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SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP

Tisztelt Olvasó!

ORSZÁGOS TORNAVERSENY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

MEGHÍVÓ
Szegvár Nagyközség Önkormányzata,
az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság
szeretettel és tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

2011. március 15-én este

a Művelődési Házba és a Kossuth-szoborhoz
az 1848/1849- es forradalom és szabadságharc 163.éves évfordulójának méltó megünneplésére
Program

17.30 óra Ünnepi műsor a Művelődési Házban
Előadják a Szegvár-Mártély ÁMK Forray Máté Általános Iskola 4.a és 4.b
osztályos tanulói / Felk. nev: Laskovicsné Ágoston Sarolta, Tégla Katalin/
18.00 óra Fáklyás menet a Kossuth-szoborhoz
- Vígh Márk 6. oszt. tanuló elénekli a Nemzeti dalt
- Bernáth Ildikó iskolaigazgató ünnepi beszédet mond
-A Dobbantó Néptánc Egyesület férfi tagjai verbunkot táncolnak
-A Rozmaring dalkör tagjai Kossuth nótákat énekelnek
- Az Önkormányzat, az Általános Iskola, a pártok képviselői elhelyezik
a koszorúkat Kossuth Lajos szobránál
Mindenkit szeretettel vár a Rendezőség

Amint az a médiából is ismert, a sikeres
összefogásnak és egy eredményes EU-s pályázatnak köszönhetően elindult a „Szegvár
szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító
telepének megvalósítása” projekt. Szegvár az
előkészítő szakaszt 2008 őszén indította, és
a szennyvíz-beruházást várhatóan 2013-ban
fejezi be. A hálózat teljes kiépítése mellett új
szennyvíz-tisztító lesz Szegvár közigazgatási
területén.
Hogy milyen előnye lesz a közel 1,6 milliárd
forintba kerülő programnak? Egyebek mellett
csökken a felszín alatti vizek tényleges és potenciális szennyeződése, azok jobb minőségűek lesznek. A talaj, talajvíz, rétegvíz nem fog
tovább szennyeződni, az eddigi káros folyamatok megfordulnak. A befogadó folyók, patakok vízminősége javul, a természeti értékek
nagyobb oltalmat kapnak.
Közvetve az emberek életkörülményei kulturáltabbá válnak, a környezeti egészségügyi
kockázat csökken. Ráadásul jó hatással lesz a
foglalkoztatásra, hiszen komoly munkálatokra
lehet készülni. Javul majd a település imázsa,
nő a népességmegtartó erő, vonzóbb lesz a turisták, a befektetők számára.
Noha – tegyük hozzá őszintén – átmenetileg az építkezés okoz majd némi felfordulást,
szükség lesz az Önök türelmére, megértésére. A beruházás a lakosság érdekében valósul
meg. (Forrás: Innohid Kft)

A TARTALOMBÓL
Szennyvízhálózat kiépítése: helyzetkép
Grecsó Krisztián új könyvet írt
Agresszivitás a gyerekek között
Működnek a kormányablakok a
megyében
Időutazás a Szegvári Naplóval 3.
Hitélet
Olvasóink írták
Összefogás ereje
Torna verseny a Forrayban
Diákvilág
Rendezvénynaptár
Fiatalok és az alkohol
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Családi események
(2011. február)
Összeállította:
Tóth Ferencné anyakönyvvezető

A Szegvári Napló színes oldalait az
NCA (Nemzeti Civil Alapprogram)
pályázatain nyert támogatásnak
köszönhetjük 2009-ben és
2010-ben, 2011-ben is.

VÍZDÍJ FIZETÉS
2011. március hó

PÉNZTÁRI NYITVATARTÁS
A Vízmű telephelyén
2011. március 7. (hétfő)
800 – 1200
2011. március 8. (kedd)
800-1200 és 1300-1530
2011. március 9. (szerda)
800 – 1200
2011. március 10. (csütörtök) 800 – 1200
2011. március 11. (péntek) 800 – 1200
A Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. telephelyén (Régi Iskola)
2011. március 14. (hétfő)
2011. március 15. (kedd)
2011. március 16. (szerda)
2011. március 17. (csütörtök)
2011. március 18. (péntek)
2011. március 19. (szombat)

–
Ünnepnap!
800-1200 és 1300-1530
800 – 1200
800 – 1200
800 - 1200

Születések:
Lakatos Norbertnek és Magony Juditnak
(Ady E. u. 11.)
NORBERT
Gál Róbertnek és Csatordai Hajnalkának
(Bem u. 6.)
BENETT
Házasságkötés: nem volt.
Haláleset:
Berkecz Béla Mindszenti u. 96. (70 éves)
Bugyi Mihályné Szűcs Mária Alkotmány u. 4.
(74 éves)
Szabó Péter Pál Táncsics u. 15. (86 éves)

Megemlékezés
„Kit őriz a szívünk, nem hal meg soha,
kit lelkünkben látunk, nem hagy el soha.
Fájdalom költözött szívünkbe,
ami nem múlhat el soha, itt marad örökre.
Az élet bármilyen mostoha,
elválni megtanít, de feledni soha.”

Szeretettel emlékezünk a felejthetetlen
férjre,szeretett édesapára
és odaadó nagytatára,

VIGH DEZSŐRE

Új üzlet nyílt

halálának 4. évfordulóján.
Szerető felesége, fiai, menye és unokái

Szegváron a Kontra u. 69. szám alatt.
- Vágott virágok
- Virágzó és levél dísznövények
- Ajándéktárgyak és játékok
Nyitva tartás
Hétfőtől – péntekig 8 – 12 13 – 17
Szombat
8 – 12
Vasárnap
8 – 11
Nőnap alkalmával
szeretettel várja kedves vásárlóit
Gémes Angéla üzletvezető

Lelkinap
Március 26-án 10 órakor
a Katolikus Körben
a Szenvedélybeteg csoport
lelki napja lesz.
Előadó: Fazekas György atya

SIKER-SZÁM KFT

DR. BENDE ISTVÁNNÉ
mérlegképes könyvelő
6635 Mindszent,
Köztársaság tér 12/b fsz. 9.
Tel.: 62/225-546, 30/460-9964
Társaságok és vállalkozások indítása,
bérszámfejtése és könyvelése,
mezőgazdasági őstermelők,
családi gazdálkodók könyvelése.

Szegvár a sajtóban
Csúcs meccs Szegváron / Mádi József. –
Délvilág. - 2011. február 4. 19.o.
A szegvári tekecsapat a nyolcszoros bajnok Szegedi TE-t fogadja.
A szegvári tekesport ünnepnapja: A nagyközség legrangosabb sporteseménye lesz a
szegedi TE elleni mai bajnoki / Gyúrós István.
– Délvilág. – 2011. február 5. 22. o.
Az esélyeket latolgatják és a helyszínt
mutatja be a cikk.
Szentesi Kistérségi hírek : Szegvár : Közgyűlés a horgászoknak, érempályázat. – Délvilág. – 2011. február 8. 6. o.
A rövid hír második része arra hívja fel a
figyelmet, hogy az Ifjúsági Kerekasztal érempályázatot hirdet fiataloknak.
A Szegedi TE nyerte a megyei tekederbit /
Mádi József. – Délvilág. – 2011. február 7. 13. o.
Rácz révén egy csapatpontot szerzett
Szegváriak tájékoztatásáért alapítvány
Bővítik a Kurca-hidat: Nyáron kezdik el a
Kurca kotrását / Bíró Dániel. – 2011. február
10. 4. o. A szegvári tiltót is átépítik.
Szentesi Kistérségi hírek: Szegvár: Elkapták
a cserbenhagyót. – Délvilág. – 2011. február 15.
6. o.
Egy biciklis nőt sodort el egy autós, másnap elfogták.
3 és fél év Hégető Honorka barátjának – Délvilág. – 2011. február 18. 3. o.
A Szegvárhoz is kötődő televíziós riporter 2001-ben halt meg autóbalesetben, amelyet
barátja okozott.
Árverés Magyarékért / Munkatársunktól. –
Délvilág. – 2011. február 22. 6. o.
Dancs Miklós festőművész egyik alkotásának aukció utáni bevételével a vak Magyar
Dénes és családját támogatja Kreatív Formák
Alapítvány.
Meghívásos tornaverseny Szegváron. - Délvilág. – 2011. február 25. 18. o.
19. alkalommal rendezik meg általános
iskolás korosztályosoknak.
A páros páratlan eredményei / D. J. – Szentesi Élet. – 2011. február 11. 5.
Az ifjúsági korú Hegyes Bertalan János
és Kis Violetta nem talál legyőzőre a magyar
bajnokságokon tíztáncban, standardban, latin
táncokban
Vers-, prózamondó fesztivál. – Szentesi Élet.
– 2011. február 4. 5. o.
A résztvevő szegváriak közül az óvodás
Szűcs Ábel Mózest, az iskolás Szabó Alexandra Borókát és a Szentesen tanuló Puskás Valentinát emelte ki a zsűri.
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Hasznos tudnivalók!
Orvosi rendelés és hívható telefonszámok
A háziorvosok rendelési időn túl rendelkezésre állnak saját betegeik számára reggel 7 órától délután 15 óráig. A délután rendelés, nem
ügyeleti rendelés, hanem a betegek ekkor is
felkereshetik saját háziorvosaikat.
Rendelési időben az alábbi telefonszámokon
hívhatók háziorvosaink:
Dr. Hégető Sára
Rendel: 1/2 8 - 11-ig
Telefon: 364 - 843
Telefon 7 – 15 óráig 06-30/257-5397
Dr. Rosztóczy Levente – (Dr. Pozsik Sándor
helyett)
Rendel: 11-30 – 14.30-ig
Telefon: 364 – 976
Telefon 7 – 15 óráig 06-30/667-8525
Dr. Ország Erzsébet
Rendel: 8 – 11.30-ig
Telefon: 364 – 873
Telefon: 7 – 15 óráig 06-30/890-4854
Délutáni rendelés: hétköznapokon 16 – 17 óráig
Március 7 – 11.
Dr. Hégető Sára
Március 16 – 19. Dr. Ország Erzsébet
Március 21 – 25. Dr. Rosztóczy Levente
Március 28 – ápr. 1.
Dr. Hégető Sára
A délután rendelő háziorvos nevét az orvosi
rendelőnél is megtudhatják
ÖSSZEVONT KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
A MENTŐÁLLOMÁSON,
Szentes, Sima F. u. 29-33. sz. alatt található
ügyeleti rendelőben
Telefonon a 06-63/400-114 vagy 06-62/474374-es számon lehet tájékoztatást vagy segítséget kérni az ügyeletes orvostól, illetve a 104es segélyhívószám is használható továbbra is.
naponta 15 órától másnap reggel 7 óráig
szombaton, vasárnap, ünnepnap egész nap
A megjelölt időszakokban a 06-63/400-114
vagy 06-62/474-374 vagy csak a 104-es
telefonszámon hívható a mentős ügyelet. A
telefonbeszélgetés alapján dönti el az ügyeletes orvos, hogy mi a további teendő, tanácsot
ad, orvost vagy mentőt küld.
Ügyeleti időben éjjel-nappal személyesen is
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, ünnepnapokon:
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 segítséget kérni. Személyesen szintén a Szentesi
Kórház Gyermekosztálya fogadja a beteg gyerekeket.
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. Sipka Dénes
telefonszáma: 364 -902

A fogászati rendelés 2010. januártól bejelentkezés alapján, időpont egyeztetéssel történik.
Bejelentkezés személyesen a rendelőben, vagy
a 63/364-902 telefonszámon lehet. (Rendelési
idő alatt).
A sürgősségi esetek elsőbbségben részesülnek!
Rendelési idő:
Március 7 – 11.
8 – 12
Március 16 – 18. 14 – 18
Március 21 – 25. 8 -12
Március 28 – ápr. 14 18
A változásokról a rendelőnél lehet tájékozódni.
Anya és csecsemővédelem, védőnők
Telefon: 364-844
Tanácsadások ideje:
Orvossal együtt tartott
Dr. Hégető Sára
csütörtök	 11.30 óra
Dr. Országh Erzsébet szerda	 11.30 óra
Dr. Rosztóczy Levente szerda	 11.00 óra
Dr. Tóth Edit minden hónap első keddjén

8.30 – 9.30 óra
Dr. Apró Zoltán minden hónap utolsó szerdáján

12 – 13.30 óra
Önálló védőnői tanácsadások
Terhes tanácsadás 9 – 10 óra
Csecsemő tanácsadás 9.30 – 10.30 óra
Védőnői fogadóóra: minden nap 8-10 óráig
Bármilyen problémával ide lehet fordulni.
Kérjük, hogy tanácsadásra egészséges gyermekeket hozzanak. Beteg gyermeket a háziorvoshoz kell vinni, a rendelőbe.
A Lila Akác Gyógyszertár nyitva tartása:
ÚJ
hétfőtől - péntekig 8 – 12.30 és 13.30 – 17 óráig
telefonszáma: 364-822
Állatorvosi ügyelet
márc. 5.-6.
dr. Gyovai Tibor
(30/4367-401)
márc. 12.-13.
dr. Kun-Szabó István (30/5688-998)
márc. 14.-15.
dr. Gyovai Tibor
(30/4367-401)
márc. 20.
dr. Lehoczky János
(30/9453-764)
márc. 26.-27.
dr. Kun-Szabó István (30/5688-998)
Polgármesteri Hivatal ügyfél fogadása
Hétfő
8 – 12 óráig
Kedd
13 – 16 óráig
Szerda –
Csütörtök
8 – 12, 13 – 16 óráig
Péntek
8 – 12 óráig
Pénztár nyitva tartása
Hétfő
8 – 12 óráig
Csütörtök
8 – 12 óráig
Posta nyitva tartása
hétfőtől - péntekig
8-16 óráig
Falugazdász ügyfélfogadása
hétfő: 7.30-15.30-ig
kedd: 7.30-15.30-ig
Helyben szolgálatot teljesítő rendőrök telefonszámai:
Zsombó Zoltán 06/20-2095308
Kapás Tamás 06/20-2095330
A szentesi rendőrkapitányság segélyhívó száma:
410-007

