vonatkozó 
szakaszait. Most folytatom a rendeletet ér-
dekesség képen:

Az állati erővel vontatott járművek és a 
kézikocsikra vonatkozó üzemeltetési műsza-
ki feltételek

117 § (1) Az állati erővel vontatott jármű-
veket és kézi kocsit fel kell szerelni:

az üzemben tartó nevét és lakcímét fel-
tüntető, a jármű jobb első részén elhelyezett, 
legalább 0,15 x 0,30 méter nagyságú táblá-
val,

a jármű bal oldali legszélső pontját jelző, 
előre fehér, hátra piros fényt adó, éjszaka, 
tiszta időben legalább 150 méter távolságból 
látható, nem vakító lámpával (lámpákkal),

hátul mindkét oldalon, a jármű legszélső 
pontjától 0,40 méter távolságban, a talajtól 
legalább 0,35 méter és legfeljebb 0,60 méter 
távolságban elhelyezett, legalább 50 cm2 ha-
tásos felületű piros színű fényvisszaverővel, 

a jármű hátulján elhelyezett hátulról is jól 
látható, legalább 750 cm2 felületű, ferde pi-
ros-fehér csíkozású fényvisszaverő táblával. 
A táblát úgy kell elhelyezni, hogy alsó szé-
le az úttest szintjéhez legfeljebb 0,60 méter 
távolságban legyen. A tábla fényvisszaverő 
képességének olyannak kel lennie, hogy 
sötétben, tiszta időben távolsági fényszó-
róval megvilágítva 150 méterről észlelhető 
legyen.

(2) Az állati erővel vontatott járművet – a 
szán kivételével – fel kell szerelni olyan rög-
zítő fékkel, amely a járművet 16%-os lejtőn 
megtartja. A személyszállításra berendezett 
ilyen jármű fékberendezésének a hajtó által 
menet közben is működtethetőnek kell lenni.

A kerti traktorra vonatkozó üzemeltetési 
műszaki feltételek

118 § Az egytengelyes motoros részből 
és hozzá kapcsolt egy tengelyes pótkocsiból 
álló, a közúti közlekedésben egy egységként 
résztvevő, és 15 km/h sebességnél gyorsab-
ban haladni nem képes lassú járművet (a to-
vábbiakban kerti traktor), ha a lassú járműre 
előírt követelményeknek nem felel meg, leg-
alább a következőkkel kell felszerelni:

olyan a vezető által menet közben is mű-
ködtethető és rögzíthető fékberendezéssel, 
amely a járművet bármely terhelési állapot-
ban legalább 2 m/s2 lassulással lefékezni, és 
a terhelt járművet 18%-os lejtőn megtartani 
képes,

olyan kormányberendezéssel, amely a 33 
§ (3) bekezdésében meghatározott követel-
ményeket kielégíti, előre fehér, hátra piros 

fényt adó, éjszaka, tiszta időben legalább 
150 méter távolságból látható, nem vakító 
lámpával (lámpákkal) amely a jármű előtt 
az utat legalább 10 méter távolságig meg-
világítja, az 1,6 méternél nem szélesebb 
kerti traktoron e lámpát (lámpákat) a jármű 
bal oldalán, az 1,6 méternél szélesebb kerti 
traktoron e lámpákat a jármű jobb és bal ol-
dalán egyaránt el kell helyezni, elhelyezési 
méreteikre a helyzetjelző lámpákra vonat-
kozó előírásokat kell alkalmazni és energia 
ellátásuk olyan legyen, hogy a jármű álló 
helyzetében is világíthassanak. 

 a 117 § (1) bekezdés c) pontjában megha-
tározott fényvisszaverőkkel,

 a 117 § (1) bekezdés d) pontjában megha-
tározott fényvisszaverő táblával

mind az egy tengelyes motoros részt, mind 
a hozzá kapcsolt pótkocsit első, fehér színű, 
nem háromszög alakú fényvisszaverővel.

Más a közösséget talán jobban érdeklődő 
témával kapcsolatban:

A 2014. évi Megyei Polgárőr Szövetség 
közgyűlése a múlt hónapban volt Szegeden 
ahol általánosságban méltatták a polgárőrök 
által végzett tevékenységet. Településünk 
polgárőr egyesületét többször is jó példa-
ként emlegették és elismerően szólt a me-
gyei vezetőség az egyesületünk munkájáról. 
Az elismerést mi sem bizonyítja jobban, 
minthogy egyesületünk a 16 db polgárőr 
kerékpárból egyet megkapott az elnök úr 
és az alelnök úr közben járására. Így a kö-
zel 60 megyei szervezetből az egyik kerék-
pár büszke tulajdonosa a Szegvári Polgárőr 
Egyesület. 

