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Rácz Ferenca Mozgáskorlátozottak  
Csongrád Megyei Egyesületének 

Szegvári Csoportja

TANÉVKEZDÉSRE
László Szilvia: 

Tarisznyába való vers

Lehet szegény, aki gazdag,
s lehet gazdag a szegény,
csak az fontos, milyen kincs ül
bent, a szíved rejtekén.

Ha megtanulsz mosolyogni,
észreveszed, ami szép,
rádöbbensz majd, amit te adsz,
mások azt nyújtják feléd.

Gyűjts magadnak igazgyöngyöt,
rakj el minden szép mesét,
ne hagyd, hogy a kedved rontsa
buta, bántó, rossz beszéd!

Ülj le néhány gondolattal,
hallgasd, hogyan hegedül,
mert ha veled van a fejed,
soha nem vagy egyedül!A fotókat Viola István és Kerekes Mátyás készítette



2. oldal XXVII. évfolyam 9. szám

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak a rokonoknak, 

munkatársaknak, sporttársaknak, 
barátoknak, jó szomszédoknak, 
ismerősöknek, akik szerettünk

Katona Kiss Attila

temetésén megjelentek, részvétükkel, 
koszorúikkal, virágaikkal fájdalmunkat 

enyhíteni igyekeztek.
Köszönetet mondunk Ternai Józsefnek, 
Kovács Imrének és munkatársainak, az 

ÉGISZ ’90 Temetkezési Kft. Szentes 
dolgozóinak. Zsadányi József plébános 
úrnak és ifj. Ternai József kántor úrnak 

áldozatkész munkájukért.

A gyászoló család

Megemlékezés

„Egy perc volt, elszállt az életed.
Itt hagytál minket, akik szerettek Téged.
Imádtad családod, mindenkit szerettél,

akkor voltál boldog, ha örömet szereztél.
Meghalt egy lélek, aki élni vágyott,

egy áldott kéz, mely dolgozni imádott.
Könnyes az út, mely sírodhoz vezet,
a jóisten őrködjön pihenésed felett.”

Fájó szívvel emlékezünk

Bihari Mátyásra
halálának 2. évfordulóján.

Szerető családja

Megemlékezés
„Még hazavárlak minden este,
Mikor a csillagok kigyúlnak,

Hívlak százezerszer,
Míg szavaim sírásba borulnak.
Istenem súgd meg néki halkan,

Álmomban keressen meg engem,
Hogy még egyszer lássam.

Súgd meg néki halkan, hogy
Mindennap várom.”

Fájó szívvel emlékezünk  
drága szerettünk

Nánási Kálmán
halálának 2. évfordulóján.

Gyászoló felesége, 
gyermekei és családjaik

Megemlékezés

„Mikor nincs melletted Ő, úgy érzed, hogy vége,
Kulcsold össze két kezed, nézz fel az égre,

Ott van Ő, ki meghallgatja szívünk minden bánatát.
Ott van Ő, ki megérti, hogy nekünk mennyire fáj.
Ő vigasztal, ha sírni lát, mert Ő az édesanyánk.”

Fájó szívvel emlékezünk

Piti Józsefné Molnár Mária
halálának 4. évfordulóján.

Szerető családja

Szegvár a sajtóban
11 órán keresztül is sminkelt Gila Olga – Ka-

liforniában is ismerik a nevét – Szíve csücske 
tündérek, manók, különböző érdekes lények 
megjelenítése – Szegvár / Salánki Zsófia. – 
Délmagyarország. – 2014. augusztus 9., 8. o. 
– A hét embere rovatban sminkes sikereiről, 
érdemességekről szól a beszélgetés.

A testvériség kútja – Szegvár / I. P. – 
Délmagyarország. – 2014. augusztus 22., 4. o. 
– A szegvári faluközpontban díszes ártézi ku-
tat avattak augusztus 20-án.

Hajrában a szegvári csatornázás – Zajlik a 
próbaüzem / I. P. – Délmagyarország. – 2014. 
augusztus 26., 6. o. – A szennyvíztisztító be-
indult, az utakat szeptember végéig helyreál-
lítják.

Családi események
2014. augusztus

(Összeállította: 
Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Születések: Szécsényi Gábornak és Ádok 
Szilviának (Pacsirta u. 2.) PETRA; Tóth 
Zsoltnak és Lévai Évának (Mindszenti u. 27.)  
ZSOLT ÁDÁM; Antal Gábornak és Bálint 
Viviennek (Deák F. u. 7.) NIMRÓD; Kárászy 
Dénesnek és Kovács Máriának (Arany J. u. 13.) 
ANDOR.

Házasságkötések: Zrinyi Miklós Szegvár, 
Kontra u. 37. szám alatti lakos és Bába Márta 
Ágnes Szegvár, Kontra u. 30. szám alatti lakos; 
Kolompár Mihály és Zsótér Márta Erzsébet 
Szegvár, Kontra u. 10. szám alatti lakosok; 
Tömörkényen Szabó Szilvia szegvári lakos és 
Bálint Zsolt 

Halálesetek: Szépe Zoltán Szegvár, Farkas 
u. 6. (20 éves); Gyömbér Mihályné Berkecz 
Emília Szegvár, Széchenyi u. 2. (92 éves); Sző-
ke Elek Jánosné Kovács Valéria Szegvár, Isko-
la u. 17. (72 éves)

Szennyvízcsatorna vezetés 
portán belül.

Tel.: +35/30/234-9931

LAPZÁRTA
2014. szeptember 29. (hétfő) 17 óra

A kézzel írt írásokat kérjük hamarabb beadni 
a szerkesztőség részére, hogy legyen idő begé-
pelni a számítógépbe. A fenti időpontig kérjük 
elektronikus eszközön, vagy e-mailen elkülde-
ni a közlésre szánt írásokat, hogy a szerkesztők 
időben összeállíthassák a következő számot. 

Rövid híreket, eseményekről szóló tudósítá-
sokat is várunk. 

E-mail cím: baranyvera@gmail.com. 
Telefonszám: 06-30/278-5640
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Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2014. évben a „Szeg-
vár Díszpolgára” kitüntetést – a faluna-
pi rendezvénysorozaton belül – Ternai 
Jánosnak ítélte oda a következő indokok 
alapján:

Ternai János Szegváron született 
1944. november 20-án. Településünkön 
él, itt is dolgozik. Tanyán nevelkedett 
egyedüli gyermekként. Az általános is-
kola elvégzése után kőműves szakmát 
tanult. Szakmáját magas fokon művelte, 
sok ház felépítése fűződik nevéhez. Épí-
tésvezető volt a Puskin Mg-i Szövetke-
zetben, mely alatt a nagy építési beruhá-
zások zajlottak. A termelőszövetkezeti 
dolgozók szerették, tisztelték nagy mun-
kabírásáért, szorgalmáért. A rendszer-
váltást követő első Képviselő-testület 
tagja volt. Szívügyének érezte a telepü-
lés fejlesztését. A lakosság bizalommal 
fordult hozzá ügyes-bajos dolgaival, 
mindig igyekezett segítségükre lenni. 

A háztáji gazdaságban paradicsom-
paprika és fűszerpaprika termesztéssel 
foglalkozott.

Húsz évvel ezelőtt a család egy nagyot 
álmodott, zöldségfelvásárló vállalkozást 
indított. Folyamatosan korszerűsítették 
a telepet, hűtőházakat építettek. Pár év-
vel ezelőtt felépítették a modern, minden 
igényt kielégítő új felvásárló telepet, az-
óta itt vásárolják fel a zöldségféléket. A 
helyi termelők mellett a környező telepü-
lések gazdái is ide szállítják portékáikat. 
A beszállított áruféléségeket feldolgoz-
zák, azok közvetlenül az üzletekbe ke-
rülnek. 

Ternai János – családjával együtt – 
mindent megtesz azért, hogy vállalkozá-
sa a termelők, a dolgozók és a település 
megelégedésére végezze munkáját. Sok 
munka, probléma legyőzése kell nap, 
mint nap ahhoz, hogy a közel 100 főt 
foglalkoztató üzem eredményes legyen, 
mindenki pontosan megkapja a fizetését, 
illetve az áru értékét. 

Mindemellett folyamatosan termel 
zöldségféléket, szívesen próbálkozik új 
fajták meghonosításával, kipróbálásával. 

Ternai Jánosnak a faluért végzett mun-
kája példaértékű. Lehetőségéhez mér-
ten támogatja a település rendezvényeit. 

Ternai János köztiszteletben álló személy, 
aki kiemelkedő munkájával, egész élet-
művével hozzájárult Szegvár Nagyközség 
hírnevének öregbítéséhez.

Kérjük, hogy továbbra is ilyen elköte-
lezetten végezze munkáját. Ehhez kívá-
nunk erőt, egészséget, tevékeny hétköz-
napokat és további boldog éveket kedves 
családja körében.