Szegvári Polgárőr Egyesület telefonszámai:
06-30/624-57-82 Bugyi Imre
06-30/408-40-16 Horváth István
06-30/390-85 05 Nóbik László
Ingyen hívható segélykérő telefonszám: 1787
(„segély” kérhető: mentő, tűzoltó, rendőr, polgárőr)
Szegvári Horgászegyesület hivatásos halőreinek
telefonszáma:
06-30/408-40-16 Horváth István
06-30/431-12-78 Szabó Attila
Szegvári Vízmű telefonszáma:
Hibabejelentés: 06-30/709-4220
Mérőállások leadása, számlázás: 06-30/7585399
DÉMÁSZ hibabejelentés
06-40-822-000
DÉGÁZ hibabejelentés
06-80-440-141
06-80-820-141
A Katolikus Körben (Hunyadi J. u. 13.)
Máltai Szeretetszolgálat minden hónap utolsó
csütörtökjén 8-17 óráig
A Községi Könyvtár nyitva tartása
hétfő		
8 - 12 óráig és 13 - 17 óráig
kedd		
8 - 12 óráig és 13 - 17 óráig
szerda			
13 – 17 óráig
csütörtök			
13 – 17 óráig
péntek		
8 - 12 óráig és 13 - 17 óráig
szombaton
8 - 12 óráig
Telefon: 364-863
A Falumúzeum nyitva:
Keddtől – péntekig
9 – 13 óra
Szombat – vasárnap
13 – 17 óráig
Egyéb időpontokban bejelentkezés alapján
Purgel Nóra 20/567-92-98 telefonszámán.
Kisbolt Élelmiszer Vegyeskereskedés nyitva tartása
Szentesi u. 28. Telefon: 63/364-223
Hétfőtől – Péntekig 5.00 – 19.30 óráig
Szombaton
5.00 – 18.00 óráig
Vasárnap
6.30 – 14.00 óráig

Nem vonják meg
a nyugdíjasok utazási
kedvezményeit
Nem vonják meg a nyugdíjasok utazási
kedvezményeit – közölte a miniszterelnöki
szóvivő. Szijjártó Péter a pénteki kormányülés után azt mondta: a miniszterelnök
kérésére az erről szóló előterjesztés végleg
kikerült a javaslatok közül, a közösségi közlekedést viszont átszervezik.
A miniszterelnöki szóvivő, Szijjártó Péter
szerint a strukturális reformokról már szerdán
dönthet a kabinet. A pénteki kormányülésen
arról is döntöttek, hogy a költségvetési és államháztartási törvény módosításáról szóló
indítványt hétfőn benyújtják a parlamentnek.
Erre a 250 milliárd forintos stabilitási alap
létrehozása miatt van szükség. A tartalék az
évközi, előre nem látható események biztosítására szolgál. (lm)
hírTV
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Könyvtári hírek

Kedves versmondó gyerekek!
Április 12-én 16 órakor lesz a hagyományos
költészetnapi szavalóverseny könyvtárunkban,
általános iskolásoknak.
Van még időd kiválasztani azt a verset,
ami a legjobban tetszik, illik hozzád.
Várunk mindenkit! Jó böngészést, felkészülést
kívánunk.
Várjuk azokat a kedves olvasóinkat, akik már
régen nem voltak nálunk. Tekintsék meg új
könyveinket, válogassanak belőlük.
A www.szegvar.hu honlapjára felkerült
könyvtárunk oldala. Nézzék meg, kísérjék figyelemmel az aktuális híreket, böngésszenek a
képek között.
Könyvtárosok

Grecsó Krisztián
új kötete: nyomozásba
oltott családregény
Megjelent Grecsó
Krisztián új regénye:
a Mellettem elférsz
az író hatodik kötete,
amely egy kutatás és
egy család története,
és önéletrajzi elemekre épül. A történetet
egy
németországi
fényképezkedés indította el bennem: egy
fotográfus régi eljárással készített rólam portrét. Amikor megjelent a kép, egészen megdöbbentem, mert az apámat láttam rajta - mondta
Grecsó a könyv szerda esti budapesti bemutatóján. Mint felidézte, a végső lökést a Mellettem elférsz megírásához egy tárca adta meg,
amelyet egy családi fénykép alapján kellett
megírnia egy magazinnak.
A képen édesapja nagybátyja szerepelt, aki
a családi legendárium szerint pannonhalmi
szerzetes volt, ám ezt Grecsó kutatásai később
megcáfolták. Sőt, egy megdöbbentő szerelmi
történet bontakozott ki. Az író kiemelte, hogy
a kötet lapjain családjának történetei, mítoszai
elevenednek meg, sőt nagymamájának - aki
hobbiból verseket és regényeket írt - szövegeit
is felhasználta. „Ez az ő első komolyabb publikációja” - fogalmazott. Grecsó Krisztián ugyanakkor megjegyezte, hogy a kötetben szereplő
események mégsem tekinthetők valóságosnak.
A történetben egy harmincas éveinek közepén
járó férfi nyomoz családja mítoszai, legendái
nyomában, és közben megismeri önmagát, sőt
a jövőjét is. „Arra gondoltam, hogy ha minden
tulajdonságomat örököltem, akkor én is ugyanazokat a köröket futom, amit az elődeim is. Üres
ember, aki mellett nem fér el a múltja” - mondta
Grecsó Krisztián, aki az eddig megjelent három
regényét összehasonlítva úgy fogalmazott: lehet, hogy ő is ugyanazt az egy regényt írja egész
életében. 
(Forrás:MTI)
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A NŐNAP ALKALMÁBÓL
Amikor Isten a nőt teremtette, késő estig dolgozott a hatodik napon.
Egy angyal arra járt, és megkérdezte:
- Miért töltesz annyi időt ezzel?
És az Úr azt felelte:
- Láttad az összes specifikációt, aminek meg kell felelnem, hogy megformáljam őt? „Mosható
legyen, de ne műanyag, Több, mint kétszáz mozgó alkatrészből áll, melyek mindegyike cserélhető
kell, hogy legyen és mindenféle étellel működnie kell, képesnek kell lennie egyszerre több gyermeket karjában tartani, megölelni őket úgy, hogy az meggyógyítson mindent a lezúzott térdtől az
összetört szívig és mindezt mindössze két kézzel”.
Az angyalra mindez mély benyomást tett.
- Csak két kéz....lehetetlen! És ez a standard modell?! Túl sok munka ez egy napra....várj holnapig, és fejezd be őt akkor!
- Nem. - mondta az Úr. - Már annyira közel vagyok, hogy befejezzem ezt a teremtmény, mely
szívem legkedvesebbje lesz! Meggyógyítja magát, ha beteg, és egy nap 18 órát tud dolgozni!
Az angyal közelebb jött, és megérintette a nőt.
- De Uram, olyan puhának alkottad őt!
- Igen, puha - mondta az Úr - de erősnek is alkottam. El sem tudod képzelni, mit elvisel és
legyőz!
- Tud gondolkodni? - kérdezte az angyal.
Az Úr azt felelte:
- Nemcsak gondolkodni tud, de érvelni és egyezkedni is!
Az angyal megérintette a nő arcát ....
- Uram, úgy tűnik, a teremtmény ereszt! Túl sok
terhet róttál rá!
- Nem ereszt....ezek könnyek. - javította ki az Úr
az angyalt.
- Az mire való? - kérdezte az angyal.
És mondá az Úr:
- A könnyekkel fejezi ki bánatát, kételyeit, szeretetét, magányosságát, szenvedését és büszkeségét.
Ez igen nagy hatást tett az angyalra.
- Uram, te zseniális vagy. Mindenre gondoltál. A nő valóban csodálatos!
VALÓBAN CSODÁLATOS!
A nő olyan erők birtokában van, melyekkel ámulatba ejti az embert. Képes kezelni a gondokat és
nehéz terheket hordozni.
Magában tudja tartani boldogságát, szeretetét és véleményét. Mosolyog, mikor sikoltani szeretne.
Dalol, mikor sírni volna kedve, sír, mikor boldog és nevet, mikor fél.
Harcol azért, amiben hisz.
Kiáll az igazságtalansággal szemben.
Nem fogadja el a „nem”-et válaszul,
ha tud egy jobb megoldást. Átadja
magát, hogy családja gyarapodhasson. Elviszi a barátját orvoshoz, ha
beteg.
Szeretete feltétel nélküli. Sír, ha
gyermekei győzedelmeskednek.
Boldog, ha barátai jól vannak. Örül,
ha születésről vagy esküvőről hall.
Szíve összetörik, ha közeli rokona
vagy barátja meghal.
De megtalálja az erőt, hogy elboldoguljon az élettel.
Tudja, hogy egy csók és egy ölelés
meggyógyíthat egy összetört szívet.
CSAK
EGYETLEN
HIBÁJA
VAN: ELFELEJTI, MILYEN ÉRTÉKES!
(Közre adja: KNE)
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Fiatalok szemében az alkoholfogyasztás
nem más, mint jó buli
Azzal viszont nincsenek tisztában, hogy a
mértéktelen ivás rákot okozhat. A középiskolások nagy része pedig rendszeresen iszik,
ráadásul töményet.
- Kancsár Edina A Magyar Rákellenes Liga elnöke, Simon
Tamás azt nyilatkozta az RTL Híradónak,
hogy: „Mint az idősebb magyarok, a fiatalok
is rengeteg tömény szeszt isznak. Fejenként
tizenkét liter tiszta alkohol a magyarok évi fogyasztása, ennek fele pedig tömény. Az pedig
rákot okoz.”
Hogyan okoz rákot az alkohol?
„A tömény alkohol, mikor végigmegy az
emésztőrendszeren, károsítja a hámsejteket, és
így azok elburjánzhatnak a szájüregben, a gégén, a nyelőcsőben, és a májban”– tette hozzá
Simon Tamás. Ennek következményeképpen
daganatok keletkeznek az említett helyeken,
melybe évente ezren bele is halnak. Bármen�nyire is meglepő, a kutatók szerint az alkohol
sokkal gyorsabban vezet rákhoz, mint például
a cigaretta.
Akár már tíz-tizenöt év alatt is komoly következménnyel járhat a rendszeres alkoholbevitel, így a mostani fiatalok, fokozottan veszélyeztetettek. Ha sürgősen nem változnak
szokásaikon, vagyis nem hagyják abba a mértéktelen ivást, egy évtized múlva ugrásszerűen
megnőhet a daganatos betegek száma.
A mérsékelt alkoholfogyasztás és az
emlőrák kialakulása közötti kapcsolat
már régóta ismert,
azonban
nemrég
fény derült arra is,
hogy akár kevés alkohol elfogyasztása
is növelheti a máj- és végbélrák kialakulásának
kockázatát. A dohányzó nők esetében megfigyelték, hogy tovább nőtt a szájüregi és a gégedaganatok esélye is.
Az alkohol a legveszélyesebb drog!
Az alkohol sok országban messze a leggyakrabban használt „drog”, mivel könnyen hozzáférhető és társadalmilag is elfogadottabb,
mint az illegális drogok. Pedig fogyasztásuk
ugyanolyan romboló hatású, mint más drogoké. A rendszeres alkoholfogyasztók, általában
nem tudják teljesíteni tanulmányi, munkahelyi,
vagy családi kötelességüket sem.
Egyéb iránt, az alkohol lelassítja az agy bizonyos funkcióit, ami számos problémát eredményez. Például: gátolja a beszédközpontot,
a látóközpontok eltorzult látást idéznek elő, a
legyengült egyensúlyközpontok pedig egyensúlyvesztést és kontrolálatlan végtagmozgást
eredményeznek.
Ezek a hatások ugyan rövid távúak, de súlyosabb esetben alkoholmérgezés is fennállhat,
ami eszméletvesztéshez és további kellemet-