Szintén márciusban egyesületünk elnöke 
Szegvár Önkormányzat Képviselőtestülete 
elé terjesztette a 2013. évi beszámolót és azt 
a Képviselőtestület elfogadta. (A beszámoló 
facebook oldalunkon is, és honlapunkon is 
megtekinthető.) 

Ezek voltak a jó hírek. Sajnos azonban 
nem fenékig tejföl az élet. 

Településünkön felütötte a fejét egy bűnö-
zési hullám mely több kiskert, illetve mel-
lék- és gazdasági épület kifosztásával járt. 
Valamint történt egy betörés is. A lopások 
jellemzően olyan ingatlanokba történnek, 
melyek a falu szélén helyezkednek el és 
földúton vagy kevésbé látható útszakaszról 
viszonylag gyorsan és könnyen megköze-
líthetők. Az esetek az elmúlt két hónapra 
vonatkoztathatóak elsődlegesen. A lopások 
alkalmával nem feltétlenül tűnik el nagy ér-
ték, esetlegesen nem is tűnik el semmi, mert 
a tolvajt megzavarták vagy megláthatták. 

Ezért kérem a lakosságot, ha bárki bár-
milyen információval szolgál, illetve a vélt 
elkövetőről személyleírást tud adni azt hala-
déktalanul, tegye meg a KMB irodán, vagy 
telefonon a helyi rendőröknek. Valamint 
kérném a lakosságot, hogy ha az említett 

ELISMERÉS
A Magyar Posta biztonsága érdeké-
ben végzett kiemelkedő tevékenysé-

géért, Postabiztonságáért Érmet 
adományozott 

Tégla Ferenc
BM ezredes részére
2014 márciusában.

Köszöntjük őt ez alkalomból!

A „Furioso” Művészeti 
Alapítvány bemutatása

A Furioso Művészeti Alapítvány 2013 de-
cemberétől az iskola berkein belül tevékenyke-
dik, tagsága kibővült 8 főre. Célja, a szegvári 
Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola támogatása, a művészeti okta-
tás, nevelés feltételeihez történő hozzájárulás. 
Ezáltal iskolás gyermekeket lehet támogatni, 
iskolai rendezvényeket, művészeti, illetve 
sporttáborokat lehet szervezni. Lényegesnek 
tartjuk, hogy pályázati forrásból az iskola ré-
szére eszközöket vásárolhassunk, támogassuk 
a művészeti tevékenységeket, ösztöndíjjal se-
gítsük a jól tanuló, rászoruló gyermekeket. 

Kedves segíteni szándékozó emberek, vál-
lalkozók!

Kérjük Önöket, hogy adójuk 1 %-ával, vagy 
bármely felajánlással, adománnyal segítsék az 
iskoláskorú gyermekek további tanulását, fej-
lődését.

A Furioso Művészeti Alapítvány adószáma: 
1 8471760-1-06

Köszönettel: 

Dr. Vigh-Molnár Henriett 
kuratóriumi elnök és a tagság

időszakban ingatlanjuk területéről bármi-
lyen kis értékű tulajdon is eltűnt, az eltűnés 
feltételezhető időpontját közölje a rendőrök-
kel, ugyanis ezek az információk nagyban 
elősegítik a nyomozást. Együttműködésüket 
nagyon köszönöm.

Már az előző számban is említettem és 
kértem, aki teheti adója 1%-val támogassa 
a Szegvári Polgárőr Egyesületet (adószám: 
18459076-1-06), ha valaki ezen felül is kíván 
felajánlást tenni, azt nagy tisztelettel fogad-
juk és köszönjük. 

Tisztelettel: B. S.
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Házi mezei futóverseny
A csapadékos időjárás és a csatornázás együttes 

hatása miatt sajnos nem volt lehetőség a szabadban 
felkészülni a mezei futóversenyre. Még a verseny 
napján délelőtt sem volt alkalmas a verseny meg-
rendezésére a pálya, de szerencsére a nap kisütött, s 
így délután két órakor nekivághattak a résztvevők a 
távnak. 36 felsős állt rajthoz és teljesítette a korosz-
tályonként változó távot. 