Szegvár Nagyközségi Önkormány-
zat Képviselő-testülete 2014. évben a 
„Szegvárért Emlékérem” kitüntetést – a 
falunapi rendezvénysorozaton belül – a 
Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei 
Egyesületének Szegvári Csoportja a kö-
vetkező indokok alapján:

A Mozgáskorlátozottak Csongrád 
Megyei Egyesületének Szegvári Cso-
portja munkája 22 éves múltra tekint 
vissza. A településen a mozgásfogyaté-
kossággal élők érdekeit képviseli, a moz-
gásukban korlátozott embereket fogja 
össze és segíti. Folyamatosan tájékoztat-
ják tagjaikat az őket megillető támogatá-
si lehetőségekről.

Gyógyászati segédeszközök, mozgás-
korlátozottak közlekedését biztosító esz-
közök eljuttatásában van a szervezet a 
tagság segítségére.

A csoportban személyi segítő szolgá-
lat működik. Szabadidejükhöz hasznos 
programokat szerveznek, más szerve-
zetek meghívásainak tesznek eleget. A 
csoport egészséggel kapcsolatos előadá-
sokat szervez. A programjaikat családias 
hangulat jellemzi.  

A csoport tagjainak száma több mint 
150 fő. A település legnagyobb létszámú 
civil csoportja. 

Aktívabb tagjaikkal – lelkes csapat-
ként – részt vesznek, segítenek az önkor-
mányzat rendezvényein. 

A csoport munkáját odaadással végzi, 
amely példamutató. A kitartó, áldozatos 
munkájuk, Szegvár értékeit növelő ma-
radandó eredményeik alapján méltán ér-
demlik meg e kitüntetést. 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2014. évben a „Szeg-
várért Emlékérem” kitüntetést – a falu-
napi rendezvénysorozaton belül – Rácz 

KITÜNTETÉSEK – 2014. augusztus 20.

Folytatás a 6. oldalon

A Csongrád Megyei 
Önkormányzat 

díjainak átadása

2014. augusztus 20. Szegvár 

1. Csongrád Megye Közigazgatásáért 
Díj 

A Csongrád Megye Közigazgatásáért 
Díj annak az egyénnek vagy közösség-
nek adományozható, aki a megyei ön-
kormányzat vagy a megye érdekében 
kimagasló önkormányzati vagy közigaz-
gatási munkát végzett. A díjból évente 
legfeljebb kettő adományozható. 

Ferencnek ítélte oda a következő indo-
kok alapján:

Rácz Ferenc 1950. július 2-án 
Bikácson született, ahol 10 éves koráig 
élt. Általános iskolai tanulmányait már 
Szegváron fejezte be, majd diesel moz-
dony lakatos szakmát tanult. Lakatos-
ként helyezkedett el a Szentesi MÁV 
állomás szerelőműhelyében. Később 
mozdonyvezetői vizsgát tett és nyug-
díjazásáig, 2001-ig ezt a munkakört 
töltötte be.

Rácz Ferenc nyugdíjazása óta aktív 
résztvevője Szegvár közösségi életének. 
Aktívan részt vesz a település rendezvé-
nyein. Az erdélyi testvér települési kap-
csolatok kiépítésében és fenntartásában 
nagy részt vállal. A Kossuth-telepen levő 
millennium park szépítését és alakítását 
szívügyének tekinti. Folyamatosan részt 
vállal a park gondozásában, szépítésé-
ben. 

A közösségért végzett munkája, embe-
ri magatartása alapján érdemes a Szeg-
várért Emlékérem kitüntető címre.

Kérjük, hogy továbbra is aktívan ve-
gyen részt a közösségi munkában. Eh-
hez kívánunk erőt, egészséget, tevékeny 
hétköznapokat és további boldog éveket 
kedves családja körében.
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Hasznos tudnivalók!
Orvosi rendelés és hívható telefonszámok
A háziorvosok rendelési időn túl is rendelkezésre 
állnak saját betegeik számára reggel 7 órától délután 
15 óráig. 
Rendelési időben az alábbi telefonszámokon hívha-
tók 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 emele-
tén. 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 Mentőállo-
máson
Szentes, Sima F. u. 29-33. sz. alatt található ügyeleti 
rendelőben
Telefonon a 06-63/400-114 vagy 06-62/474-374-es 
számon lehet tájékoztatást vagy segítséget 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 telefonszámon hív-
ható a mentős ügyelet. A telefonbeszélgetés alapján 
dönti el az ügyeletes orvos, hogy mi a további teen-
dő, tanácsot ad, orvost vagy mentőt küld.
Ügyeleti időben éjjel-nappal személyesen is felke-
reshető 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 Szen-
tesi Kórház Gyermekosztálya) lehet segítséget kérni. 
Személyesen szintén a Szentesi Kórház Gyermek-
osztálya 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. 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 szerdáján 
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. Kérjük, 
hogy tanácsadásra egészséges gyermekeket hozza-
nak. 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
szept. 6-7. dr. Kun Sz. István (30/568-8998)
szept. 13-14. dr. Lehoczky János (30/945-3764)
szept. 20-21. dr. Gyovai Tibor (30/436-7401)
szept. 27-28. dr. Kun Sz. István (30/568-8998)

Polgármesteri Hivatal ügyfél fogadása
Hétfő   8-12 óráig
Kedd 13-16 óráig
Szerda  –
Csütörtök   8-12, 13-16 óráig
Péntek    8-12 óráig
Pénztár nyitva tartása 
Hétfő   8-12 13-14 óráig
Csütörtök   8-12 13-14 óráig

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 
(Gondozási Központ) 
Telefonszáma: 364-860
Nyitva tartás: hétfőtől – csütörtökig 7.30-15.30 órá-
ig, pénteken nincs ügyfélfogadás
Házi segítségnyújtás
Idősek Otthona
Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat 
Telefonszáma: 06-30/230-2205

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

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 telefonszá-
mai:
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 szolgálatvezető

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

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

ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató 
Zrt. a szegvári víziközmű üzemeltetőjének tele-
fonszáma:
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 hó-
nap utolsó csütörtökjén 8-17 óráig

A Községi Könyvtár nyitva tartása a művelődési 
ház földszintjén
Nyitva tartás
hétfő  8-12 13-17
kedd 8-12 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 telefonszá-
mán.

Kisbolt Élelmiszer Vegyeskereskedés nyitva tar-
tása, 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

Tisztelt Adózók!
A 2014. II. félévi helyi adók (magánszemé-

lyek kommunális adója, iparűzési adó) és a 
gépjárműadó befizetési határideje szeptember 
15-e. A Szegvár és Vidéke Takarékszövetke-
zetnél kell befizetni (vagy átutalni a megfelelő 
számlákra), csekket a Polgármesteri Hivatal 
portáján vagy a földszint 3-as irodában lehet 
beszerezni. 

Az iparűzési adót (vállalkozóknak, ősterme-
lőknek) továbbra is az Önkormányzat felé kell 
bevallani és befizetni, melyre az önadózás sza-
bályai vonatkoznak (az adó összegéről fizetési 
meghagyást nem küldünk). 

Egyenlegértesítést október 31-ig fogunk az 
adózók részére küldeni. 

Gyömbér Ferencné, jegyző 

A szerkesztőség 
elérhetősége

A Szegvári Napló munkatársai sze-
mélyesen elérhetők minden hétfőn és 
pénteken 15 és 17 óra között a műve-
lődési házban. Írásait, javaslatait be-
dobhatja ugyanitt az épület hátsó ajtaja 
melletti postaládába is.
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Folytatás a 15. oldalon

Szegvár Nagyközség Önkormányzata, a 
Képviselő-testület Oktatási, Kulturális és 
Szociális Bizottsága az idén is augusztus 20-
án szervezte meg a falunapi rendezvényt a 
sportpályán.

Augusztus 19-én este diszkót szerveztünk 
a DJ. Party Animals volt. Köszönjük Gajda 
Gergőnek, Kószó Norbertnek és Hegyi Sza-
bolcsnak a közreműködést.

A 20-i programok a következők voltak:
Délelőtt 10.00 órától: 
Szegvár-Mindszent labdarúgó mérkőzésre 

került sor Buda Attila szervezésével. Futó-
versenyt hirdettünk felnőtt, ifjúsági és gyer-
mek kategóriában Erdei Sándor vezetésével. 
Itt is sokan vettek részt.

Kutya-suli bemutatóra került sor az edző-
pályán Farkas Zoltán vezetésével.

Köszönjük mindannyiuk munkáját.
Több csapat jelentkezett a főzőversenyre, 

finomabbnál finomabb ételeket főztek. Az 
erdélyi és a lengyel vendégek is részt vettek. 
Az első díjat a lengyelek nyerték meg. 

A gyermekeket a Belevaló Klub tagjai arc-
festésre várták Huszka Anita vezetésével. A 
Mindszenti Íjászok Baráti Köre is várta az 
íjászkodást kedvelő és szerető embereket.

Csatordai Endre és társai Paintballra hív-
ták az érdeklődőket a sportpályán, sokan él-
tek ezzel a lehetőséggel. 

Lovas bemutató is volt id. Magyar Pál ve-
zetésével.

Köszönjük valamennyiük segítségét.
10.00 órától a Szélmalmot is meg lehe-

tett tekinteni Purgel Nóra tárlatvezetésé-
vel, majd a Malom előtt tégla kiállítás nyílt 
Gyapjas Zsolt és Tamás Pál feliratos téglái-
ból. Köszönet érte!