lenségekhez vezethet. Hosszú távon a túlzott
mértékű ivás impotenciát, gyomorbántalmakat, szív problémákat, rákot és súlyos emlékezetkiesést, illetve agy- és májkárosodást okozhat.
Az
Erzsébet
Kórház toxikológiájára hétvégenként
átlagban, négy-öt
középiskolás diákot visznek be teljesen lerészegedve. Sajnos sokan
már hétközben iskolaidőben és azután is isznak. A legutóbbi felmérések szerint, a
középiskolások hatvan százaléka rendszeresen
iszik. A fiatalok védelme érdekében, a Rákellenes Liga programot indított a középiskolákban,
hogy felhívják a diákok figyelmét az alkoholfogyasztás veszélyeire.
Mennyi alkohol, ami még egészséges?
Bebizonyosodott, hogy körülbelül harminc
gramm alkohol elfogyasztása egészségmegőrző hatással bír. Körülbelül ennyi alkohol van
egy üveg sörben, vagy két deci borban. A sör
mellett szól, hogy kis mennyiségben tágítja az
ereket és kimossa belőlünk a lerakódni készülő lipideket. Kiterjedt statisztikai vizsgálatok
igazolták, hogy akik átlagosan napi harminc
gramm alkoholt fogyasztottak, egészségesebbek voltak, mint azok, akik egyáltalán nem
ittak.
Sokan a vörösbort is „csodaszernek” tartják, nem véletlenül. Fogyasztása mellett szól
ugyanis, hogy a világ legidősebb embere 1995ben egy dél-francia hölgy, Jeanne Calment
volt, akitől 120. születésnapján megkérdezték, minek köszönheti ezt a szép kort, amira
ő a következőt felelte: „Olívaolajjal főztem, az
ételhez mindig ittam egy pohár vörösbort és leszoktam a dohányzásról”.
Kutatásokkal is bizonyították a vörösbor jótékony hatását, ugyanis gazdag
flavonoidokban, ami jó hatással van az
egészségünkre. A flavonoidok tele vannak
antioxidánsokkal, melyek segítenek a vírusok
és a rákkeltő anyagokkal szemben. A legmagasabb flavonoid és antioxidáns koncentrációja
a Cabernet Sauvignon, a Pinot Noir és a Petit
Syrah borfajtáknak van.
Naomi Allen, a brit Oxfordi Egyetem Onkoepidemiológiai Intézetének vezető kutatója és
munkatársai több, mint 1,2 millió középkorú
brit nő adatait vizsgálták, akik legtöbbje napi
egy egység alkoholt fogyasztott. A hétéves
nyomonkövetési idő alatt 68775 nőnél diagnosztizáltak rosszindulatú daganatot. A kockázat az alkoholfogyasztás mértékével egyenesen
arányosnak bizonyult, az alkohol fajtája nem
játszott szerepet.
/Forrás: HáziPatika.com/

Orbán:

Ez a felemelkedés
egyszerű, ám nehéz
receptje
Az építkezés időszakának nevezte a miniszterelnök az Országgyűlés tavaszi ülésszakát, amelyet az ő napirend előtti felszólalása nyitott meg.
Orbán Viktor a fő feladatnak továbbra is a
munkanélküliség és az államadósság leszorítását tartja. A kormányfő úgy fogalmazott, ezt a
célt a kormánynak és a parlamentnek úgy kell
elérnie, hogy a társadalmat nem terhelhetik
tovább. A miniszterelnök hozzátette, meg kell
őrizni a tavalyi, választási győzelemhez vezető
egységet, mert szerinte, ha az összefogás meggyengül, csökken az esély az új Magyarország
felépítésére. Orbán Viktor egyértelművé tette,
hogy folytatják a nemzeti konzultációt, mert mint fogalmazott - az emberekkel együtt kell
kormányozni.
„Ha véget akarunk vetni az elszegényedésnek, ha biztos fejlődést akarunk, azt egyetlen
módon tudjuk elérni. Úgy, hogy mindenki, aki
munkaképes, annak legyen munkája, és tudjon megélni a munkájából, ez a felemelkedés
egyszerű, ám nehéz receptje. Annak, aki képes
és akar dolgozni, csak a munkalehetőség segít.
Nemcsak azért, mert ezzel pénzhez jut, hanem
azért is, mert a munka adja vissza az emberek
megbecsülését és önbizalmát. Ezért felkértem
Matolcsy miniszter urat, hogy az ország átfogó
újjászervezésének programját dolgozza ki. Ennek a programnak az összes eleme azt a fő célt
szolgálja, hogy mindenkinek, aki munkaképes,
legyen biztos megélhetést jelentő munkája Magyarországon” – mondta Orbán Viktor.

Nem járhat senki rosszul
A miniszterelnök azt is bejelentette, hogy a
magánszférában dolgozóknak sem csökkenhet
a fizetése az arányos, egykulcsos adórendszer
bevezetésével. Emlékeztetett: a kormány vállalta, hogy a változásokkal senki sem járhat
rosszul. Ennek ellenére a kabinet számos vis�szajelzést kapott, hogy a piacon, a magángazdaságban bércsökkenés történt. Orbán Viktor
azt mondta: a kabinet érvényt szerez vállalásának.
„A helyzetet pontosan felmérő akciócsoportokat állítottunk fel, többek között a gazdasági
érdekképviseletekkel közösen, a jelentésekből
kapott megbízható és tiszta kép alapján lépéseket teszünk a helyzet megoldása irányába, és
gondoskodunk arról, hogy az adóreform következtében még a magánszektorban se csökkenhessenek a fizetések” – tette hozzá Orbán. (da)
(hírTV)
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AGRESSZIV GYERMEKEK AZ ISKOLÁBAN, UTCÁN, CSALÁDBAN...
Erről hallhatunk, olvashatunk mostanában. Nem csak felnőttekkel, egymással is
agresszívabbak a mai gyermekek. Általában
az egész világon nőtt az iskolai erőszak aránya. Ami feltűnő, egyre alacsonyabb az az
életkor ahol nagyon komoly, akár már veszélyes erőszakoskodás, agresszivitás is előfordul. Mi ennek az oka?
Mielőtt az okot boncolgatnánk, beszéljünk
először magáról a gyermekkori agresszióról.
Dr. Ransburg Jenő gyermekpszichológus szerint több típusú agresszivitás létezik.
Egyik a kötekedő agresszivitás. Ennél a
típusnál az a jellemző, hogy a gyermek kiválasztja áldozatát, aki általában, sőt mindig
kisebb, gyengébb. Neki örömet okoz a felette
való hatalom gyakorlása, a kisebb gyötrelme.
Ez kezdődhet azzal, hátba veri, ha elmegy
mellette, elveszi a sapkáját, uzsonnáját, mobilját... aztán egyre durvább kínzási módokat
talál ki. Élvezi, ha szenved a társa. Az ilyen
tettek közben, nem érez szánalmat, kineveti
a szenvedőt. Az érzelemmentesség jellemző
erre a típusra. Különben ez egy nagyon karakterisztikus egyéniség.
A másik agresszor típus ezekből az előbbi
áldozatokból alakul ki., akik éveken keresztül szenvednek, kínlódnak, aztán az utolsó
cseppel betelik a pohár, ilyenkor össze-vissza
ütnek, pusztítanak, lövöldöznek. Az előbbi áldozat veszélyessé vált. Ez, többek között, azért
alakult ki, mert például nem tud , nem tudott
panaszkodni. Hiszen akárkinek szólt legyen az
szülő, osztályfőnök vagy más pedagógus, esetleg nagyobb társ, rosszul reagált panaszára.
Elutasította, elküldte: ne árulkodj, nem figyelt
rá. Ezekből a reagálásokból megtanulta nem
érdemes segítséget kérni, úgysem kap a felnőttektől, nagyobbaktól. Így egyszercsak maga is
kirobban és nagyon súlyos cselekedeteket hajt
végre
A harmadik agresszortípust reaktív agresszornak nevezte Dr. Ransburg Jenő. Ezeket
mogorváknak is szokták hívni, mivel valóban
mogorvák. Mindig visszaütnek, általában népszerűtlenek, a közösség perifériáján vannak.
Az a magyarázatuk, őket mindig és mindenki
bántja. Minden ellentét szándékosan előidézett
számukra és mindenre agresszióval válaszolnak. Ezek a gyerekek felnőtt korukra könnyen
antiszociálissá, bűnözővé válnak. Ők akkor verekednek, ha úgy vélik támadják őket. Sokszor
a képzeletbeli sérelmeiket is megtorolják.
Ez a három típus a legjellemzőbb, napjainkban jelen van minden iskolában, itt Szegváron
is. Ezek mellett természetesen vannak még agresszorfajták, még olyan is, amelyiket el kell
fogadnunk, hogy van.
Az írásom elején feltett kérdésre adott válasz/ok/ kiolvasható/k/ az agresszív típusok
jellegéből. A legnagyobb probléma napjainkban az, hogy nincs igazi gyermekközösség az
iskolákban. Hiányzik Magyarországon és itt
nálunk is a közösségi nevelés..

Pedig lennie kellene ilyen gyermekközösségeknek , (lehetne az úttörő, cserkészet, de az
egyszerű osztályközösség is jó lenne, nagyobb
módszertani tudatossággal alakítva) ahol a
gyermek megtanulja hogyan kell a napi etikai, magatartási stb. szabályokat a mindennapi életben alkalmazni. Hiányoznak az olyan
csoportok, amelyekben nem tud népszerű
lenni egy kötekedő agresszor. Természetesen
ugyanilyen fontos a szülők és a pedagógusok
ráfigyelése a gyermekek egészére. Észre kell
vennünk nekünk felnőtteknek a „kipícézett”
gyermeket, a kötekedő és kisebbeket nyomorgató emberkét is. A legjobb ilyenkor ha a
kortársai közül megszervezzük, megkeressük
az iskolai osztályközösségben (vagy az egész
iskolában) azokat, azt a néhány minden szempontból megfelelő gyereket, gyerekeket, akikre
rábízhatjuk ezeknek a kötekedő „agresszoroknak” a féken tartását, a kitörő agresszivitást féken is tudják tartani. Meg tudják akadályozni a
kisebb, gyengébb állandó presszírozását. Ezek
lennének az ilyen agresszivitás elsimítói, mivel ott vannak társaik között, mindent, látnak,
sokkal több esetről tudnak, mint a pedagógus
és be tudnak avatkozni, le tudják állítani a kötekedő gyerekeket.
A legveszélyesebb korosztály az első 8 éves
korig a legkisebb iskolások és az óvodások.
Azok akik életük ezen szakaszában folyamatosan agresszív tartalmú filmeket néznek,
azoknak későbbi agresszivitásában ez komoly
szerepet fog játszani.
Az elmúlt években a szegvári és mindszenti
felső tagozatos iskolások teljes populációjában
kérdőíves felmérést végeztem ebben a témában.
.Mivel a két település felső tagozatos tanulói ugyanarra a kérdésre szinte mindig 1-2
esetleg 3%-os + - eltéréssel válaszoltak, ezért
összevontam a megkérdezettek számát, így a
teljes populáció 329 főt tartalmazott, a válaszok számát ehhez viszonyítottam.

Először nézzük meg milyen témájú filmeket szeretnek nézni leginkább gyerekeink:
horror filmet 60%-uk, harcos, háborús filmet:
36%-uk, krimit:33%-uk, karatés, verekedő
filmet: 30%-uk szeret nézni. Összehasonlításként a természetfilmeket:31%-uk, fantasztikus
filmet:26%-uk, mesefilmet: 25%-uk néz, csak
néhányat kiemelve.
Ha már eddig eljutottunk most vizsgáljuk
meg olvasási szokásaikat. Először is azt, szokott-e olvasni „igen” és „ritkán” válaszokat
összesítve: 84%-uk választotta, ami igen jó
aránynak mondható.
Most azt vizsgáljuk, ezek a válaszadók milyen témájú könyvet olvasnak? Képregényt
30%-uk, kalandregényt: 22%-uk,
Háborús, harcos témájút: 22%-uk, fantasztikus történetet: 20%-uk, szépirodalmat: 13%uk olvas, állatokról, természetről szóló könyvet
pedig 29%-uk.
És vizsgáljuk meg mi érdekli gyerekeinket a világból? A sport 38%-ukat, a bulizás:
39%-ukat, háborúk, harcok: 18%-ukat, a disco
zene:34%-ukat, a másik nem csak 19%-ukat
érdekli. A tudomány: 17%-ukat, a technika:
21%-ukat, az állatvilág: 33%-ukat érdekli.
Világosan kitűnik az agresszivitást kialakulni segítő alkotásokat nézik, olvassák gyerekeink legtöbben. Ebből adódik, a durvaság,
kegyetlenség, erőszak, mint elérendő cél,
példakép szerepel. Az a televízió, amiből tömény agresszivitás ömlik, nem tesz jót a gyereknek. A „legkisebb” rossz az embertársak
iránti közömbösség kialakulása. Ugyanígy
kialakul a fentiek hatásaként a szolidaritás hiány, empátia hiány. Különösen veszélyes korszak ezen a területen az óvodás korszak és az
alsó tagozatos időszak. Ők úgy nézik az ilyen
témájú filmeket, hogy átélik, majd eljátsszák,
egymáson kipróbálják. Ne nézzenek gyerekeik
olyan tv-t, olyan filmet, amelyből az agresszivitás, kegyetlenség, durvaság sugárzik!
Kovács Lajos István
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LEGYETEK OLYAN
TÖKÉLETESEK,
MINT AMILYEN
TÖKÉLETES
A TI MENNYEI
ATYÁTOK!
Ellenségeiteket is