Eredmények:
III. korcsoport
Fiúk:
1. Szilágyi Márk, 2. Bánfi Benedek, 3. Dudás 

Vencel, 4. Ajtai László, 5. Horváth Attila, 6. Kéri 
Richárd, 7. Kozma Patrik, 8. Varga János, 9. Homlok 
Krisztofer, 10. Csatordai Csaba, 11. Busi Zsolt, 12. 
Mrena László, 13. Gila Róbert, 14. Kovács Kevin, 

Lányok:
1. Gémes Lilla, 2. Apró Réka, 3. Kunszabó Vik-

tória, 4. Szanyi Erika, 5. Forrai Napsugár, 6. Katona 
Renáta

IV. korcsoport
Fiúk:
1. Valkai Zsolt, 2. Sisák Gyula, 3. Gémes Gergő, 

4. Bercsényi Bence, 5. Kóródi Dániel, 6. Muzsik 
Sándor

Lányok:
1. Pindzsulya Imola, 2. Mihály Tímea, 3. Szabó 

Fanni, 4. Szabó Janka, 5. Lantos Lilla, 6. Kanalas 
Ivett, 7. Fábrik Mónika, 8. Farkas Orsolya, 9. Szanyi 
Enikő

Pólyáné Téli Éva

KÖRZETI MEZEI FUTÓ 
DIÁKOLIMPIA

Sajnos kevés lehetőség volt a felkészülésre az 
időjárás és a csatornázás miatt a körzeti mezei 
futó diákolimpiára, amelyet Szentesen rendez-
tek. Ennek ellenére nagyon szépen szerepeltek a 
Forray Máté Általános Iskola és AMI tanulói első 
osztálytól a nyolcadikosokig bezárólag. 57 tanu-
ló teljesítette a távokat. Kiemelkedően szerepel-
tek az I. korcsoportos fiúk, akik csapatban az első 
helyen végeztek, s egyéniben is szegvári győze-
lem született. A nagylányok szereplése szintén 
kiemelkedő volt, hiszen az atlétákkal megtűzdelt 
mezőnyben második helyet szereztek. A rende-
zők különdíját kapta Bercsényi Bence, aki hal-
lás- és látás károsodása (Usher-szindróma) elle-
nére is ragyogóan teljesítette a 3 km-es távot. 

Eredmények: 
I. kcs fiúk (550 m): 1. Szegvár (Szabó Dániel, 

Szabics Ákos, Lakatos Adrián, Csurgó Máté, 
Jószai Péter, Szabó Kevin)

Egyéniben: 1. Szabó Dániel, 5. Szabics 
Ákos, 6. Lakatos Adrián

I. kcs lányok (550 m): 6. Szegvár (Mrena 
Kornélia, Takács Sára, Bihari Regina, Szabó 
Viktória, Bozó Lili, Bölcskei-Molnár Zita, Né-
meth Szimonetta

Egyéniben: 8. Mrena Kornélia
II. kcs fiúk (1000 m): 6. Szegvár (Gila Ferenc, 

Szűcs Ábel, Fábrik Martin, Pindzsulya Olivér, 
Pécsi Krisztián)

II. kcs. lányok (1000): 5. Szegvár (Dancsó 
Nikoletta, Gémes Lilla, Pindzsulya Imola, 
Mester Éva, Sztanó Alexa, Pusztai Evelin, 
Gráfik Viktória)

III. kcs. fiúk (2000 m): 5. Szegvár (Szilágyi 
Márk, Bánfi Benedek, Gojdár Csanád, Kút-
völgyi Csanád, Bihari Ádám, Magyar Vazul, 
Horváth Attila, Dudás Vencel, Kozma Patrik)

III. kcs lányok (1500 m): 6. hely Szegvár (Er-
dei Daniella, Tóth Tímea, Puskás Kata, Gajda 
Lotti, Szanyi Enikő, Apró Réka)

IV. kcs fiúk (3000 m): 5. Szegvár (Valkai 
Zsolt, Gémes Gergő, Sisák Gyula, Kóródi Dá-
niel, Bercsényi Bence)

IV. kcs lányok (2000 m): 2. Szegvár (Szabó 
Fanni, Mihály Tímea, Pindzsulya Imola, Sza-
bó Janka, Vígh Ildikó, Tóth Vanessza, Csapi 
Emese)

Egyéniben: 8. Szabó Fanni

Pólyáné Téli Éva

Bolyai Természettudományi 
Csapatverseny

Az Összedolgozási Képesség Fejlesztéséért 
Alapítvány, az Arany János Általános Iskola és 
Gimnázium, valamint Nagy Baló András által 
az egész ország területére meghirdetett termé-
szettudományos versenyre iskolánkból 3 csapat 
nevezett be. A versenyt egy napon rendezték az 
egész országban, a mi csapatainknak Szegeden 
a Béke Utcai Általános Iskolában kellett meg-
írniuk a 14 feladatból álló tesztsort. A Dunától 
keletre eső iskolákat (Budapest és Pest megye 
kivételével) együtt értékelték. Ebben a hatal-
mas mezőnyben szépen helytálltak gyerekeink. 