Délután 14.00 órakor a faluközpontban 
levő díszes ártézi kút átadására került sor. A 
kút egyik oldalán Szegvár címere van. A má-
sodik oldalán egy erdélyi és egy lengyel cí-
mer látható. A harmadik oldalán egy térkép 
van, amely a két testvértelepülés és Szegvár 
elhelyezkedését mutatja. Az építésben és 
kivitelezésben Tamás Pál, Jobbágy Lőrinc, 
Száraz József és Pölös Attila vett részt. Kö-
szönet érte!

15.00 órától hagyományőrző lovas- és lo-
vaskocsi-felvonulás vette kezdetét. Szegvár 
főutcáján és mellékutcáin vonultak végig a 
néptáncosokkal, külföldi vendégeinkkel és 
az érdeklődőkkel együtt. Nagyon sokan vet-
tek részt lovasok, hajtók ezen a délutánon. 

Szegvári Ízek Fesztiválja /FALUNAP/ összegzése
2014. augusztus 20.
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A 3. oldal folytatása

2014. évi díjazott: 
Berkeczné Csák Andrea, a Szegvár 

Közös Önkormányzati Hivatal vezető-
tanácsosa, osztályvezetője 

Berkeczné Csák Andrea középiskolai 
tanulmányai befejezése óta, 1991. július 
1-től dolgozik Szegvár polgármesteri 
hivatalában. Pályafutását adminisztrá-
torként kezdte, 2 év múlva előadóként 
folytatta, majd 2006 júliusától veze-
tő tanácsosi besorolással az igazgatá-
si osztályvezetői munkakört tölti be. 
Közszolgálati viszonya alatt folyamato-
san képzete magát: többek között anya-
könyvi szak-, közigazgatási alap- és 
szintén szakvizsgát tett. Nagy szerepe 
volt Szegvár és Derekegyház közös ön-
kormányzati hivatalának kialakításakor 
a két település közigazgatási munkájá-
nak összehangolásában. Munkáját a köz 
szolgálataként fogja fel, amit felelős-
ségteljesen, odafigyeléssel, körültekin-
tően lát el. Kiemelkedő munkájával a 
közigazgatási munka presztízsét növelte 
Szegváron és egész Csongrád megyé-
ben. 

2. Csongrád Megye Egészségügyéért 
Díj 

A Csongrád Megye Egészségügyéért 
Díj annak az egyénnek és közösségnek 
adományozható, aki a megyében vagy a 
megye érdekében a betegségek megelő-
zése, a gyógyítás és a rehabilitáció, va-
lamint az egészségügyi igazgatás terüle-
tén kimagasló eredményt ért el. A díjból 
évente legfeljebb kettő adományozható. 

2014. évi díjazott: 
Dr. Vigh-Molnár Henriett gyógysze-

rész, szegvári egészségügyi, szociális 
tanácsnok 

Vígh Molnár Henriett a Szegedi Tudo-
mányegyetemen szerzett gyógyszerész 
diplomát 2001-ben. Kórházi és gyógy-
szergyári tapasztalatai után, 2008-ban 
a szegvári Lila Akác gyógyszertár 
gyógyszerésze lett. 2006 óta a szegvári 
képviselő-testület, és az Oktatási Kultu-
rális és Szociális Bizottság tagja. 2010-
ben a képviselő-testület megválasztotta 
Egészségügyi Szociális Tanácsnoknak. 
Döntéseiben mindig objektív és elfogu-
latlan. Gyógyszerészként és a szociális 
jelzőrendszer tagjaként szoros munka-

kapcsolatot ápol többek között a köz-
ség családorvosaival, védőnőivel, és az 
idősek otthonával is. Emellett kimagas-
ló civil munkát is végez, többek között 
egészségügyi szűrőprogramokat szervez 
és bonyolít le a településen, ami hozzájá-
rul a lakosok egészségi állapotának fel-
méréséhez, a betegségek megelőzéséhez. 

3. Csongrád Megyéért Emlékérem 
A Csongrád Megyéért Emlékérem 

annak az egyénnek vagy közösségnek 
adományozható, aki, vagy amely a me-
gyében vagy a megye érdekében jelen-
tős eredményt hozó tevékenységével, 
vagy közbenjárásával, példamutató ma-
gatartásával megyei elismerést vívott 
ki, hozzájárulva ezzel közvetlenül vagy 
közvetve Csongrád megye fejlődéséhez, 
jó hírnevének növeléséhez. Az emlék-
éremből évente legfeljebb hat adomá-
nyozható. 

2014. évi díjazott: 
Lewin Brzeski városa 
Szegvár nagyközség és a lengyelorszá-

gi Lewin Brzeski település vezetése 17 
éve ápol jó és egyre szorosabb kapcso-
latot egymással. A kapcsolatuk történe-
te 1997 őszén kezdődött, amikor hatal-
mas árvíz pusztított Lengyelországban. 
Szegvár lakosai akkor segítő kezet 
nyújtottak – adományokat gyűjtöttek – 
Lewin Brzeski város lakóinak, akikhez 
a szegvári születésű, de évtizedek óta 
Lengyelországban, Lódz vajdaságban 
élő Gluszszakné Szűcs Ilona vezette el 
őket. Ezután a barátsági nyilatkozatot 
1998. augusztus 1-én írták alá, így a két 
település hivatalossá is tette kapcsolatát. 
Azóta a lengyel és a magyar településen 
évente szerveznek találkozót nemcsak a 
diákoknak, hanem az önkormányzatok 
delegációinak is, amivel folyamatosan 
ápolják, erősítik a lengyel és a magyar 
nép barátságát, és biztosítják a lehető-
séget egymás történelmének, kultúrá-
jának, mindennapi életének megisme-
résére. A lakosság, az önkormányzat és 
az intézmények mind a lengyel, mind a 
magyar településen sokat tettek és tesz-
nek azért, hogy az évezredes közös tör-
ténelmi múlttal rendelkező két nemzet 
kapcsolata kiépüljön, elmélyüljön és tar-
tóssá váljon. 

A díjat átveszi: Struski Dariusz alpol-
gármester. 

Polgárőr és rendőr 
hírek

Augusztusban több rendezvény is volt 
településünkön, melyen polgárőreink és 
rendőreink is aktívan részt vettek. Az 
augusztus 20-i rendezvényen a polgárőr-
ség csapata a főző versenyen a tisztes 3. 
helyezést szerezte meg (csapat: szakács: 
Tóth Ferenc, kukták: Bugyi Imre, Hor-
váth István, Ottáva István és Blaskovics 
Márk) bográcsos birkapörkölt menüjével. 
Augusztus közepén tartották a Megyei 
Polgárőr Napot Tiszaszigeten ahol polgár-
őreink képviselték Szegvárt.

Kedves Olvasó! Lehet, hogy unalmas-
nak kezd hatni, amit írok, de nem lehet szó 
nélkül hagyni azt a tényt, hogy a tanyavi-
lágban igen gyakoriak a lopások, foszto-
gatások. A bűncselekmények felderítését 
nagyban elősegítené, ha a lakosság a kül-
területeken látott eseményeket bejelentené 
a körzeti megbízottaknak. Mindenkit arra 
kérek, aki külterületen él vagy ott gyak-
ran tartózkodik, az arra járó járműveket 
jegyezze meg, mert ezek az információk 
(autó típusa, utasok száma, autó színe, 
forgalmi rendszáma) fontosak a nyomozó-
hatóság számára. Segítsünk egymásnak! 
Óvjuk egymás értékeit!

Érkezik az ősz, a betakarítások idősza-
ka. Azonban nem minden esetben a gazda 
takarítja be a termést, terményt. Sajnos 
sok esetet jelentenek, ami terménylopás. 
Nehéz kiszűrni a termény tolvajokat, mert 
nem minden esetben lopnak nagy mennyi-
séget. Jellemzőbb a kis mennyiségű tolvaj-
lás, persze ez lehet egy szatyornyitól egy 
utánfutónyi mennyiség is. 

Az előrelátó tolvajok megkezdik a fa be-
gyűjtését is. Bár egy előző számban már 
foglalkoztam a témával, és nem is szeret-
ném részletezni, azért azt megemlítem, 
hogy a törvény szerint már az is szabály-
sértést követ el, aki a tulajdonos írásos en-
gedélye nélkül favágásra alkalmas eszköz-
zel bemegy az erdőbe. Bűncselekménynek 
minősül a fa méretétől függetlenül bár-
milyen vágás illetve darabolás, gallyazás. 
Az elkövetésre használt eszközt a rendőr 
azonnal lefoglalja.

Szeptember van, becsengettek. A gyere-
kek is intenzívebben közlekednek az uta-
kon gyalogosan és kerékpárral egyaránt. 
Kérem, figyeljünk rájuk. Minden alkalom-
mal próbáljanak meg lassítani az iskolák, 
óvodák környékén.  