A Jézus által hirdetett erőszakmentesség
akkor éri el tetőfokát, amikor a mi Urunk azt
tanácsolja, hogy ne csak azokat szeressük, akik
jók hozzánk, hanem ellenségeinket is.
Miért kellene szeretnem ellenségeimet? Miért imádkozzak az engem bántókért? Ha viszonoznám a rosszat, nem élne bennem Krisztus
szeretete.
Isten tökéletes, ő a szeretet. Nem torolja meg bűneinket, hanem irgalmasan
megbocsát.
Jézus szava szerint erre a tökéletességre kell
törekednünk. Soha ne legyen bennünk bosszúvágy, harag vagy rosszindulat, hanem tudjunk
szeretettel válaszolni minden sértésre.
A jóságot mindig Isten adja nekünk. Ne engedjük, hogy legyőzzön bennünket a rossz,
hanem az isteni jóság uralkodjék mindig a szívünkben!
Jézus azt kéri, hogy utánozzuk azt az isteni
szeretetet, amely nem tesz különbséget az emberek között, hanem jókra és gonoszokra egyaránt kiárad.
A szeretet bölcsessége és türelme képes legyőzni a rosszat.
/Zs. J./

Erőszak nélkül

Az igazságosság elve szerint mindenkinek
azt kell megadnunk, ami neki jár.
Ezen elv szerint tehát látszólag elég a jót jóval viszonozni, de ha valaki ellenségként kezel
minket, annak nyugodtan visszavághatunk, s
viszonozhatjuk a rosszat.
Az ószövetségi törvény -szerencsére, csak
elvben - megengedte ezt, Krisztus új törvénye
viszont már nem. A szeretet törvényét helyezi
az igazságosság mellé, amely minden helyzetben megköveteli a szeretetet és a türelmet.
Jézus az ókori jogrendszerek ismert szabályát
idézi: „Szemet szemért, fogat fogért.” E törvény,
amely mai szemmel nézve kegyetlennek és durvának tűnik, egykor azt a célt szolgálta, hogy a bosszú
ne haladja meg az okozott kár mértékét, s emiatt a
maga korában igen haladó lehetett. Ezt a törvényt
az egyenlőség elve alapozza meg, amely ennyire kisarkított és végletes formában valóban kegyetlenség, s emiatt Jézus korában a zsidó rabbik inkább a
pénzbüntetést javasolták kárpótlásként a bosszú
helyett.
Jézus viszont új törvényt ad, melyet új alapra
helyez. A szereteten alapuló megbocsátás nem

áll bosszút, hanem nagylelkűen felülemelkedik
a rosszon.
Korunkban szerte a világban tapasztalható
erőszak és háborúk azt mutatják, hová vezet,
ha az ember csak a maga igazát hajtogatja,
és az igazságossághoz nem párosul a szeretet
és a megbocsátás. A rossz bosszút és újabb
rosszat szül, s ennek soha nincs vége,
ha nincs meg a készség az emberekben
a megbocsátásra.
Csak a Jézus által tanácsolt erőszakmentesség vezethet el a jó végső győzelméhez.

/Zs. J./

A NAGYBŐJT

Idén a farsangi mulatságok ideje kitolódik,
hisz március 8-án kezdődik húsvétra való
készülődés.

A nagybőjti idő célja húsvét ünneplésének
előkészítése. A nagybiöjti idő hamvazószerdától nagycsütörtök estig, a szentmise kezdéséig tart. Nagybőjt kezdetétől a húsvéti
virrasztásig visszafogottabbak vagyunk, nem
mondunk allalúját. Bűnbánatot tartunk.
Bűnbánati nap minden péntek és a nagyböjt hétköznapjai. Ilyenkor Jézus halálára
emlékezünk. Iránta való szeretetből valamennyien bűnbánati cselekedetet végzünk. Pl. az
irgalmasság cselekedeteit, önmegtagadást,
imádságot. Nagybőjt péntekjein azoknak akik
saját konyhájukról étkeznek, az egyház előírja,
hogy tartózkodjanak a húsételtől.
Szigorú böjti nap hamvazószerda és nagypéntek. Az egyház előírja, hogy azok a katolikusok, akik a 18. évet betöltötték és a 60. évet
még nem kezdték meg, ilyenkor napjában legfeljebb háromszor étkezzenek, tartózkodjanak
a hústól, és legfeljebb egyszere lakjanak jól.
És mindannyiunkat felhív, hogy végezzünk
bűnbűnati cselekedeteket. Gyakoroljuk búzgón
a szeretet tetteit és végezzünk önmegtagadásokat.
Van aki ilyenkor nem eszik cukrot, csokit,
nem néz TV-t, beteget látkogat, többször elmegy a misére stb.
Jézus előtti vallások ismerték a böjtöt, a lemondást. Jézus azonban újfajta „böjtöt” hirdetett. Jézus új tanítása, hogy a szeretet által
kerülhetünk legközelebb Istenhez. – A keresztények tehát a bűnbánati időben elsőrorban a

szeretet tetteit gyakorolják, e téren vállalnak
önmegtagadásokat.
Nagybőjt 40 napja Jézujs 40 napos böjtjére
emlékeztet. Mi tehát a böjt értelme? A böjt nem
önsanyargatás. Ellenkezőleg. Célja az ember
felszabadítása, emberré tétele. Edzenünk
kell akaratunkat, hogy képesek legyünk uralkodni öszöneinket. Az önmegtagadás egyfajta ezdzés, a szabadság érdekében.
A keresztény böjt azonban nemcsak edzés,
hanem egyesülés Jézusssal. Önmegtagadásainkban Vele egyesülünk. Kiengészítjük, ami
„hiányzik” megváltó szenvedéséből, testének,
az egyháznak javára.
A böjt, illetve a bűnbánati cselekedetek
(ima, önmegtagadás, szeretetgyakorlatok) célja az engesztelés is. Általa jóvá akarjuk tenni
Isten ellen elkövetett vétkeinket. Ki akarjuk Őt
engeszetelni hálátlanságunkért.
Végül a böjt, az önmegtagadás Istenre
irányítja a figyelmünket. Növeli bennünk az
Isten és emberszeretetet.
A böjt legtökéletesebb útja, ha az emberek
jelenléte figyelmeztet arra, hogy Jézust szeresd
és szolgáld bennük, és ha kell, mondj le kedvükért elképzelésedről.
Tervezd meg a nagybőjtödet!
Csinálj magadnak tervet, hogy ez a nagybőjti
időszak Istenhez való közeledés legyen számodra. Határozd el:
- Szertetből és azonnal akarod teljesíteni
Isten akaratát a kis dolgokban (reggeli felkelés,
reggeli ima, engedelmesség, kötelességtzeljesítés) Mond Jézusnak sokszor: „Neked!”
- Szolgáld embertársaidat szeretettel. Naponta legalább egyszere szerezz valakinek egy
kis örömet.
- Válassz valami önmegtagadást, ami Isten
jelenlétére figyelmeztet. Pl. állandó szolgálatot,
rendszeresebb imát, misét vagy lemondást
csokiról, TV-ről
Legyen egy igazi döntésünk:Igaz megtéréssel akarom megtapasztalni Isten szeretetét.
Zsadányi József

FÜLÖP KURZUS

volt egyházközségünkben 2011. február 1820.-ig. Az előadók Szegedről a Szent András
Evangelizációs iskolából jöttek. Jó volt látni
a sok érdeklődőt, a várakozással teli tekinteteket és azt, hogy ilyen sokan meghallottuk
Jézus hívó szavát. Dunaujvárosból, Szegedről, Szentesről, Mindszentről és Szegvárról.
Először a bemutatkozásokra került sor, ezt követték a dicsőítő énekek, az Istentisztelet, a tanítások és beszélgetések. Ezekből a tanításokból
szeretnék néhány gondolatot megosztani.
Mindenkinek szüksége van egy Fülöpre, aki
hirdeti és megmagyarázza az Evangéliumot.
Ahhoz, hogy valakinek személyes kapcsolata legyen Jézussal, találkozni kell vele. Hogyan
közeledjünk?
„Állítsd meg életed kocsiját, hogy beszállhasson Jézus”
Meg tudjuk-e nyitni szívünket? Mindannyian
vágyunk arra, hogy őszintén, igazán szeretve
legyünk. Ezért olyannak mutatkozunk, hogy
a másiknak tetsszünk. Álarcot hordunk, hogy
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lelket ad Isten, ami már az Ö szeretetétől fog
lobogni. Jézus elhívta a tanítványokat, elküldte
a Szentlelket. 3000 férfi megtért és megalakult
az Egyház.

jobbnak látsszunk, mint amilyenek vagyunk
azért, hogy szeressenek.
Isten előtt nem kell kínlódni, mert Ö olyannak szeret minket, amilyenek vagyunk. Az
Atyai szeretet tiszta szivből, feltétel nélkül
gondoskodó, nagy irgalmú, ingyenes. Ö az, aki
megkönyörül és vigasztal. Isten szeretete ajándék, nem lehet, kiérdemelni, csak elfogadni.
Ettől a szeretettől a bűn az, ami távol tart.

„Jó Atyám elismerem, hogy bűnben születtem. Anélkül, hogy akartam volna, vagy bármit is tehettem volna”.
Elkergetjük Istent a trónjáról, és mi ülünk a
helyébe. A bűn teljesen nélkülözi Isten szeretetét.
Az Örömhír Jézus azért jött a világra, hogy

üdvözít se a bűnösöket. Amikor Jézus feltámadott a kereszthalálból, eldöntetett a mi sorsunk.
Ez a mi reménységünk, ezt hozta el Jézus. Jézus megváltását el kell fogadnunk.
Első lépés a hit, a másik a megtérés. Elfordulás a bűntől, Jézus felé fordulás. Odaadjuk.
Istennek az életünket és Ö egy sokkal jobbat ad
helyette, csak nyissuk ki szívünk ajtaját.
A Szentlélek az, ami elviszi szívünkben Isten szeretetét. Ha a Szentlélek betölt, képesek
leszünk ellene mondani a bűnnek. Új szívet, új

Ha egyedül maradunk, mindent elfelejtünk
az Ö tanításából, de akik együtt maradnak,
nem fáradnak el, tudják biztatni, segíteni egymást. Közösségben növekedhetünk, ott találkozhatunk Jézussal, a közösségben élet van.
Befejezésül mindenki elmondhatta és megoszthatta személyes élményét.

Jó volt látni, hogy a három napos kurzus
végére mindannyian megtapasztalhattuk Isten
szeretetét, a Szentlélek kiáradását, az örömteli
sugárzó boldog arcokat. Erre a rövid kis időre
feledésbe merültek gondjaink, problémáink, az
Úr valóban kicserélte szívünket, elárasztott az
Ö szeretetével mindannyiunkat. Kívánom,
hogy ezzel a megújult szívvel járjuk utunkat és
benne bízva éljünk.

Köszönet az Úrnak, az előadóknak és mindazoknak, akik együtt voltunk, együtt gazdagodhattunk Isten szeretetében.
Köszönöm a háttérmunkában résztvevők felajánlásait, fáradozásukat és munkáikat.
Virág Ferenné
A program szervezésében a Táborhegy
közösség vett részt, a gyűjtés nehéz feladatát
Török István végezte.
Adományozók:
Anna Noémi – pénzadománnyal
Bari Istvánné – pénzadománnyal
Bihari Mátyásné – marhahússal leveshez

Botos Sándor – pénzadománnyal
Dunai Gáborné – süteménnyel + pénzadománnyal
Gémes Anita – süteményel, virággal
Gémes László polgármester – záró ebédre
birkapörkölttel
Gémes Lászlóné – süteményel
Gémesné Érdi Erika – zöldséggel
Hérány Boldizsárné – kaláccsal
Kapás Tamás rendőr – a pörkölt főzésével
Szabó Elvíra – süteménnyel
Szanyiné Ági – süteménnyel
Tonomár Zoltán – pénzadománnyal
Török Renáta – süteményel
Váczi Csaba – tisztálkodási szerekkel
Vígh László – pénzadománnyal
Konyhai segítők: Bihari Éva, Gémes Anita,
Dunai Gáborné.
„Az Úr áldja meg őket!”

HÍREK - ESEMÉNYEK

Március 6-án farsangvasárnap, a gyerekek
közös farsangja a Katolikus körben ezen a
délutánon lesz. Szeretettel hívjuk és várjuk a
gyermekeket, felnőtteket jelmezekkel előadásokkal.
Március 9. Hamvazószerda, a Nagyböjt első
napja. Nagyböjtben szerda és péntek este a
szentmise előtt fél órával keresztutat végzünk,
Jézus szenvedéstörténetét átelmélkedve.
Március 19. Szent József a Boldogságos
Szűz jegyesének ünnepe.
Március 25. Urunk születésének hírüladása,
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe.
Nagyböjti lelkigyakorlat: március 25 – 26
– 27 – én (péntek szombat, vasárnap) az este
18 órakor kezdődő szentmisében lesz. A lelkigyakorlatos elmélkedéseket Kövesdy Zsolt
kunszentmártoni plébános atyától hallhatjuk.
Gyóntatás a szentmise előtt egy órával elkezdődik, használja fel mindenki a kínálkozó alkalmat a lelki tisztulásra is.
Március 28 – tól, (hétfőtől) az esti szentmisék kezdési időpontja 19 óra!
Kérjük azokat a testvéreket, akiknél a barka nyílni kezd, és fel tudják ajánlani a templomunk részére, jelezzék a 364-810-es telefonszámon napközben, hogy a levágásáról, illetve
a hűvös helyen tárolásáról gondoskodni tudjunk. Segítségüket köszönjük!
Rozgonyi Mária

Akarsz-e meggyógyulni?
Gyógyító alkalom lesz, Budaörsön.
A Városi Sportcsaqrnokban
(2040 Budaörs, Hársfa u. 6.)
Időpontja: 2011. március 20, vasárnap 15
órai kezdettel. (Kapunyitás 14 órától)
Az angliai Cor et Lumen Christi katolikus
közösség szolgálatával Damian Stayne
vezetésvel.
Hálaadó szentmisével fejeződik be a nap,
melyet Dr. Székely János püspök Úr mutat
be. Mise kezdési időpontja 18 óra. Minden
érdeklődőt szeretettel várnak – A résztvétel
ingyenes!
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OLVASÓINK ÍRTÁK…
Az alábbi írást a szerző nevével,
címével ellátva küldte szerkesztőségünkbe megjelentetést kérve,
vállalta a teljes felelősséget a benne
foglaltakért. A szólás- és vélemény
nyilvánítás lehetőségét adtuk meg
számára a megjelentetéssel. Az írást
szó szerint közöljük, nem éltünk a
szerkesztési jogunkkal. A megjelentetés nem jelenti azt, hogy a szerkesztőség mindenben egyetért az általa leírtakkal.