5. osztályosok
49. hely (Süli Cintia, Kovács Brigitta, Szép 

Endre, Morvai Zsanett)
7. osztályosok
59. hely (Mihály Péter, Kútvölgyi Csanád, 

Martalics Erik, Vígh Gergely)
8. osztályosok
33. hely (Csapi Emese, Mihály Tímea, Pap 

Karola, Berkecz Miklós)

Pólyáné Téli Éva
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Diana kalandjai – 6. rész 
 
Este, ahogy ballagott a tanya kerítése mellett, bámulta a tengert. Hirtelen 
elsötétült minden. Egy hatalmas hajót látott, ahogy éppen lehorgonyoz a 
kikötőben. Emberek szállnak le róla. Majd hirtelen minden köddé vált. 
‐ Diana! Minden rendben? – kérdezte Ingrid egy barátja, Hajni. 
Diana megfordult és döbbenten fogadta, hogy Hajni ott áll előtte. 
‐ Te is láttad? Azt a nagy tengerjárót. Ott állt a kikötőben. 
‐ Te napszúrást kaphattál. Nincs ott semmi és nem is volt. 
Hajni megtolta Dianát a vállánál, hogy haladjon, mielőtt nekik nem 
marad egy falat sem a pikniknél. Leültek Evelin és a többi lány mellé, 
hozzáfogtak enni. Diana egy pillanatig csak meredten nézte a sok muffint, 
almát és szendvicset, majd nekifogott egy szalámis szendvicsnek. Az egész 
napos jövés-menés után jó volt már leülni egy kicsit és enni. Barátokat 
talált és végre először jól érezte magát a bőrében. 
 
Diana álmosan ült fel az ágyában és nagyot ásított. Kinézet az ablakon, 
hajnalodott. Gyorsan kipattant az ágyból és a szekrényhez rohant. 
Táskájába beletette az előző nap kapott hófehér selyemruhát, majd 
belebújt fekete rövidnadrágjába és az új rózsaszín pólójába. Szőke haját 
egyszerűen lófarokba fogta és összegumizta. Felvette barna lovaglócsizmáját és már nyitotta is az ajtót. Pár 
pillanat alatt lent is termett az istállóban. Tiszta almot tett Sugár alá, megetette, megitatta és lecsutakolta. 
Felnyergelte lovát és már indultak is az erdő felé. Amint kiértek, Sugár körbenézett és megszólalt: 
‐ Jól értem, hogy te most a Titkos Ligetbe akarsz menni? Azt hittem tegnap annyira sokkolt a hely, hogy 

engem sem látsz majd szívesen. 
‐ Tegnap végre először jól éreztem magam és lehet, hogy kicsit sokkolt, de sikerült feldolgozni. 
Nem is olyan sokára el is érték a spirális ösvényt, majd ismét a Titkos Ligetben találták magukat. Diana már 
nem félt, de még aggasztotta kicsit a tőle idegen környezet. Leszállt a lováról, aki otthonosan sétált a világító 
sziklák között. Diana meglepetten tapasztalta, hogy a rózsaszín póló helyett a fehér selyemruhában van, a 
haja ismét ki volt engedve, a nyakában pedig egy hold medálos nyaklánc lóg. Ekkor megjelent Aranynap is: 
‐ Reméltem, hogy tegnap nem ijesztettünk meg kedvesem. – mondta Aranynap. 
‐ Nem, dehogy. Sőt rég óta itt éreztem magam jól először. –válaszolta Diana mosolyogva. 
Látszott, ahogy az idős ló megnyugszik. A fejével intett a lánynak, hogy kövesse, és Diana követte.  
 
Diana történetét folytatjuk az májusi számban. 
 
A múlt havi nyertes Bihari Máté, 5. osztályos tanuló, nyereményét átveheti a könyvtárban. 
 

Pótold a vízszintes sorok betűit úgy, hogy értelmes 
ötbetűs szavak alakuljanak ki! A beírt betűk 
függőlegesen összeolvasva két Húsvéttal kapcsolatos 
szót adnak megfejtésül. A megfejtéseket – neveteket is 
írjátok rá – dobjátok a könyvtárban lévő dobozkába 
2014. április 25-ig. 
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