Tisztelettel: B.S.
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Világ- és emléknapok a 
következő időszakban

Szeptember 16. Az ózon világnapja
Szeptember 20. Biztosítási világnap, A 

gyermekek világnapja
Szeptember 21. Takarítási világnap – sze-

métszedési világnap, A hála világnap-
ja, Alzheimer-világnap

Szeptember 22. Európai autómentes nap
Szeptember 24. A fehér kendő napja – nők 

a békéért
Szeptember 26. Nyelvek európai napja, A 

tiszta hegyek napja
Szeptember 29. A szív világnapja, A 

szentírás vasárnapja, Siketek világ-
napja

Október 1. Az idősek világnapja
Október 2. Az erőszakmentesség világ-

napja
Október 5. Pedagógusjogok világnapja, 

Raoul Wallenberg-emléknap
Október 6. Az aradi vértanúk emléknapja, 

A gyaloglók világnapja
Október 9. A természeti katasztrófák 

csökkentésének világnapja
Október 10. A lelki egészség világnapja, 

A látás világnapja
Október 11. A tojás világnapja
Október 12. A hospice-ellátás világnapja
Október 15. Falusi nők világnapja, A fe-

hér bot nemzetközi napja, A kézmosás 
világnapja

Mácz István: 
Szíveket gyűjtök

Szeretem azt, aki gyűjt. Naponta van 
öröme. Megnézi gyűjteményét, gyarapítja, 
ápolja, gondozza, megmutatja barátainak. 
Közben örül, hogy neki van az, amit szeret.

Tisztelem a bélyeggyűjtőket, a rovar-
gyűjtőket és azokat, akik címkéket, képes-
lapokat, érméket gyűjtenek. Bármit. Te mit 
gyűjtesz?

Amit én gyűjtök, ahhoz nem kell pénz. 
Amit gyűjtök, annak nincs ára, mégis min-
dennél többet ér. Szíveket gyűjtök. A szív 
jelkép. Az embert jelenti.

Úgy járom útjaimat, élem napjaimat, 
hogy szíveket keresek. Talán bolondnak 
hinnének, ha tudnák, miért nézek kutatón 

mások szemébe. Bolondnak hinnének, mint 
a görög bölcset, aki nappal lámpásával em-
bert keresett a piacon.

Szíveket gyűjtök. Nekem nem valami 
kell, hanem valaki. Ember.

Ember, aki rám mosolyog; aki megért; 
aki tisztességes; aki hűséges; akiben szere-
tet él; aki örül, hogy észreveszik; akiben a 
tehetség egy szóra kinyílik; ember, aki egy-
szerűen érték, mert ember.

Ha van olyan nap, hogy nem találok, az 
én hibám. Nem néztem eléggé szét, nem 
néztem a látszat mögé, az előítéletek alá.

Szerencsétlensége az embernek, hogy a 
jót szégyelli. Rejti, mint kagyló a gyöngyét. 
Hát én feltöröm a kagylót figyelemmel, ér-
deklődéssel és a gyöngyhalászoknál boldo-
gabb vagyok. Mert az emberek között több 
az ember, aki méltó, hogy annak lássák, 
mint az, aki összetörte magában az ember-
séget.

Elfogult vagyok? Téged nem ismerlek. 
Embernek tartod magad? Hányan vesznek 
észre? Hányan kérik a szíved? Hányan lát-
ják, hogy jó vagy?

Szíveket gyűjtök. Őrzöm arcukat. A sze-
mük tüzére emlékszem. Ha azt felejtem, 
énjük bennem marad, amely belém égett 
egy pillanat alatt.

Nincsenek érméim, bélyegjeim, cím-
kéim, sem galambgyűjteményem. Szíve-
ket gyűjtök. Szívem tele van. Velük és az 
örömmel, amelyet csak ők adhatnak.

Nézd el nekem, hogy végig magamról 
írtam. Eszelősen hiszem, hogy nincs na-
gyobb, fontosabb, mint az Ember. 

Embertelen korban élünk? Ne hidd el. 
Csak nézz önmagadba, nézz a mások belső 
világába s meglátod az Embert. Csak annyi 
időt fordíts embertársaidra, mint a gyűjtők 
gyűjteményeikre. Kincseid lesznek. Nem 
olyan, mit pénzzel kifejezni lehet, nem va-
lamik, hanem sok-sok szív benned, valakik, 
akiknek értéke semmivel ki nem fejezhető 
és mind személyes öröm életedben.

Demjén Ferenc:

Ki szívét osztja szét
Nincs szó, nincs jel, nincs rajzolt virág –
nem szállhat az égen szárnya tört madár.
Nincs jó, ami jó – nincs már aki felel,
nincs hely, ahova visszatér, ki útra indul el.

Hol az arc, hol a kéz? Akiért, s csak azért?
Hol a tér, ahol a fény – hozzád még elér?
Kell, te legyél, ki Nap lesz Éj után,
te légy, aki megtalál egy régi balladát.

Ki szívét osztja szét, ő lesz a remény – 
Ki szívét osztja szét, az élet csak övé – 
Ki szívét osztja szét, követik merre jár,
hegyeken és tengereken túl értik majd szavát.

Így légy te a jel, ki új útra talál,
ki elmeséli valamikor egy lázas éjszakán,
Ami volt, s amiért: az minden a miénk!
De szava lesz a meg bocsátás, szava a szenvedély.

Az légy, ki sose fél – ki a szívek melegét
összegyűjti két karjába, mit nem téphet senki szét.
Választott, aki a múltat, magában oldja fel,
őrző, ki érzi a hajnalt – tudja ébredni kell.

Ki szívét osztja szét, ő lesz a remény – 
Ki szívét osztja szét, az élet csak övé – 
Ki szívét osztja szét, követik merre jár,
hegyeken és tengereken túl értik majd szavát.

Ha félsz, gyere bújj mellém,
Szívem szívedhez ér.

KÖSZÖNTÉS

Örömmel tudatjuk minden ismerős-
sel, hogy Szarvas János július 30-án be-
töltötte a 90. életévét. Családi körben, 
finom ebéd mellett ünnepelte a jeles 
napot. Jó egészségnek örvend. 

Isten éltesse még sokáig!

Szerető családja
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ÜDVÖZLET SALZGITTER-BŐL
– a só városában jártunk –

Augusztus 14-én korán reggel indultunk 
útnak – tizennégyen – Szegvárról a só városá-
ba, vagyis német testvéregyház-községünkbe, 
Salzgitter-Bad-ba. A gyakorlatilag egész napos 
vonatút végén elcsigázva értünk oda, de vendég-
látóink annál lelkesebben fogadtak bennünket. 
Miután kényelembe helyeztük magunkat – és 
másnap délelőtt felkeltünk –, valóságos „terülj, 
terülj asztalkával” várták csoportunkat. Így dél-
után már újult erővel vágtunk neki a városnézés-
nek: bejárva a „só útját”, megcsodáltuk a város 
nevezetességeit, mint például a fürdőt, rózsaker-
tet, ill. absztrakt művészeti alkotásokat. A nap 
zárásaként a Nagyboldogasszony-napi szentmi-
sén vettünk részt, mivel a helyi St.  Marien egy-

házközség idén ünnepli fennállásának 125 éves 
évfordulóját. Az este folyamán a közösség többi 
tagjával is találkoztunk vacsora közben. 

Kirándulásunk második napján két csapatra 
oszlottunk: páran a közeli Braunschweig-ba lá-
togattak, többen pedig Goslar történelmi jelen-
tőségű városában töltöttük el a napot. Este ismét 
szentmisén voltunk, az ottani Plébános Úr mind-
két alkalommal külön köszöntötte a magyar ven-
dégeket. 

Vasárnap a helyi tavat néztük meg, majd az 
idősek otthonában elköltött ebéd után gyalog-
túrára indultunk a Harz-hegység-beli Harzburg 
várához, ahonnan csodás kilátás nyílik a kör-
nyékre. 

Másnap Hildesheim-ba, az 1200 éves püspöki 
székhelyre látogattunk, ahol   megnéztük a fris-

sen felújított és átadott dómot, majd ebéd után 
hazaindultunk. Késő este vendéglátóink elvittek 
bennünket Wolfsburg-ba, ahol egy fantasztikus 
vízi és fény show-nak lehettünk szemtanúi. Mi-
után kipihentük az előző nap fáradalmait, el-
mentünk a nem messze lévő Jägermeister gyár-
ba, ahol bepillantást nyerhettünk az „agancsos 
kóla” készítésének folyamatába. Utunk utolsó 
napját Duderstadt-ban  töltöttük, a régen Kelet- 

és Nyugat- Németországot elválasztó határ men-
tén alapított múzeumban, majd vendéglátóink 
süteményezésre hívtak meg az ottani Kolping 
Üdülőházba. Este a helyi sportegyesület vendé-
gei voltunk búcsúvacsorára. Minden este derűs 
hangulatban telt, hol énekléssel, hol fényképné-
zegetéssel vagy beszélgetéssel zárult; és minden 
napunk szeretettel teli üdvözléssel kezdődött. 
Mi, akik ez alkalommal jártunk ott először – 
megtapasztalva a német vendégszeretetet és szí-
vélyes vendéglátást – igazán otthon érezhettük 
magunkat. 