A Bucsányi jelenség
Előrebocsátom, jelen írásom csak és
kizárólag a saját véleményemet, gondolataimat tartalmazzák, ezekben nem befolyásolt senki és semmi. Csupán azért
ragadtam magam írásra, mert ez a téma,
amiről most olvashatnak engem nagyon
felháborított. Annak ellenére is, hogy talán minden információnak nem is vagyok
birtokában. De mivel én sem adok utcai
mendemondákra és senki érintettel nem
beszéltem, így csak a megérzéseimre hagyatkozom és arra, amit le tudtam szűrni
az érintett nyilatkozataiból.
Az előzményekről röviden.
Akik a Kurca tv adásait nézik láthatták
a február 15-i képviselő-testületi ülésről készült felvételt teljes terjedelmében.
Felhívnám a figyelmet ennek is az utolsó harmadára, amiben a képviselő-testület három tagja próbálta számon kérni, illetve minősítette is az ott jelenlévő
Bucsányi László (volt képviselő, jelenleg
külsős bizottsági tag) kb. egy hónappal
korábbi nyilatkozatában mondottakat,
melyet szintén a Kurca tv-ben láthattunk.
Valamint kérték volna a polgármester úr
állásfoglalását a történtekről.
Számomra már az is megkérdőjelezendő volt, hogy miért pont ő értékelte az
elmúlt évet, különös hangsúlyt fektetve
az önkormányzati választásokra. Az interjú végére kiderült. Nekem egy sértődött ember benyomását keltette, aki nem
kapott lehetőséget a Szegvári Naplóban
arra, hogy mint a testületből kikerülő
képviselő leírhassa az okokat erről. A
Kurca tv bőven kárpótolta ezért. Itt aztán
hordhatott hetet-havat össze mindenről és
mindenkiről. A szerinte durva kampány-

ról, a megsajnált képviselő jelöltről, akit
beszavazott a falu lakossága, a sok-sok
munkáról, amit a falu érdekében végzett,
de ő ezek után még többet fog dolgozni,
stb. Mert igazán csúnya dolog volt, hogy
ő, aki annyit tett a településért, csak úgy
kimaradjon szeretett faluja képviselő-testületéből. Viszont a sors, vagy inkább a
kegyes jótevő megadta neki azt a lehetőséget, hogy visszakerüljön a döntéshozók
közé. Sikerült visszacsempészni személyét és egy másik társát egy-egy bizottságba − gondolom „abszolút szakmai
alapon” − mint aki külsősként a legalkalmasabb erre.
Nekem az is különösen furcsa volt,
hogy a polgármester úr semmit nem tudott az ominózus nyilatkozatról. Azt még
elhiszem, hogy nem nézte a Kurca tv-t,
de hogy semmit nem hallott róla azt már
igazán kétlem. Főleg azért mert mondhatni „frakciótársa” a nyilatkozónak és napi
kapcsolatban állnak
A múltja egy nyitott könyv mindenki
számára, mondja. Ezzel a múlttal nem
kellene azért annyira dicsekedni. Ismerősek a politikai megnyilvánulásai a
rendszerváltás utáni időkről ugyanúgy,
mint az azt megelőző időszakról is. Elkötelezett és hű harcosa volt az előző diktatórikus rendszernek is. Én ugyan nem
szeretem a politikát, mert azt vallom, a
politika ott kezdődik ahol a tisztesség és
a becsület véget ér, de azért megvan a
magam véleménye a nagy rendszerváltóinkról is, beleértve minden rendszerváltó
pártot és politikust. Ezek mind felelősek
azért, hogy ide jutott az ország, csak különböző mértékben.
Bucsányi úr, mint a jelenlegi kormányzópárt hű ideológusa a képviselő-testületben is gyakran nyilvánította ki politikai
nézeteit, ha az aktuális téma úgy hozta.
Erről az a véleményem, hogy egy kistelepülés képviselő-testületében semmi helye
a politizálásnak.
Tudvalévő, nyílt képviselő-testületi
ülésen bárki jelen lehet, de tanácskozási- és szavazati joggal csak a képviselők
és a polgármester rendelkezik. Azonban
elfogadhatatlan számomra az, hogy ezen
ő legyen a főszereplő, tanácskozási joggal
felruházva magát, külsős bizottsági tag
létére. Azt már csak remélni tudom, hogy
zárt ülésen nincs jelen, mert ha igen, ak-

kor komoly törvénysértés áll fenn. Az
Önkormányzati Törvény egyértelműen rendelkezik erről, hogy kik vehetnek
azon részt, nem akarom idézni /12. § (5)/.
Különösen visszataszítónak és gusztustalannak tartom azt, hogy az ő javaslatára egy nyílt ülésen olyan témát
akart napirendre tűzetni, ami az egyik
képviselő magánügye. Miről is van szó?
Bucsányi úr ki akarta tárgyaltatni azt,
hogy az egyik képviselő, mint magánember munkaügyi pert indított a volt munkáltatójával szemben. Ebben az esetben
ez az önkormányzat. Ha jól tudom jogállamban élünk és mindenkinek joga van
arra, hogy ha sérelem éri, akkor jogorvoslathoz forduljon, akár még bírósághoz is.
És ahhoz még Bucsányi Lászlónak sincs
joga, hogy megkérdőjelezze, legfőképpen
úgy, hogy az ügy le sem zárult.
Még jó, hogy a polgármester úr mértéktartásáról tett tanúbizonyságot és nem
került napirendre. Azt persze nem tudom
zárt ülésen mit tárgyaltak erről. Csak
úgy mellékesen jegyzem meg, kíváncsi
vagyok, Lázár János Hódmezővásárhely
polgármestere hányszor engedné szóhoz
jutni Vásárhely közgyűlésében, ha mondjuk ott lenne bizottsági tag.
Jó lenne, ha visszafogná magát és
nem verne éket a jól láthatóan kettészakadt képviselő-testület közé a szereplési
vágyával és a lejárató nyilatkozataival.
Csak jó tanácsként mondom, gyakoroljon inkább önkritikát, mert előbb-utóbb a
maga által ásott süllyesztőbe fog kerülni.
Lehet, hogy a következő alkalommal még
bizottsági tagságig sem jut el, amit a magam részéről nagyon remélek.
Végezetül fontosnak tartom leírni,
ezzel az írásommal nem az volt a szándékom, hogy Bucsányi urat pellengérre
állítsam, hanem az, hogy ismerje meg,
vannak másfajta vélemények is, mint
amit ön gondol vagy állít, esetleg az utcára ken. És ha megjelenik a Szegvári
Naplóban az írásom az nem azért van,
mert az egyik oldalt védem a másikat
meg támadom. Nem is azért, mert e lap
főszerkesztője kapva kapjon az alkalmon
− mint ahogyan ezt említette − itt mindenkinek megjelenik olyan írása, amely a
polgármestert vagy önt bírálja.
2011. február 27.
Lucz Sándor

2011. március

A család éve 2011
A februári számban elkezdtük a vis�szaemlékezést Pusztai János Gábor. Sok
mindenről beszélgettünk, de sok minden
ki is maradt belőle, amit most kiegészítünk.
- Apám Pusztai Gábor is Szegváron született, paraszti családban. Apai nagyapám:
Pusztai Pál is törzsgyökeres szegvári volt,
de a gazdálkodás mellett mással is foglalkozott. Az övé volt és még két paraszt gazdáé volt az akkori nevén a Szegvári Első
Hengermalom, név szerint Pusztai Pál,
Mezei András és Vigh Miklós személyeké.
Az első világháborút követő időben a rend
fenntartására ide vezényelt román hadsereg
katonái leszerelték és minden értéket elvittek belőle és csak, mint épületet tudták eladni egy Kamasz Mátyás nevű molnárnak,
az újjá építtette és üzemeltette a harmincas
évek utoljáig. Ez után ő is eladta egy társaságnak, név szerint Sipkóczki, Sutóczki és
Beregszászi nevű személyeknek. Ezek üzemeltették az államosításig. Ezután megint
leszerelték és, mint liszt cseretelep működött sokáig.
Nagyapám azután 1937-ben megvette a
falu végén még ma is álló, de műemlékké
nyilvánított szélmalmot. Elég rossz állapotban volt, de üzemelt. Egy Béládi nevű
szentesi többszörös szélmalom tulajdonostól vette meg. Teljesen átjavították, és így
üzemelt az államosításig. Most a Csongrád
Megyei Önkormányzat tulajdonába került.
Én is dolgoztam itt, mint a tulajdonos
családtagja dolgozhattam a malomban a
középiskolába járás közben.
Ezen kis gondolkodási kitérő után vissza
is zökkentem a 40-es évek világába.
- Az 1941-től járt János bácsi a mezőgazdasági iskolába. Az elvégzése után
hogyan alakult a sorsa?
- 1944. március 19-én, a német megszálláskor volt a vizsga a gazdasági iskolában.
Ezután bevonultam katonának Szögedébe.
A család itthon nem nagyon tudott rólunk
semmit. Az elit légvédelmi tűzérségnél
szolgáltam. Eljutottam Németországig,
egészen Svájc mellé. Itt amerikai fogságba
estem. A hadifogolytábor parancsnokától
függött 7000 ember sorsa. Azt hangoztatta,
hogy 30 kilós embereket akar látni. Magam
is megbetegedtem hadikórházba kerültem
és így jöttem haza 1947-ben tüdő és mellhártyagyulladással.. A kecskeméti 540.
számú hadikórházban épültem fel.
- A további beszélgetés a háború utáni újrakezdésről folyt. Ezt a következő
számban olvashatják.
Kosztolányi Sándorné

11. oldal

Népszerűek a kormányablakok –
egy hónap alatt több mint két és
félezer ügyfél Csongrád megyében
Az eddigi tapasztalatok azt igazolják
helyes döntés volt a Kormányablakok
megnyitása. Az integrált ügyfélszolgálati
irodák január 3-a óta fogadják az állampolgárokat: Szegeden, a Megyeházán, és
Hódmezővásárhelyen, a Városházán jelenleg 17 szakigazgatási szerv 33 ügykörében
járnak el a munkatársak. Mindkét városban nagyon kedvező a fogadtatása annak,
hogy különböző ügyek intézéséhez egyetlen
irodát kell felkeresni.
A nyitás óta folyamatos az érdeklődés, február 11-ig Csongrád megyében összesen 2644
állampolgár látogatta a Kormányablakokat. A
nyitva tartási idő hosszú: reggel 8 órától 20
óráig várják a különböző hivatalos ügyek intézését segítő munkatársak az állampolgárokat.
A legtöbben ügyfélkaput nyitnak, amelyen
keresztül akár elektronikus úton is elérhetik
a szolgáltatásokat az ügyfelek, a második helyen a családi pótlék igénylése áll. Hódmezővásárhelyen különösen örülnek annak, hogy
a Magyar Államkincstár hatáskörébe tartozó
családtámogatási ellátások helyben elintézhetők, (GYES, anyasági- és gyermeknevelési
támogatás) hiszen ott nincs a MÁK-nak ügyfélszolgálata. De mindkét Kormányablakban
hozzájuthatnak például elektronikus tulajdoni-lap másolathoz, bejelenthetik egyéni
vállalkozói tevékenységüket vagy lekérdezhetnek biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos
adatokat is. Sokan tájékoztatásért fordulnak
a munkatársakhoz. Az állampolgárok problémái szerteágazóak, és ha nem is sikerül
mindegyikre azonnal megoldást találni, felvilágosítást, tanácsot kapnak olyan ügyekben
is, amelyek egyelőre nem tartoznak az irodák
szolgáltatásai közé.
A januári országos statisztikai adatok szerint az év első hónapjában összesen 21.459 ügyfél fordult a Kormányablakokhoz, a munkatársak 22.638 ügyben nyújtottak segítséget.
A Csongrád Megyei Kormányhivatal vezetője B. Nagy László kormánymegbízott
elégedett a megyei látogatottsági adatokkal.
Mint mondja: „A Kormányablakok létrejötte csak az első lépés azon az úton, amelynek
célja, hogy az állampolgárok számára lényegesen egyszerűsödjön az állami ügyintézés,
hiszen az adójukat többek között ezért fizetik. A sikeres fogadtatást továbblépés követi: nemcsak az ügykör bővül folyamatosan,
hanem a Kormányablakok helyszíneinek
száma is. A Kormány célja az, hogy 2013 végére a járási székhelyeken is létrejöjjenek az
ügyfélszolgálati irodák, és az állampolgárok
minden hatósági ügyet a Kormányablakban
intézhessenek.”