Csütörtök reggel elérzékenyülve, de szívünk-
ben őrizve az együtt töltött napok szép emlékét 
vettünk búcsút egymástól. Ezek a látogatások 
egyre erősítik a már tizenhat éve tartó kapcso-
latot a két egyházközség között, és ahogyan az 
ottani főszervezők elmondták, igazi barátság 
alakult ki a hosszú évek során. A találkozáso-
kon kívül a salzgitteri hívek rendszeresen gyűj-
tött adományaikkal segítik falunk nehéz körül-
mények között élő lakóit. Az idén is egy nagy 
teherautónyi küldemény került szétosztásra, 
amiért hálásan gondolunk rájuk. Végül, ezúton 
is köszönjük Farkas-Lakatos Ritának és Farkas 
Tibornak precíz szervezőmunkáját; Ritát külön 
köszönet illeti fáradhatatlan tolmácsolásáért, 
mert – ahogyan egyikünk találóan megfogal-
mazta –, nélküle „félkarú óriások” lettünk vol-
na.

/Kovács Margit/

PÁLMONOSTORÁN TÁBOROZTUNK

Már 16. éve, hogy augusztus elején meghívjuk 
a gyerekeket pár tartalmas napra, szép élményre, 
a közös alkotómunka örömére. 

Az idén Pálmonostorán táboroztunk és gyö-
nyörködhettünk Isten szép teremtett világában: 
kisebbek és nagyobbak 30-an élvezhettük a ho-

mokos talaj puhaságát, a szép zöld környezetet, a 
szépséges fákat, bokrokat, virágokat, a tavakat, 
a csodálatos kék eget, még az éjszakai frissítő 
zivatarokat is. Hála Istennek az esőzés nem za-
varta meg programjainkat, csak az éjszakáinkat 
tette izgalmassá. 

Augusztus 6-án, szerdán a házfoglaló és a fi-
nom ebéd után a szomszédos tanyára gyalogol-
tunk, ahol lovasbemutatót láttunk, és elődeink 
életéről hallhattunk előadást, bemutatták háziál-
lataikat: a fekete rackát, a csacsikat stb. A bemu-
tató végén szinte mindenki lovagolt. Élmények-
kel gazdagon tértünk vissza a szállásunkra, ahol 
már készült a kemencében sült tejfölös-sokás-
sajtos kenyérlángos. 

A napokat imával kezdtük és énektanulással, 
imával fejeztük be. 

Csütörtökön délelőtt a kiadós reggeli után, 
egy hosszabb túrát tettünk a Péteri tó közelébe, 
figyeltük a madár és állatvilágot, néhányan be is 
gyűjtöttek pár szöcskét, hernyót, bogarat. Bár 
mindannyian jól elfáradtunk, az ebéd utáni aka-
dályverseny lázba hozta a gyerekek fantáziáját, 
és persze megmozgatta izmaikat is. A versenyen 
volt kérdés a hittanórán tanultakból, természet-
ismeretből, és volt ügyességi, valamint kreativi-
tást igénylő feladat is. 

 Este mindenki izgalommal várta az ered-
ményhirdetést, melyik faház hány pontot gyűj-
tött. Minden csoport lelkesen, szépen teljesített 
és a jutalom sem maradt el, mindenki örült a 
kapott édességnek.

Ezen a napon délután már a fürdőmedencéket 
is kipróbálták a gyerekek.

Pénteken Pálosszentkút volt az úti célunk, 
ahová lovaskocsival mentünk. Csaba atya elő-
ször ismertette a zarándokhely történetét, ez-
után következett egy szép szentmise a Kisteleki 
hittanos csoporttal közösen. Volt lehetőség lelki 
tisztálkodásra és a végén ajándéktárgyak vásár-
lására az otthoniaknak is. 

 A bőséges ebéd után egy kis mozgásra in-
vitáltuk a gyerekeket: parlagfű-szedő versenyt 
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hirdettünk a faházak között. A gyermekek lelke-
sen szedegették a gyomnövényeket, a végén alig 
győztük összeszámolni. Természetesen most is 
jutalomért folyt a verseny. 

Alig hogy lezajlott ez a program, már készül-
hettek is a csapatok az esti tábortűz körül bemu-
tatásra kerülő kis műsorukra. Volt, aki énekkel, 
verssel, történettel vagy jelenettel készült. Han-
gulatos kis eladásokat láttunk, sokat nevettünk.

Utána kezdődött a szalonna-, virsli- és fóliába 
csomagolt krumplisütés. Úgy gondoljuk, hogy 
ezen a napon sem feküdt le senki éhesen.

Szombaton reggeli után végre 
kézműveskedtünk. Spatulából, vagy szegősza-
lagból alapokat formáztunk, ebből szárazvirág-
gal díszített faliképeket alkottunk a gyerekekkel. 
Készültek még napraforgófejű madárijesztők, 
textilből különböző állatkák, divatos karkötők 
mindenféle színben. Kár, hogy kevés idő volt 
minderre, úgy hiszem sok gyerek még szívesen 
folytatta volna a programot. 

Köszönjük a lehetőséget Antal Péter gyógy-
szerész úrnak és kedves feleségének Gyöngyiké-
nek, akik nemcsak a helyet biztosították, hanem 
támogatták is táborunkat édességgel, anya-
gokkal, s a gondoskodás ezernyi apró jelével. 
Nagyon köszönjük Ternai Jánoséknak a zöldsé-
geket, dinnyéket, a szülőknek, nagyszülőknek 
minden adományát. Köszönjük szakácsunknak 
a finom ételeket, a segítők munkáját.

A tábor létrejöttét az Egyházmegyei 
Kateketikai Iroda és az Egyházmegyei Karitász 
támogatta, amit ezúton is hálásan köszönünk.

Isten fizessen meg minden jó szándékú segít-
séget!

Ezen túlmenően beszéljenek a képek, és a 
gyerekek a tábori élményekről.

/Szabó Judit/

„VÉGE VAN A NYÁRNAK, HŰVÖS 
SZELEK JÁRNAK

nagy bánata van a cinege madárnak” …. 
mondhatnánk tovább a régi, iskolában tanult 
verset, de idézhetnénk Petőfitől is: „itt van az 
ősz, itt van újra…” és mindez számunkra azt is 
jelenti, hogy elkezdődött az új tanév.

Augusztus 31-én vasárnap a reggeli szentmi-
sén megtartottuk az évnyitót, vagyis kértük a 
Szentlélek Úristen kiáradását   erre a most indu-

ló iskolaévre, melyet nem látunk még, de tudjuk, 
hogy lesznek küzdelmek, nehéz anyagok, köny-
nyebb, és vidámabb percek, versenyek és kelle-
mes együttlétek. Mindezekhez és a munkához, 
ami ránk vár szükséges és elengedhetetlen, hogy 
az Istenre tekintve, erőt kérve, rábízva magun-

kat és társainkat, a Szentlélek Isten vezessen. 
Akkor bátran, biztonságosan, és örömmel indul-
hatunk neki ennek az előttünk álló időszaknak.

Mi hárman, akik már „kenyerünk javát me-
gettük” másként kezdjük ezt a tanévet. Kicsit 
olyan érzéssel, mint amikor érettségi után az 
első munkahelyen – Szentesen a főtéren – az 
ablakból szemléltem szeptember elsején a sok 
iskolába igyekvő kicsi és nagyobb gyermeket. 
Először az suhant át az agyamon, hogy de jó már 
nekem nem kell izgulni a dolgozatok miatt, a fe-
lelésért stb., de azután mégis csak szomorú lett 
a szívem. Én már nem vagyok diák, én már nem 
járok iskolába… Hogy vártam mindig, hogy 
„nagy legyek”, most mégis elfacsarodott a szí-
vem. Persze új kihívások, más feladatok vártak, 
és jó volt azzal is megbirkózni.

Most ilyen új feladat vár a kis diákokra is, fő-
leg az új katekétáinkra, akiknek átadtuk a sta-
fétabotot.

Kovács Rita és Bánfiné Sajtos Lolita ugyan 
már ismerik a gyermekek jó részét, voltak együtt 
kirándulni, sőt  kézműveskedésben, más elfog-

laltságban is jártasak velük kapcsolatban, de a 
hitre nevelésben igen sok feladat, ötlet és teendő 
vár még rájuk.

Kérem a Kedves Szülőket, tanárokat, és tanu-
lókat, segítsék Őket, hogy az első akadályokat 
könnyebben vegyék, a szeretet és tolerancia so-
kat építhet a lelkekben. Tudom sokan jó szán-
dékkal, segítőkészen állnak majd mellettük, s 
ezt megköszönjük. Mi is igyekszünk imáinkkal 
és tevékeny segítséggel mögöttük állni.

Kezdjük el az Úr Isten segítségével ezt a 
2014/2015-ös tanévet, hogy évvégén sok élmény-
nyel és tudással gazdagon tudjunk majd hálát 
adni. 

/Piti Magdolna/

MIT JELENT JÉZUS TANÍTVÁNYÁNAK 
LENNI?

Jézus személyesen hívta meg tanítványait, né-
ven szólította őket, és azt mondta: „Kövessetek 
engem.” Jézus mellett új emberré lettek követő-
ik, amint elfogadták személyes Megváltójuknak, 
sőt Mesterüknek.

Ha úgy érezzük, hogy növekedésre szorul Jé-
zussal való tanítványi kapcsolatunk, akkor itt 
a helyünk ebben az új tanévben Jézus lábánál. 
Megtanulhatjuk, hogyan legyünk a Mesterrel, 
Jézussal, hogy azután ugyanazt tegyük, amit 

Ő. Ez a tanítványság lényege. Akik komolyan 
veszik, a hittant azok Isten-kapcsolata új erőre 
kap, önmagukkal és másokkal való kapcsolatuk 
is, és ebből egy új 
látás, új döntés és 
új élet születik. Mi 
mutatja azt, hogy 
Krisztushoz tarto-
zunk, az Ő tanítvá-
nyai vagyunk? Aki 
Jézus tanítványa, az 
Vele indul és Hozzá 
érkezik. Jézussal in-
dul a tanítvány nap-
ja, majd Jézustól az 
emberekhez vezet az út, onnan újra Jézus mellé. 
Nézzük meg, hogy pontosan, ezt az útvonalat 
járta be a tizenkettő is.

Hogyan kezdődik a napom? Mit veszek ke-
zembe először? Az újságot vagy a Bibliát? Mivel 
zárul a napom? A tévére alszom el, vagy imád-
kozom lefekvés előtt? A válaszaink nagyon be-
szédesek lesznek, ha őszintén válaszolunk. 

Hiszen Jézus tanítványának lenni egy folya-
matos dolog. Az nem úgy van, hogy vasárnap 
tanítvány vagyok, de hétfőtől szombatig nincs 
közöm hozzá.

Jézus tanítványai visszatértek küldetésükből 
és elbeszélték élményeiket, mindazt, amit átél-
tek. Örömöket és kudarcokat egyaránt megosz-
tottak Jézussal és egymással is. 

Légy Jézusnak hűséges, engedelmes, aktív ta-
nítványa! Napjaid Jézustól induljanak és Hozzá 
érkezzenek! Amit Jézustól kapsz, azt fogadd el 
és add tovább, oszd szét másoknak! 

Engedd, hogy használjon! Találd meg a helyed 
Jézus szolgálatában!

 /Zsadányi József/

HÍREK-ESEMÉNYEK

Tanévnyitó szentmisét tartottunk augusztus 
31-én. A tanítással együtt elkezdődik a hitok-
tatás is, tisztelettel kérjük a szülőket, kísérjék 
figyelemmel gyermekeik készületét.

Szeptember 7-én lesz templomunk búcsú ün-
nepe, a szentmise délelőtt 10 órakor kezdődik, 
majd a végén körmenet. Az ünnepi szónok dr. 
Gruber László szentesi plébános atya lesz. Ezen 
a napon reggel fél 9-kor nem lesz szentmise, de 
este 18 órakor igen.

Szeptember 14-én Szent Kereszt Felmagasz-
talásának ünnepén délután 15 órai kezdettel sza-
badtéri szentmise lesz a kórógyszentgyörgyi ká-
polna helyén álló keresztnél. Mindenkit várunk 
szeretettel! Ezen a napon már a templomban nem 
lesz este szentmise!

Jubiláns házasok hálaadó szentmiséje: szeptem-
ber 21-én 10 órakor kezdődik, majd a szentmisét 
követően, baráti beszélgetésre lesz lehetőség a ka-
tolikus körben. Aki valami oknál fogva nem kapna 
meghívót, és érintett az évforduló tekintetében, 
jelezze a 63/364-810-es telefonszámon szeptember 
15-ig. Ez alkalommal is csak egy mise lesz délelőtt.

Október 1-én elkezdődik a közös rózsafüzér 
imádkozás a templomban az esti szentmise előtt. 
Jöjjünk minél többen együtt kérni a Szűzanya 
közbenjárását. 

/Rozgonyi Mária/
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Sajnos egyre gyarapodott az „igazoltan hi-
ányzók” száma is. Tanáraink már mind „odaát 
voltak”. Az egymás után elrohanó évek alatt 
felelősségteljes szülőkké lettünk, az évtizedek 
alatt gondjaink is megnőttek, nemcsak a gyer-
mekeink. A felnevelt fiókáinkat most nekünk 
kellett megtanítani repülni, élelmet szerezni, 
szárnyukra engedni őket, mert lassan eljött az 
idő, hogy új fészekalj szülessen: az unokák!

Igen, mire eljött a másik emlékezetes talál-
kozó, az 50 éves – 2004. július 10. – az iskolánk 
udvarán levő öreg tölgy alatt álló 32 öregdiák 
közül már sokan nagyszülők voltak. Boldog 
nagymamák és nagypapák, akiknek a táskájá-
ban a főhelyet a gyerekek képe mellett az uno-
kák fényképei foglalták el. Harmincketten… 
akik között olyan is akadt, aki még alig, vagy 
egyáltalán nem volt találkozón, de az ötven-
évesre ő is eljött. Az iskolai beszélgetés után a 
Castellumban folytattuk – harmonikaszó mel-
lett – az emlékek felidézését és saját örömünk-
bánatunk taglalását, ahogy a költő mondja:

„… Üljünk le pajtás egy üveg
bor mellé, öt-tíz évben egyszer!
De minek búsulnál öreg?...
Élek, élsz, öregszem, öregszel,
megbékélünk a szemüveggel.”

És mondtuk, mondtuk… de már nem rólunk 
szóltak a „dicsekvő” szavak, hanem gyermeke-
inkről, unokáinkról… és fénylett a szemünk.

Az 55 éves találkozónkat is megtartottuk, 
szokás szerint először az iskolában, majd újból 
a Castellumban, hiszen egyre inkább „igényel-

tük” a kényelmet. Ahogy most elnézegetem a 
fényképeket, úgy látom egy több lett a fehére-
dő haj, melyet nem a fodrász festett. Érdekes, 
akkor ez fel sem tűnt nekem. Vagy azért, mert 
az enyém is fehér? … És nagyon megfogyat-
koztunk, sokan elmentek. Telik az idő… De a 
derű, a mosoly most is ott ragyogott a „talál-
kozók” arcán, szemében és sokan eljöttek pár-
jukkal együtt. 

Igen! Ez az! Így kell! Maradjon meg ben-
nünk örökre!

Az öröm megszépíti az ember életét. Örül-
jünk annak, hogy még láthatjuk egymást, így 
„megöregedve” is, de lélekben fiatalon. – Ilyen 
gondolatok papírra vetésekor csak úgy „sza-
ladt” a tollam a papíron, szaporodtak hangya-
módra a sorok, talán már unja is a tisztelt ol-
vasó…

Már nemsokára befejezem, mert elérkez-
tem a 60.-hoz. Elhatároztuk (többek kérésére) 
Edittel, hogy maradék szervezőerőnket ösz-
szeszedve összehívjuk a 60 éves osztálytalál-
kozóra volt diáktársainkat. Riadólánc-szerűen 
értesítjük egymást az időpontról, a telefon és 
segítőkész társaink segítségével (Pista, Feri, 
Marika): 2014. június 21-én 10 órakor a régi 
iskolánkban osztálytalálkozó lesz! Így is lett.

Sokan első szóra igent mondtak, mások 
„majd meggondolom”-ot, s voltak akik elzár-
kóztak előle vagy betegségükre hivatkozva 
mondtak nemet. Nem erőltettünk senkit, de 
mindenkit szeretettel vártunk. a régi iskolánk 
egyik termében, majd a „napközis ebédlőben” 
izgatottan vártuk a „visszaigazolt” negyven 

VISSZATEKINTÉS – 60 ÉVES TALÁLKOZÓ ALKALMÁBÓL
II. rész

főt. Kevesebben ugyan, de 32-en itt is voltak 
fáradtan vagy izgatottan, de a régi kedvesség-
gel egymás iránt. Az egykori barátok, barátnők 
rögtön megtalálták egymást és „számba vettük 
a megjelenteket, az „örökre hiányzókat”, a tá-
volmaradókat. Szépen megterített asztal várta 
őket, szerény, de szívből jövő megvendégelés-
sel, egy kis üdítővel, kávéval, sütivel.

Több száz kilométerről is sokan eljöttek fá-
radságot (én benzinpénzt) nem kímélve, hogy 
láthassuk egymást, hogy kibeszélgethessük 
(amíg lehet) magunkat. Olyanok is itt voltak, 
akiket évtizedek óta nem láttunk. 

Érdemes volt megszervezni, hogy újra lehe-
tőséget adtunk arra, hogy találkozzunk! Kö-
szönjük az Igazgatónőnek a helyet, a lehetősé-
get, hogy régi iskolánkban találkozhattunk. Az 
ebéd finom volt, a felszolgálás is jó, a szakács-
nőknek is köszönet. Kár, hogy a „hazai” társak 
közül sokan nem tudtak eljönni erre az osztály-
találkozóra. Úgy éreztük (mi szervezők), hogy 
megérte megrendezni. Búcsúzóul álljon itt az 
akkor elmondott ősi ír áldás (melyet Edittől 
kaptam):

„Legyen előtted mindig út,
Fújjon hátad mögül mindig a szél,
Melegen süsse arcodat a nap,
Az eső puhán essen földjeidre,
S amíg újra találkozunk:
Hordozzon tenyerén az Isten!” 