A Kormányablakok munkanapokon reggel
8-tól este 8-ig várják az ügyfeleket.
Az ügyfélszolgálati irodák címei:
Szeged, Rákóczi tér 1 Megyeháza,
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. Városháza
További információk kérhetők:
Telefon: 1818
e-mail: 1818@ügyfélvonal.hu
weboldal: www.kormanyablak.hu
Varga Márta
Kommunikációs vezető
Csongrád Megyei Kormányhivatal

IDŐUTAZÁS
A SZEGVÁRI
NAPLÓVAL…
3. rész
2011-ben 24 éves, 2012-ben 25 éves
lesz a Szegvári Napló. Ez a majdnem
negyed század már jelentős idő egy helyi lap életében. Hogy milyen időszakot élt át, éltünk át ez alatt a negyed
század alatt, elárulják az írások, amik
megtöltötték újságunkat. Időutazásra
hívjuk olvadóinkat! Ebben az évben
minden hónapban felelevenítjük a
Szegvári Napló legrégibb írásait, pontosabban az újság tartalmát.

A mai számunkban visszautazunk az
időben 1989. év 2. számáig
Először nézzünk bele az 1988. évf. 5.
számába, amely 1988. november elején
jelent meg. Az első oldalakon mindjárt
a helyi pártkonferenciáról olvashatunk. Ezekre a konferenciákra, már a
Folytatás a 12. oldalon

12. oldal
A 11. oldal folytatása

szabadabb légkör, több vélemény nyilvánítás volt a jellemző. Ezt követte a
városi, majd a megyei pártkonferencia
és 1989-ben a pártkongresszus, ahol
Kádár Jánost leváltották. Megkezdődött a reform-időszak az MSZMP-ben.
Menyhárt Ignác a községi tanács tevékenységéről írt. Először a tanácstagi beszámolókon elhangzott lakossági javaslatokat, bejelentéseket ismertette, majd
az 1988-as év első félévének pénzügyi,
gazdasági helyzetét tárta az olvasók
elé. Megtudtuk ezekből:.pénzhiány miatt nem portalaníthatták az Arany János
utcát, majd csak a VIII. ötéves tervidőszakban valósulhat meg. A gáz bevezetés költségeinek jelentős emelkedése
miatt érezhetően csökkent a lakosság
érdeklődése. A Rozmaring és az Iskola
utca első szakaszán kellő számú jelentkező hiányában a gázvezetést meg sem
lehetett indítani. Nem sikerült az év során kivitelezni a Köztársaság utcában a
járda felújítását. Az első félév p.ü-i és
gazdasági helyzetéről megtudtuk, hogy
fejlesztés területén 1,723 millió Ft-ot
költöttek lakásépítés szociális támogatására. 500 ezer FT-ot az újfalusi ÁBC
áruház építésére, 409 ezer Ft-ot a tornacsarnok kiszolgáló építményeire.
Az egyik oldalon láthatjuk a templom melletti Kántor utca torkolatánál
lévő szabad területre építendő KRESZ
pálya tervét, mely parkosítással együtt
szolgálta volna a gyermekek közlekedési
ismereteit. (Sajnos még napjainkban sem
készült el.)
Németh Lajos akkori 8. osztályos tanuló naplót vezetett „ Munkanapló a
Horgász Környezetvédelmi Hét alkalmából rendezett tavaszi takarítási és
egyéb e.ü.-i munkálatokról” címen. A
naplóban leírta, 1988. április 6-tól 10.ig
5-6 fős általa szervezett csapattal takarították a belterületi Kurca szakaszt. A
takarításban részt vett akkor: Németh
Lajos, Németh András, Farkas István,
Farkas Katalin, Tóth István, Jaksa József, Berkecz Zsolt. Az utolsó munkanap
végén a végzett munkát összesítette: „
Eltakarítottunk 24 nagy zsák elégethető
(papír, nylon, műanyag, gumi) hulladékot, 11 zsák elpusztult állatot, kb. 80 db,
2 zsák törött üveget + 2 kéve fát, 170 Ft
értékű vashulladékot, 107 Ft értékű vis�szaváltható üveget.” Végül megjegyezte:
„Az a fő, hogy minden nehézség elle-
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nére, rendíthetetlen akarattal végeztük
munkánkat.” Vajon napjainkban szerveződnek-e erre a nemes célra csapatok az
iskolában vagy máshol falunkban?
A 251 éves templomról Kovács Lajos írt, Frajna András akkori plébánost
kérdezve.. . Előző évben volt a templom
250. évfordulójának ünnepsége, melyen
részt vett a püspök úr, a Budapesti Egyetemi Templom Énekkara. A levéltári- és
egyéb anyagokból templomtörténeti kiállítást készítettek
A Krónika c. rovatban közli a lap
a Csongrád Megyei Hírlap írását az
újfalusi ÁBC üzlet avatásáról, az első
félévben meghirdetett „Tiszta Rendezett
Környezetért” mozgalom értékelését. Itt
olvashatjuk az általam feltett kérdést:
Adakozásból legyen-e Kossuth szobor ?
Érdekességként említem meg, december 5-én 9 órai kezdettel Gregor József
operaénekes rendhagyó énekórát tartott
a művelődési házban, melyen részt vett
az egész iskola. A Sport rovatban Lancsa
György edzőt kérdezi Török Imre az elég
gyengén szereplő focicsapatról .
AZ Iskolai Diáksportkörről megtudtuk: az asztalitenisz sportcsoportot Kovács István edző vezeti, a természetjárókat Pólyáné Téli Éva, aki a DSK vezetője
is, a labdarugó sportcsoportot Csatordai
Mihály, a vízitúra sportcsoportot Vass
Tibor (a meglévő 3 kenut 1986-ban vették) Az alsó tagozatban két sportcsoport
működött Huszka Lászlóné és Bárány
Ernőné vezetésével.
A tanulók 48%-a napközi otthonos volt
1988-ban. Ebben az évben hoztuk létre
az iskolaotthonos 1 osztályt, akiknek a
testnevelési órák mellett néptánc tanulást szervezett Vassné Agócs Ilona és
Vajdáné Balogh Ágnes tanítónő

A 6. szám 1989. január elején jelent
meg. A köszöntőt Vígh Lászlóné írta
Bort, búzát, békességet címmel. Baráth
Anna VB titkár ismertette az iskolaigazgató beszámolóját amit a tanács vb-nek
készített. Ebből megtudtuk, „Az oktatás személyi-tárgyi feltételei az átlagnál magasabb színvonalon biztosítottak
– állapította meg a testület. Jelenleg egy

tanári állás van üresen, alacsony a képesítés nélküliek száma.”.
A végrehajtó bizottság megállapította,
hogy az iskola vezetése és a nevelőtestület nyitott az új , korszerű módszerek
elsajátítására , alkalmazására, s mindezekért elismerését fejezte ki..”
1988. október 27-én nyílt meg az újfaluban a korszerű ÁBC, amelyben 10
dolgozó és 2 tanuló állt a vásárlók rendelkezésére, nyilatkozta Kovács Imréné
üzletvezető Bucsányi Lászlónak.
A Krónika rovatban beszámoltak a
„Tiszta rendezett környezetért” mozgalomban eredményt elért lakosokról A
szeméttároló konténer egy éves ingyen
használatát a Kontra utcai lakosok kapták. Oklevelet három utca és a Kötélgyár
dolgozói , Környezetvédelemért érmet
ifj. Németh Lajos Petőfi utcai lakos (többek között) vehette át. A „Tiszta udvar,
rendes ház” táblát 35 lakóház tulajdonos
kapott.
A fejezetek Szegvár történetéből rovatban a VI. fejezetet is Dr Vörös Gabriella
múzeumigazgató írta a vaskor népeiről.
Király János tűo. alezredes városi tűo.
parancsnok a Szegvári Önkéntes Tűzoltó Egyesületről írt, említve írásában a
régi tűzoltó vezetőket, Bartucz Ferencet,
Papp Jánost, Banka Pált
Káity Istvánnal a Kötélgyár igazgatójával készült riportot olvashatták a 1213. oldalon. Azt is, hogy 160-170 főnek
biztosítanak munkát a kötélgyártással.
Olyan jó minőségű az általuk gyártott
kötél, hogy a népgazdaság összes kötélszükségletének 99%-át ők gyártják, ami
évi 700 tonnát jelent.
A tanácselnök véleményt írt a Szegvári Napló 5. számában megjelent néhány
írásról és magáról a Naplóról. Megköszönte a szerkesztő bizottság és a közreműködők munkáját. Felhívta a figyelmet
néhány írásra, amely szerinte nem tényszerű megállapítások, reméli a jövőben a
tényekre alapozva jelentetik meg az írásokat. Kardos Gyula bemutatta írásában
a kertészeti főágazatot. Néhány év árbevételét elevenítsük fel:
1984-ben: 49,032,785 Ft, 1986-ban:
69,916,267 Ft, 1988-ban november 31ig: 73,000,000 Ft. Összes fedett terület:
43.500 m² üvegház,
79 500m² fóliaház. 123 000 m² területen termálenergiára alapozott hajtatást
végeznek.
(KLI)

2011. március

13. oldal

TÁJÉKOZTATÓ A SZENNYVÍZ PROJEKTRŐL

Diákvilág

Tisztelt szegvári Lakosok!

Kedves Olvasók!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy
Szegvár Nagyközség Önkormányzata
sikeres pályázatot nyújtott be a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium KEOP 1.2.0/2F/09 azonosító számú
felhívásra „Szegvár szennyvízcsatorna
hálózatának és szennyvíztisztító telepének megvalósítása” címmel.
A projekt 84,43%-os támogatási intenzitással 1.555.214.177 Ft támogatásban
részesült.
A beruházáshoz a lakosoknak lakásonként 250.000 Ft kötelező önrésszel kell
hozzájárulniuk, amely egyösszegű befizetéssel, vagy az önkormányzatnál megköthető lakás-előtakarékossági szerződéssel
biztosítható. Az egyösszegű befizetésről
márciusban kiértesítjük az érintett ingatlantulajdonosokat.
Jelenleg a közbeszerzési dokumentációk minőségellenőrzése zajlik, a tényleges
munkálatok a kedvező időjárás esetén
legkorábban április végén kezdődhetnek
el. A projekt befejezése 2013. decemberében várható.
A
szennyvízcsatorna-hálózat
és
szennyvíztisztító telep megépítéséhez
szükséges jogerős Vízjogi Létesítési Engedélyekkel, Részletes Megvalósíthatósági Tanulmánnyal, Lőszermentesítési
Dokumentációval, Kulturális Örökségvédelmi Hatástanulmánnyal, Talajmechanikai Szakvéleménnyel és Előzetes Vizsgálati Dokumentációval - a Környezet és
Energia Operatív Program első fordulós
pályázat támogatásnak köszönhetőenmár rendelkezünk.
Március elején meg lehet indítani a
közbeszerzési eljárásokat a kivitelezési
munkára, a projektmenedzsment szervezet és a mérnök kiválasztására vonatkozóan, a Közbeszerzési Törvény (Kbt.)
előírásainak betartásával. A közbeszerzés lefolytatása és a nyertes ajánlattevőkkel történő szerződéskötés után a
kivitelező cég átveszi a munkaterületet
és a kivitelezési ütemtervnek megfelelően megkezdi a szennyvíztisztító telep
megépítését Szegvár külterületi részén
(a Kórógyszentgyörgy irányában), a
0600/29 és 0600/30-as helyrajzi számú
területeken. A szennyvíztisztító telep
építésével párhuzamosan elkezdődik a
szennyvízcsatorna-hálózat főgerinc-ve-

zetékének kiépítése az Állomás utcán
és a Mindszenti utcán, ezt követi majd a
mellékutcákban a mellékvezetékek megépítése. 2011-ben az Újfalu és a Kossuth
telep csatornázása kezdődik meg, majd
az időjárási körülmények és az építési
folyamatok függvényében folytatódnak
a csatornázási munkák az Öregfalu teljes
területén.
A tervezett gravitációs szennyvízelvezető-hálózat - tekintettel a település
domborzati viszonyaira, a szennyvíz
nagyfokú tisztítási igényére, a kedvezőbb
beruházási költségre - elválasztott rendszerű hálózatként lett megtervezve. A
település szennyvízelvezetésére gravitációs csatornahálózat készül nyomás alatti
rendszerrel kiegészítve. A szükséges helyeken 9 db átemelő épül. A vezetékhálózat teljes hossza 43 405 fm.
A szennyvíztisztító telep kivitelezése
szakaszos üzemű tisztító technológiával történik, mely a jelenleg elérhető
legjobb minőségű tisztított vizet tudja
biztosítani. A telep kapacitása 550 m 3/
nap. A telepen a következő műtárgyak
biztosítják a tisztítás folyamatát: szippantott szennyvíz-fogadó műtárgy, gépi
rács megkerülő kézi ráccsal, homok- és
zsírfogó a teljes szennyvízhozamra kiépítve, SBR medencék; fertőtlenítő medence; kezelőépület; iszap-víztelenítés,
iszaptározó, és telepi szennyvízátemelő
akna.
A projekt megvalósításával biztosított lesz a megfelelő szennyvízelvezetés,
összhangban a hazai és EU-s jogszabályi
kötelezettségekkel.
A beruházás megvalósulása hozzájárul
a jelenlegi (számos helyen szikkasztásos) szennyvízkezelés környezetterhelő
hatásainak csökkentéséhez és a környezetszennyezés elkerüléséhez, Szegvár
természeti értékeinek megóvásához és a
településen élők komfortfokozatának javításához.
A beruházással kapcsolatban a lakosok
folyamatosan tájékozódhatnak a www.
szennyviz-szegvar.hu oldalon és a települési médiákban.
(Huszka Anita polg.m.kabinet)
A szennyvízcsatorna hálózat átnézeti
terve mindenki által elérhetőek a www.
szegvar.hu weblapon.