Az egyik öregdiák:
Víghné Klári
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Az Európai Unió munkanélküli fiatalokat 
segítő Maradunk vagy útra kelünk? -  Keres-
sük a helyünket Európában projektjének lelkes 
csapata ezúttal a magyartési Nyugi Tanyára 
látogatott 2014. augusztus 6-án, ahol betekin-
tést nyerhettek az EU kínálta lehetőségekbe, 
pályázatokba.

Egy izgalmas kerékpártúra várt a fiata-
lokra, míg eljutottak az alig 250 főt számláló 
Magyartés határában nyugvó, Kurca parti nya-
ralóba, a Nyugi Tanyába. Több mint 25 kilo-
méternyi izzasztó mozgás után, végigvergődve 
a földúton, túlélve a lovas tanya felett őrködő 
kutyák kergetését egy üdülőparadicsom várta 
őket.

A sárgára vakolt házikó körül amerre csak 
a szem ellátott virág borított mindent, a kert-
ben almafák roskadoztak a termés súlya alatt, 
a telek végében, szinte karnyújtásnyira folyt a 
Kurca. A nyaraló modern berendezésébe bele-
csempészett múltat idéző dísztárgyak csak fo-
kozták az otthonosság érzését. 

Egy kis pihenő után a résztvevőket igazi te-
rülj-terülj asztalkám várta az ebédnél. A tár-
konyos vaddisznóleves csodálatos ízvilága és 
a sültes tál mindenki kedvére való volt. Hiába 
pilledtek el azonban a fiatalok, a nagy lakoma 
után szakmai program várta őket a Mi Egy-
másért Közhasznú Egyesület munkatársainak 
részvételével.

Ament Balázs, az egyesület elnöke és Szabó 
Enikő az egyesület gazdasági titkára előadást 
tartott a résztvevőknek az Európai Unió fiata-
lokat megcélzó kezdeményezéseiről. Így szó 
esett az EVS-ről, azaz az Európai Önkéntes 
Szolgálatról, valamint a legújabb pályázati 
platformról, az Erasmus Plusról is. A fiatal-
ság megtudta többek között, hogy jó eséllyel 
pályázhat bármelyik tagállamba, vagy partner 
országba önkéntes szolgálatot teljesíteni, va-
lamint még a gondolatsor elején szó esett az 
anyagiakról, a különböző támogatásokról és az 

esetleges önrészről is. Miután minden kérdést 
sikerül megválaszolni Balázs röviden megis-
mertette a fiatalokkal a Mi Egymásért Köz-
hasznú Egyesület profilját, nagyobb projektjeit. 

Az előadók távozása utána a délutánt elverte 
a jég. A projekttagok a négy fal közé szorulva 
voltak kénytelenek eltölteni idejük nagy részét. 
Ez azonban remek alkalom volt arra, hogy 
megvitassák az előadáson hallottakat, esetleg 
elmeséljék személyes vagy közvetett tapaszta-
lataikat a témával kapcsolatban.

A prezentáció közben támadt gondolatairól 
Forrai Gabriellát kérdeztük:

„Az előadás nagyon tetszett több szempont 
miatt is. Egyrészt az előadó közvetlen előadás-
módja rásegített, hogy ne érezzük magunkat 
úgy, mintha egy száraz monológot hallgat-
nánk, a személyes tapasztalatok beleszövése 

A JÉGESŐ ELLENÉRE IS NYUGI VOLT

is nagyon jó ötlet volt, ettől sokkal kézzel-
foghatóbbnak hatott az egész téma. Ráadásul 
egy nagyon érdekes oldalát ragadták meg az 
önkéntességnek, nem csak a pozitív tulajdon-
ságait mondták el, de a negatívakról is adtak 
felvilágosítást, így nem éreztem azt, hogy vala-
mit kihagytak, hogy sokkal eladhatóbb legyen 
a prezentáció. Balázs előadása felkeltette az 
érdeklődésemet, ha másért nem is tapasztalat-
szerzésnek nagyon jó lehet. Tervezem, hogy 
majd behatóbban utána járok az önkéntesség-
nek és, ha úgy alakul, kipróbálom.”

Másnap a reggelit követően a tanyát üze-
meltető házaspár Vincze László és felesége 
Hajnalka elmesélte a nyaraló beindításának és 
üzemeltetésének történetét és körülményeit. 
Megtudhattuk például, hogy hiába nyer valaki 
milliókat egy pályázaton, ha az utófinanszíro-
zott és a bank a bizottsági ígéretet nem fogadja 
el fedezetnek, mindenképp csak az önerejére, 
leleményességére és barátai, családja segítsé-
gére számíthat. 

Ez volt a második falusi turizmussal foglal-
kozó hely, ahol jártunk. Alapvető különbség 
volt a két szállás elhelyezkedése között, mert 
a szegvári elhagyatott TSZ épületek között volt 
megtalálható, míg a Nyugi Tanya érdekesebb 
helyen, a Kurca partján van. Ez a hely szerin-
tem sokkal háziasabb jellegű – az udvarban 
tyúkok rohangálnak, a konyha mindennapi 
eszközökkel, fűszerekkel fel van szerelve, míg 
a másik hely csak a szállóvendégek legalap-
vetőbb igényeinek kielégítésére volt elég. Itt a 
tanyán megtanultam, hogy fontos az üdülőhely 
környezete, a vendég mindenféle igényeinek 
kielégítése – nem azzal, hogy van internet. – 
Nyilatkozta Lénárt Martin a hazafelé vezető 
úton.

Simon Gabriella
Fotó: Lénárt Martin, Nagy Edit
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Pálmonostorán táboroztunk
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Vannak települések, amelyek régen rajta sin-
csenek a térképen, az erőszakos integrálás ál-
dozatai lettek, elnéptelenedtek. Akad azonban 
olyan falucska, ami feltámadva hamvaiból min-
denki számára példaértékű dolgokat képvisel, s 
újra megkezdi „működését”. De miért választ 
egy népművelő és egy újságíró épp egy ilyen he-
lyet arra, hogy újra kezdje az életét?

Van egy hely Baranya megyében, eldugva a 
Mecsekben, ahol csupán nyolc család, közel har-
minc ember él. Gyűrűfű egy, feltehetőleg a Ró-
mai Birodalom korában alapult falucska, mely 
ma, az ország első ökofalujaként vált ismertté. 
Megbújik a dombok között, mintha félne az ide-
genektől, attól, hogy újra évekig kell majd üresen 
állnia. Pedig erre igen csak kevés esélye van… 

Közben még kérdezünk
Az Európai Unió által támogatott létbizony-

talan fiatalokat segítő Maradunk vagy útra ke-
lünk? – Keressük a helyünket Európában projekt 
résztvevőjeként több mint hat óra zötykölődés, 
izzasztó hegymászás és egy fülledt éjszaka után 
szembesülnöm kellett azzal, hogy nem könnyí-
tik meg az érdeklődők dolgát errefelé. A látni 
kívánt település Dinnyeberki felől megközelít-
hető személygépjárművel, vagy gyalog. Így hát 
várt még ránk egy közel négy kilométeres túra, 
emelkedőkön át, szederbokrok mellett, szembe-
forgalommal, esőfelhőkkel a fejünk felett.

Gyaloglás közben azon gondolkodtam, hogy 
miért kell ennyire védeni ezt a helyet. Mi lehet 
benne olyan különleges, hogy ennyire elzárkó-
zik a civilizációtól, kizárva a buszokat, a lusta 
embereket? S mindezekkel együtt még is, hogy 
lehet olyan népszerű, hogy hónapokkal előre 
történő egyeztetés alapján is alig bírnak minket 
fogadni? Ezen kérdéseken rágódva értem fel a 
többieket követve a tanösvényre és akkor lassan 
tisztulni kezdett a kép.

Az ösvény elejéről már látszanak az első, 
életre utaló jelek. Sűrű erdőség között jurtatetők 
kandikálnak ki, tovább baktatva felsejlenek a 
tanyák körvonalai, és már-már hallani lehet az 
állatok zaját is. Mégis csend van, lágyan leng a 
szél körülöttünk, tiszta a levegő, szinte érintet-
len. Amerre csak nézünk, mindenhol a termé-
szet térhódításának csodáiba akad a szemünk. 
Városi környezethez szokott embernek kicsit 
meseszerű ez a látvány. 

Mielőtt elértük volna végleges célunkat a 
Kulcsár András és felesége Szalóki Zsuzsa által 
működtetett Tündérmajort, megálltunk ebédel-
ni a helyi Lovastanya Vendégháznál. Fridrich 
Ágnes, a falu első embere, valamint az üdülő 
üzemeltetője bemutatta nekünk, hogyan lehet 
„kényelmesen” is védeni a természetet. Nem 
feltétlen kell nélkülöznünk ugyanis bármit, ami 
számunkra kedves, vagy kényelmes, ha kicsit 
jobban oda akarunk figyelni környezetünkre. 
Épp elegendő, ha napelemeket illetve napkol-
lektorokat használunk vízmelegítésre és áram-
generálásra. Az angol vécéről sem kell lemon-

danunk, csupán figyeljünk arra, hogy ott, csak 
úgynevezett szürke vizet termeljünk, egyéb 
dolgainkat pedig intézzük el komposztvécé-
ben. Használhatunk internetet, ugyanúgy, mint 
mindenki más, ha cserébe vesszük a fáradtsá-
got, hogy tisztítva visszaforgassuk az általunk 
elpacsált vizet. 