Ismét jelentkezek a februári iskolai eseményekkel, eredményekkel.
2011. január 19-én került megrendezésre a
Kozma László Országos Informatika Alkalmazói Tanulmányi Verseny Szentesen a
Pollák Antal Szakközépiskolában. Már hosszú
évek óta ez a középiskola biztosítja a helyet
a verseny számára. Célja: az informatikában
tehetséges diákok számára lehetőséget teremteni az országos szintű megmérettetésre. Az
idén a környező településekről 88 felső tagozatos gyermek mérte össze tudását. A területi
verseny időpontja és feladatai mindenhol az
országban azonosak voltak. A tanulóknak gyakorlati informatikatudásukról kellett számot
adniuk. A feladatok megoldására az 5-6. osztályosoknak 90 perc, míg a 7-8. osztályosoknak
120 perc állt rendelkezésükre.
Tanulóink jól teljesítettek. Az alábbi eredmények születtek:
5. osztály: I. helyezett Kéri Gábor
6. osztály: III. Janó Dorina, IV. Bugyi Eszter, V. Totyik Norbert, VII. Szanyi Ádám, IX.
Fúvó Flórián X. Rohály Alexa
7. osztály: I. helyezett Vígh Diána, III.
Schmidt Rebeka, VI. Rehák Dorka
8. osztály: II. Sipos Réka, IV. Puskás Bence,
VI. Romhányi Dániel
A verseny háromfordulós. Az első forduló után
országosan összesítésre kerülnek a versenyzők
pontjai, és ennek alapján kerül meghatározásra,
hogy mely tanulók jutnak tovább a regionális fordulóba. Minden évben közel 2000 gyermek versenyzik országosan. A második fordulóba 100120 gyermek jut be általában. Az idén a szentesi
térségből Vígh Diána iskolánk 7. osztályos tanulója jutott tovább. Felkészítő nevelő: Tóth Péterné.
Gratulálunk a szép eredményekhez!
Területi
Kazinczy-verseny
is
volt
Nagymágocson. Ott a következő eredmények
születtek:
5-6. osztály:
18 versenyző közül
5. helyen végzett: Dóczi Klaudia- Felk. nev.:
Bernáth Ildikó
7. hely: Szabó Diána Felk. nev: Szabóné
Gyermán Erika
7-8. osztály:
12 versenyző közül
4. hely: Joó Vivien Felk. nev: Szabóné
Gyermán Erika
6. hely: Szabó Henriett Felk: Rozgonyiné
Szabó Mária
Simonyi helyesírási versenyt rendeztek
Szentesen. Ennek eredménye a következő:
5. osztály:
15 versenyző közül
8. hely: Berkecz Miklós Felk. nev. Szabóné
Gyermán Erika
Gratulálunk a szép eredményekhez!
Folytatás a 14. oldalon

14. oldal
A 14. oldal folytatása
Február 11-én rendeztük meg a Művelődési
Házban az alsó tagozatos gyerekek farsangi bálját. Csoportos és egyéni jelmezeseket
láthattunk. Szebbnél-szebb ruhakölteményekbe öltöztek fel a lányok, fiúk. Valamen�nyi osztály bemutatkozott egy-egy produkcióval. Nagyon színvonalas koreográfiákat
láthattunk. Az egyéni jelmezesek is csodálatosak voltak. Valamennyi osztály tortát kapott jutalomként. Köszönjük Janóné Erzsike
munkáját. Nagy sikert arattak az anyukák
és apukák is. Vicces jelmezes produkciókat
láthattunk tőlük. Ilyen még nem volt! Közel
50 fő felnőtt öltött jelmezt. Hatalmas taps és
nevetés fogadta valamennyiüket. Szeretnénk
őket látni a falunapon is. Remélem igent
mondanak a felkérésre? Természetesen nem
maradhatott el az arcfestés sem. Köszönjük
a Belevaló klub segítségét. A kézműves foglalkozáson a tanító nénik közreműködésével
lehetett szép alkotásokat készíteni. Nagyon
jól sikerült a diszkó is. Köszönjük Hegyi
Szabolcsnak és apukájának a hangosítást, a
jó zenéket. A szülők finom süteményeket sütöttek, mi sem bizonyítja ezt, hiszen minden
elfogyott a bál végére. Köszönet érte! Köszönjük a felső tagozatos diákönkormányzat tagjainak is a zsűrizést, a pedagógusok
felkészítő munkáját, valamint a szervező 2.a
és 2.b osztályok,s Bereczkiné Buza Anett,
Hegedűsné Ternai Ágnes és Vassné Agócs
Ilona munkáját.
A felsősök karneválja is kiválóan sikerült. Humoros, zenés, paródikus műsorokat
adtak elő az osztályok. Nagyon nagy taps
fogadta őket is. A közönség színvonalas koreográfiákat láthatott. Jól szórakoztunk a
vicces előadásokon. A szülők itt is büfét üzemeltettek. Sok finomságot árultak. Köszönjük a munkájukat! A bemutatók után hastáncosokat láthattunk, felléptek a Színjátszók,
majd Ágoston Anita volt szegvári diák zenés
műsora következett. Nagyon jó hangulatot
teremtettek a fellépők. Köszönjük, hogy itt
voltatok! A hangosításról és a jó zenékről
Halmai Gábor és kis csapata gondoskodott.
Köszönet érte! A jelmezes gyerekek csokit,
mandarint, az első helyezettek tortát kaptak.
Köszönjük a felkészítő pedagógusok , valamint a szervező osztályok, így a 7.a és a 7.b,
valamint Lantos Mária és Rozgonyiné Szabó
Mária munkáját.
A Kurca TV megörökítette az örömteli perceket. Köszönet érte!
Nagyon jól éreztük magunkat mindkét rendezvényen.
Mit kínálunk március hónapban?
Nemzeti ünnepünket méltóképpen ünnepeljük az iskolában március 11-én 11 órakor, valamint a községi rendezvényen, 15-én 17.30 órakor. Az ünnepi beszédet iskolánk igazgatónője
Bernáth Ildikó mondja, a műsort a 4.a és a 4. b
osztályosok adják elő.
Mindenkit szeretettel várunk.
Lukács Istvánné
tanítónő

XXIV. évfolyam 3. szám

Kedves szegvári lakosok!
Az idén is több színvonalas programot ajánlunk az Önök figyelmébe. Kérjük tekintsék át
a Rendezvénynaptárt és válogassanak a programok közül az érdeklődésüknek megfelelően.
Az őszi programokról a nyár végén olvashatnak.

Rendezvénynaptár 2011.
február 22.
– Népfőiskola, Bernáth Ildikó iskolaigazgató
előadása a Művelődési Házban 18 órakor
Kommunikáció a mindennapokban - avagy mitől függ, hogy megértjük vagy félreértjük a környezetünkben élőket? II. rész
Főszervező: Nagy Sándorné
február 26.
- Országos meghívásos tornaverseny a szegvári
tornacsarnokban 9 órától
Rendező: Szegvári Diáksport Egyesület, Forray
Máté Általános Iskola
Főszervező: Pólyáné Téli Éva
február 26.
Teke szuperliga mérkőzés – Szegvár – FTC – Tekepálya – 14 órakor
Főszervező: Berkecz Miklós
A további mérkőzések időpontjai a rájátszás sorsolásától függnek.
március 6.
– Paletta Alkotókör kiállítás megnyitója – a Művelődési Házban 17 órakor
Főszervező: Nagy Sándorné
március 8.
– Népfőiskola, Dr. Ancsin Gabriella egyetemi
adjunktus előadása - Művelődési Ház- 18 óra
Tudós nők Nőnapon - Társadalmi, gazdasági helyzet, és az emberek hangulatának összefüggései.
Főszervező: Nagy Sándorné
március 8.
-Házi mezei futóbajnokság 13 óra
Rendező: Forray Máté Általános Iskola, Szegvári Diáksport Egyesület
Főszervező: Pólyáné Téli Éva, Vass Tibor
március 12.
Megyei II. osztályú futballmérkőzés Szegvár
– Hódmezővásárhelyi FC II. csapatai között –
Sportpálya 14.30 óra
Főszervező: Galambosi Mihály
március 15.
– Ünnepi megemlékezés az 1848-49-es szabadságharc hőseire – Művelődési Ház -17.30 óra
18 órakor fáklyás menet - koszorúzás a Kossuth-szobornál
Főszervező: Lukács Istvánné
március 22.
– Népfőiskola, Dr. Szónoky Miklós egyetemi
docens előadása- Művelődési ház- 18 óra
Szegvári kövek - Arab országok (Tunézia, Jordánia)
Főszervező: Nagy Sándorné
március 26.
Megyei II. osztályú futballmérkőzés Szegvár –
Újszentiván csapatai között – Sportpálya- 16 óra
Főszervező: Galambosi Mihály
A további mérkőzések időpontjait az alapszakasz lezárása utáni sorsoláson döntik el. További
5 hazai mérkőzés lesz még.
április 9.
– Szóló Kistérségi Néptánc verseny –Művelődé-

si Ház- 8.30 óra
Főszervező: Dobbantó Néptánc Együttes
Ifjúsági Kerekasztal, Nagy Sándorné
április 12.
– Szavalóverseny - Községi Könyvtár- 16 óra
Főszervező: Kerekesné Bovatsek Ágnes,
Kosztolányi Sándorné
április 15.
– Nagy torpedó játék – A Titanic elsüllyedésének 100. évfordulója alkalmából a Községi
Könyvtárban- az egész nap folyamán
Főszervező: Kerekesné Bovatsek Ágnes
Kosztolányi Sándorné
április 17.
– Tűzköves fesztivál – Művelődési Ház- 18 óra
Zenés szórakoztató program, 16 órától gyermekprogram
Főszervező: Nagy Sándorné
április 22.
- Húsvéti jelképek gyöngyből-kézműves foglalkozás gyerekeknek- Községi Könyvtár- 9-12 óra
Főszervező: Kosztolányi Sándorné
április 28.
30 éves a Csongrád Megyei Mozgáskorlátozott
Egyesület-ünnepség a Művelődési Házban
Főszervező: Arany Lajosné
április 29-30- május 1.
- Meghívásos tekeverseny igazolt és amatőr kategóriában – Tekepálya – 9 óra
- Mozdulj Ránk!- Ifjúsági Civil Kerekasztal
napja –Csak fiataloknak!- Művelődési Ház és
környéke
- Extrém sportok minden mennyiségben
- Karate bemutató, táncbemutatók, nótaest
- A tehetségkutatókon részt vett szegvári fiatalok
bemutatkozó estje
- Amatőr zenekarok fellépése
Főszervező: Ifjúsági Kerekasztal, Lukács
Istvánné
Nagy Sándorné, Szegvári Tekézők Egyesülete
május 2.
- Iskolai tornaverseny 14 óra- Sportcsarnok
Rendező: DSE, Forray Máté Általános Iskola
Főszervező: Pólyáné Téli Éva, Vass Tibor
május 4.
- Névnap, anyák-napi ünnepség a Civil-Házban
Főszervező: Szép Öregkor Nyugdíjas Egyesület
Bacsa Józsefné
május 21.
– Tűzoltó verseny – Sportpálya
Főszervező: Szegvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Bölcskei- Molnár Zoltán
június 4.
– Pünkösdi Néptánc Gála – Művelődési Ház- 18
óra
Főszervező: Dobbantó Néptánc Egyesület
június 18.
- 8. osztályosok ballagása - Forray Máté Általános Iskola- 9 óra
Főszervező: Forray Máté Általános Iskola
június 20-26.
„Én ezt Tudom” alkotótábor, Kulturális hét Károlyi Kastély
Képzőművészet hagyományosan, idén először I.
Székely- Magyar Népművészeti tábor is.
26-án 9 órától Újra éled Szeg - Hagyományőrző nap
Főszervező: Tűzköves Alapítvány- Nagy
Sándorné
június 20 - június 24.
- Horgásztábor – Kórógy-tó

2011. március
Főszervező: Szegvári Horgász Egyesület- Tóth
Péter
Forray Máté Általános Iskola- Tóth Péterné
júniusban:
- nyári napközis tábor igény szerint - 10 fő felett
Főszervező: Forray Máté Általános Iskola
júniusban:
-hittanosok kirándulása
Főszervező: hitoktatók
június 21-augusztus 23.
-Minden kedden délelőtt kézműves foglalkozás a
Községi Könyvtárban 9-12 óra
Főszervező: Kerekesné Bovatsek Ágnes
június 27- július 3.
– Néptánc tábor – Művelődési Ház
Főszervező: Dobbantó Néptánc Egyesület,
Magyar Imre
június 25.
– Civil Nap, éjszakai akadályverseny
Főszervező: Szegvári Közösségfejlesztők Egyesülete, Határné Bottyán Erika
július 4-8.
– Hagyományőrző kézműves tábor 8-12 éves
gyerekek részére – Civil Ház
Főszervező: Szegvári Közösségfejlesztők Egyesülete, Határné Bottyán Erika
július 8- 9-10.
-Ász Fesztivál-Piactér
Főszervező: Molnárné Kvakk Zsuzsanna
július 17-21.
– Kék Túra természetjáró nyári tábor – Balatonszárszó
Főszervező: Lukács Istvánné
július 16.
- Tófesztivál- Kórógy-tó, szabadidő park
Főszervező: Polgármesteri Kabinet
július 28-31.
– Csillagásztábor – Művelődési Ház
Főszervező: Nagy Sándorné
augusztus első hete
- Kézműves tábor- Katolikus Kör
Főszervező: hitoktatók
augusztus 1-8.
- Szegvári gyerekek táboroztatása Lengyelországban, Lewin- Brzeskiben
Főszervező: Gyömbér Ferencné
Rozgonyiné Szabó Mária
augusztus 3-10.
- Csóró-bringás tábor - Művelődési Ház,
Főszervező: Nagy Sándorné
augusztus 13-14.
– Szerb Napok- Castellum Étterem és Panzió
Főszervező: Deák Andorné
augusztus 15-19.
– Focitábor- Sportpálya
Főszervező: Szőllősi Ferenc
augusztus: 19-20-21.
-Karate tábor -Civil Ház
Főszervező: Erdei Sándor
augusztus 20.
– Falunapi Fesztivál - sportpálya
Főszervező: Lukács Istvánné
A programokról tájékoztatást adunk a Kurca
TV adásaiban, a www.szegvar.hu weboldalon,
valamint a Szegvári Naplóban.
Szeretettel várjuk Önöket a programjainkon!
Hívják el ismerőseiket, rokonaikat is!
Lukács Istvánné
Oktatási, Kulturális és
Szociális Bizottság elnöke

15. oldal

Az összefogás ereje XXI. Forray Torna
Hetekkel ezelőtt megkezdődött az előkészítő munka, megteremteni a feltételeket a
Szegvári Diáksport Egyesület által szervezett XXI. meghívásos országos tornaverseny
megrendezésére.
A Wesselényi alapítványhoz benyújtott sikeres pályázatunk teremtette meg az alapokat
a nagymúltú versenyünk életben tartásához,
Pólyáné Téli Éva kitartó pályázói tevékenységének köszönhetően Régóta tudjuk, partnereink nagyon szeretnek Szegvárra jönni
versenyezni, mert korrekt feltételek mellett,
szeretetteljes légkörben zajlik a megmérettetés.
Szponzoraink pedig idén is gondoskodtak az
ajándékcsomagok gazdagságáról.
Eljött a verseny napja, amit nagy izgalommal vártam, pedig a lebonyolítás rutinszerűen
megy már hosszú évek óta!
Az iskolához való megérkezésemkor döbbenetes élményben volt részem. Polgárőreink
jól átgondolt tevékenységükkel teremtették
meg az ideális feltételeket az érkező vendégek
parkolásához. Hólapátokkal tisztították meg az
autók parkolóhelyeit, és irányították az érkezőket a megfelelő helyre.
Az iskolában pedig serény munkával készültek munkatársaim a vendégek ellátására szendvicsekkel, teával. Közben a tornász gyerekek
szülei tüsténkedtek az ideérkezők komfortérzetének biztosításáért.
Minden ment, mint a karikacsapás. A hangosítás kitűnő volt, a helyszíncserék vezénylése egyértelműen folyt, a versenybírák ös�szehangoltan tevékenykedtek, az emléklapok,
oklevelek folyamatosan íródtak, a pontszámok
összesítése, könyvelése, a versenyeredmények
kimutatása gördülékenyen ment.
A díjátadásra felkértek zömmel elfogadták
a meghívásunkat, így tevékenyen emelték versenyünk színvonalát. Díjakat adott át Gémes
László polgármester úr, Gyömbér Ferencné
jegyző asszony, Lukács Istvánné, Tóth Péter,
Szabó Tibor települési képviselők, szponzorunk képviselője Bába Miklósné, valamint
az iskola pedagógusai közül Bernáth Ildikó,
Víghné Németh Ildikó, Vass Tibor, Pólyáné
Téli Éva és Török Dániel régi versenyzőnk, a
versenybíróság tagja.
Az elköszönő vendégek szavait tolmácsolom kedves olvasók. Őszinte elismeréssel
szóltak a szegvári emberek szeretetéről, az
áldozatvállalásról, hogy a közösen kitűzött
célokat példás összefogással, együttes munkával megvalósítják. Ők viszik a jó hírünket
Budapestre, Szegedre, Kiskunfélegyházára,
Szentesre!
Szorgalmas gyermekkezek munkájával sikerült az eredeti rendet is helyreállítani a verseny
befejeztével.
Ez a verseny is bizonyította, érdemes összefogni, és egymást segítve, váll-vállvetve együtt
munkálkodni egy jó ügy érdekében!
Rozgonyi Zoltán
Szegvári DSE elnöke

Szegvár, 2011. 02. 26.

„Bizonyosan testére és így egész személyére
nézve tökéletesb ember az, ki több gimnasztikai ügyességgel bír.”
Széchenyi István
Budapestről, Kiskunfélegyházáról, Szentesről és Szegedről érkeztek vendégek a Forray
Máté Általános Iskola tornacsarnokába, hogy
a Szegvári Diáksport Egyesület tornászaival
összemérjék erejüket. 33 csapatból közel 230
tornász mutatta be gyakorlatait a zsürinek és a
szép számban jelen lévő közönségnek. Érdekessége volt a versenynek, hogy az 1-2. osztályos
gyerekek kategóriájában több óvodás tornászpalánta is elindult, akik különösen nagy tapsot
kaptak a gyakorlataik bemutatása után. Nagy
örömünkre a tornasport iránt ebben az évben
igen nagy volt az érdeklődé a Forray Máté Általános Iskola diákjai között. . A lányok edzéseit 35-40, a fiúkét 10-15 gyerek látogatta rendszeresen, így nem csoda, hogy record létszámú
csapattal vettünk részt a versenyen. Öt lány és
két fiú csapatunk, összesen 40 tornászunk mutatta be gyakorlatait a szüleik, hozzátartozóik,
tanáraik és közönség biztatása mellett.
Eredmények:
Fiúk
I-II. kcs.
I. Szeged Arany J. “A”
II. Szeged Arany j “B”
III. Szegvár, Forray M./Pécsi Norbert, Gulyás Máté, Török Vencel, Földi Bálint, Ajtai László, Homlok Krisztofer, Szücs Gergő,
edző: Vass Tibor/
III-IV. kcs
I. Szeged Arany J. /Berényi R, Szarka K,
Vass M, Körmöci D, Csabai B, Szűcs M. Z. ,
edző: Bélteki Pál/
II. Szegvár, Forray M. /Kovács Tamás, Bihari Tamás, Pintér Csanád, Kollár Krisztián,
Kéri Gábor, Laczkó Csaba edző: Vass Tibor/
Lányok
I.kcs /két szeren/
I. Bp. Bornemissza P. “A”
II. Kiskunfélegyháza
III. Bornemissza P. “B”
IV. Szegvár, Forray M. /Tulipán Petra, Kispál
Alíz, Dancsik Fanni, Bottyán Kitti, Homlok
Nikolett, Kkovács Brigitta, Szabó Hédi, Kovács Szemirámisz, Edző: Pólyáné Téli Éva/
V. Szeged, Béke u.
I.kcs. /három szeren/
I. Arany J. “A”
II. Bornemissza “C”
III. Arany J. “B”
IV. Szegvár, Forray/Homlok Nikolett, Tóth
Viktória, Erdei Daniella, Juhász Tímea,
Kun-Szabó Viktória, Sípos Ilona/
Talajon 2. Sípos Ilona, 3. Kun-Szabó Viktória,
Ugrásban 3. Sípos Ilona /mindkettő Forray/
Folytatás a 16. oldalon

16. oldal
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A 15. oldal folytatása
I-II. kcs
I.
Arany J. “A”
II.
Szeged, Weöres S. “A”
III. Bornemissza “A”
IV. Weöres “B”
V.
Forray M. /Szűcs Boglárka, Kollár Renáta, Szabó Boróka, Gráfik Vivien, Szabó
Fanni, Szabó Janka, Edző: Pólyáné Téli Éva/
VI. Arany J. “B”
VII. Béke u.
VIII. Bornemissza “B”
IX. Szentes, Kiss Bálint
X. Béke u.
XI. Bornemissza “C”
gerendán 3. Szabó Janka Forray

III-IV. kcs
I.
Szeged, Arany “A”
II. Forray M. /Dudás Ágnes, Valkai Vivien, Ágoston Ágota, Szabó Janka, Vígh Diána,
Joó Vivien, edző: Pólyáné Téli Éva/
III. Arany J. “B”
IV. Bornemissza “A”
V.
Szeged, Béke u.
VI. Kiskunfélegyháza,
VII. Forray “B” /Szabó Fanni, Tóth Klaudia, Rehák Dorka, Dóczi Klaudia, Szabó Diána, Vígh Kamilla/
Talajon 3. Joó Vivien Forray
Nagyon köszönjük támogatóinknak, hogy
hozzájárultak versenyünk sikeréhez
Szegvári Diáksport Egyesület Forray Máté Általános Iskola

LAPZÁRTA
2011. április 1. (péntek) 17 óra.
A kézzel írott írásokat kérjük hamarabb leadni a szerkesztőség részére, legyen idő CD-re
tenni.
A floppyn, CD-n lévő írásokat a fenti határidőig kérjük.
Eseményről, történésről stb. lehet telefonon
(30/5459-146, 364-863,), e-mailen konyvtar@
szegvar.hu kolaj@tanet.hu tudósítani a szerkesztőséget.
Szívesen fogadunk és megjelentetünk írásokat, amelyek a településsel kapcsolatosak,
közérdeklődésre számítanak, a személyi jogokat, a közízlést nem sértik, valamint a szerző
feltünteti nevét és lakcímét. Lehetőség van a
„Név és cím a szerkesztőségben” aláírás használatára (-). Ebben az esetben nem adjuk ki a
szerző nevét, címét , esetleg csak a bíróság felszólítására.

A szegvári tornászgyerekek szülői
Bihari Nándor
Gravo-Mix Szentes
Iroda-Profil Kft. Szentes
Őze Ferenc

Primőr Profit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet
Szegvári Polgárőr Egyesület
Ternai Kft.
Veritas-Agro Vetőmagforgalmazó és Kereskedelmi. Kft.
Szabó Tibor
Antal Péter
Béres Ferenc, Mini Söröző
Center Söröző, Kovalcsik Enikő
Csurgó Gyöngyike, Cement-RM Bt.
Erdei Sándor és családja
Gémesné Érdi Erika

Hámán Kft.
Karaván Shop Muzsikné Bányai Zsuzsa
Kériné Gyenes Mónika
Kisbolt, Szentesi utca
Kuckó Söröző, Miczki Pál e.v.
Pikoló Söröző, Rácz Józsefné
Piros Attila
R és R 2000 Kft.
Somodiné Andrea
Western Söröző

Asztalitenisz Diákolimpia

Körzeti Diákolimpia
Fábiánsebestyén, 2011. 01. 13.
A fábiánsebestyéni iskola adott otthont a hagyományoknak megfelelően a körzeti asztalitenisz diákolimpia megrendezéséhez. A Forray
Máté Általános Iskola színeit Kanalas Ádám, Juhász Gergő, Marton Attila és Puskás Bence képviselte. Nagyon szépen helyt álltak gyerekeink

Puskás Bence II. helyen végzett, s ezzel továbbjutott a megyei döntőre, Kanalas Ádám
VI. helyezett lett. Puskás Bence a megyei profi
mezőnyben tisztességes helytállást tanúsított, a
középmezőnyben végzett.

Sportesemények
Megyei II. osztályú futballmérkőzés
március 12.
Szegvár – Hódmezővásárhelyi FC II. 14.30 óra
március 26.
Szegvár – Újszentiván 16 óra
Mindkét mérkőzés előtt 2 órával az ifjúsági csapatok játszanak.
A további mérkőzések időpontjait az alapszakasz lezárása utáni sorsoláson döntik el, március
végén. További 5 hazai mérkőzés lesz még.
Teke
A további mérkőzések időpontjai a rájátszás
sorsolásától függenek.

SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP
Kiadja:
a Szegváriak Tájékoztatásáért Alapítvány
Felelős szerkesztő:
Kovács Lajos

A versenyt a Wesselényi Sport Alapítvány támogatásával rendeztük.
Szegvár, 2011. 02. 27.
Pólyáné Téli Éva
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