Mindez nem lenne megterhelő, mégis rá kel-
lett jönnöm, hogy hasonlóan sok emberhez, én 
is túl lusta lennék egy monoton, túlórákkal tűz-
delt nap után ilyenekkel vergődni. Ezért is nem 
véletlen zárt ez a közösség, mindenki itt él, itt 
dolgozik, mondhatni a maga ura. Ettől függetle-
nül példaértékű dolgot képviselnek, mély tiszte-
letet érdemelnek, lenne mit tanulnunk tőlük. Ha 
mindent nem is tudunk, de egy-két dolgot érde-
mes lenne átemelnünk saját hétköznapjainkba. 
Mondjuk a napelemeket. Persze az ahhoz szük-
séges beruházás mértéke, már más kérdés…

Egy kiadós ebéd elköltése után újult erővel 
sétáltunk át a közelben lévő Tündérmajorba. S 
bár, már igencsak lógott az eső lába, zavartala-
nul érkeztünk meg a kecskefarmra. 

András, a gazda, elmesélte a tanya történetét. 
Sosem gondoltam volna, hogy egy értelmiségi 
család gondol egyet és hátra hagyva mindent, 
elkezd valami teljesen mással foglalkozni, mint 
addig, kockára téve az addig elérteket. Pedig ők 
is így tettek. András sokáig dolgozott népmű-
velőként, mígnem egy napon újságíró felesége, 
Zsuzsa, azzal ment haza, hogy elég volt ebből, 
ők kecskéket fognak tenyészetni és a tejükből 
sajtot gyártanak majd. Eladták ingóságaikat, be-
léptek az ökofalut segítő alapítványba és pár éve 
múlva már állt is a ház, az istállók és a sajtüzem. 

Elmondásuk szerint sokáig kellett próbálkoz-
niuk, mire ehető termékeket produkálnak, egy 
nap azonban mégis sikerült, s azóta sem fordult 
meg a fejükben, hogy visszatérjenek régi életük-
höz. Ez lett a mindenük. Ellátják a kecskéket, 
kiépítették saját piacukat, kurzusokat tartanak 
a tanulni vágyó érdeklődőknek, de alapvetően 
nagy nyugalomban élnek. Mivel biotermékeket 
állítanak piacra, valamivel többet dolgoznak, 
mint egy átlag gazdaság, mégis örömüket lelik 
minden napban.

E pillanatig sem tudok szabadulni a gondolat-
tól, hogyan volt bátorságuk mindent hátrahagy-
va kivonulni, elkezdeni valami egészen szokat-
lant és újat. Lehet, hogy belefáradtak az emberek 
képmutatásába, a nyüzsgésbe, a végeláthatatlan 
talpalásba s a folytonos megtorpanásba? Esetleg 
idegennek érezték a piacgazdaság egyre csak 
változó és minden régit elsöprő értékrendjét? 
Nem tudom, de egy biztos, vállalkozásuk ékes 
példája az emberi akarat erejének. Lehet bár-
milyen ötletünk, adottságainktól, tudásunktól, 
teljesen függetlenül, ha elég fanatikusan ragasz-
kodunk hozzá, miénk lehet az egész világ. Leg-
alábbis, amit mi teremtünk…

Simon Gabriella

NB-I. Keleti csoport 
2014/2015. őszi mérkőzései

Szegvári T.S.E. - Gázművek M.T.E. 08. 30. 14.00
Salgótarjáni TK - Szegvári T.S.E. 09. 07. 10.00
Szegvári T.S.E. - Ózdi V.F.T.C.09. 13. 14.00
VILATI Eger SE - Szegvári T.S.E. 09. 21. 10.00
Szegvári T.S.E. - Fővárosi Vízművek S. K. 09. 27. 14.00
Szegvári T.S.E. - Tiszakécske VSE 10. 11. 14.00
Ceglédi Vasutas S.E. - Szegvári T.S.E. 10. 18. 10.00
Szegvári T.S.E. - Budapesti Erőmű S.E. 10. 25. 14.00
Szolnoki MÁV SE - Szegvári T.S.E. 11. 08. 10.00
Szegvári T.S.E. - KÖFÉM SC 11. 15. 14.00
Oroszlány SZ.E. - Szegvári T.S.E. 11. 30. 10.00

Lukács István  
Emlékverseny

 
A Szegvári Tekézők Sportegyesülete im-

máron 3. éve szervezte meg a tekeversenyt. A 
verseny célja volt: megemlékezni egykori játé-
kostársukról, a sportvezetőről, akinek közremű-
ködésével a sportegyesület több mint húsz éves 
fennállásának legsikeresebb időszakát élte. 

Köszönöm, hogy hagyománnyá vált ez a ver-
seny, hasonlóan a Sinkó László sakkverseny-
hez, a Csatordai Mihály focikupához, a Krauser 
Gyula és a Reichardt János horgászversenyhez.

Szeretném megköszönni ezt a kezdemé-
nyezést a Szegvári Tekézők Sportegyesülete 
minden tagjának, de legfőképpen Zsibók Zol-
tánnak és Szabics Krisztiánnak, akik megszer-
vezték és kivitelezték ezt az Emlékversenyt. 

Köszönöm a sporttársaknak, hogy megtisz-
telték jelenlétükkel ezt a rendezvényt, s adóz-
tak a férjem emlékének. 

A verseny eredménye a következő:

Helyezés Név Ütött fa
1. Schmidt László 349
2. Mezeiné Szűcs Erika 340
3. Csatordai Endre 337
4. Zsibók Zoltán 329
5. Kovácsik András 324
6. Héring József 319
7. Wéber Péter 317
8. Mezei József 315
9. Dezső Csaba 303

10. Kádár György 297
11. Gémes Zsolt 282
12. Bujdosó Zsolt 281
13. Kispál Attila 280
14. Kalmár László 271
15. Kanalas Róbert 262
16. Buda Attila 261
17. Tulipánt Ferenc 145

Köszönettel: Lukács Istvánné

Nyüzsgésből a csendbe –  
avagy, amit Gyűrűfűn tanultam
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Parlagfű a falu szélén! 
– és egyebek röviden
A szegvári emberek egymás közt sok 

mindent megbeszélnek, de az élő prob-
lémák orvoslása érdekében nem emelik 
szavukat legtöbben. Ez rendben is van, de 
ami tűrhetetlen, sőt a lakosok egészségére 
káros, valamit tenni kell.

Ilyen volt több mint félévig a Mindszenti 
utcai állapot, amikor a kivitelezők mész-
kőzúzalékkal szórták meg hetenként a 
szakszerűtlenül visszatöltött munkaárok 
tetejét. A gyalogosok, kerékpárosok, az 
utca lakói egy nagyobb jármű áthaladása-
kor mészkőpor felhőbe találták magukat. 
Szerintem a tervező nem ilyen megoldásra 
gondolt, hanem szakszerű és kulturált ki-
vitelezésre, pormentesre.

Nem hiszem, hogy a képviselőink és a 
polgármester nem járnak az utcákban, 
ahol legtöbb helyen a minimális helyreál-
lítás sem történt meg. Vannak utcák, ahol 
nem történt burkolatbontás, de olyan ká-
tyús, hogy azon csak nagykerekű járművel 
lehet közlekedni. Szerintem ezek javítása 
nem is pénzkérdés, – odafigyelés és közös-
ségi műveltség kérdése.

Ebbe a kategóriába tartozik nálam a par-
lagfű, amelytől sok ember szenved. E nö-
vény irtásáról gyakran lehet hallani a mé-
diában, valamint írott sajtóban. Azon csak 
csodálkozom, hogy lehet Szegváron olyan 
8-10 hektáros tábla, amelyben 1,5 m-es a 
parlagfű összefüggően. Azt tudni kellene, 
hogy létezik olyan termesztési technoló-
gia, ahol a parlagfű nem terem. Szerintem 
tudja ezt Szegvár polgármestere is, éppen 
ezért hiányolom a parlagfű mentes tech-
nológiát, a lakosságra való odafigyelést, 
különös tekintettel az asztmás hajlamú 
gyermekekre.

Végül csak megjegyzem: hol van a 
Kurca TV? Mert ezekről is szabad felvételt 
készíteni, vagy talán ezek és hasonlók tiltó 
listán szerepelnek?

Természetesen nem kérek véleményt, 
reagálást a fentiekre. Eddig sem kaptam 
választ – érdemi – egyetlen közösséget 
érintő kérdésre sem. Nem reagált sem a 
polgármester úr, sem a testület. Szegváron 
nincs fogadóóra és nincs munkaidő, pedig 
ha jól tudom, van munkaideje még a veze-
tőknek is.

Kádár György

Tisztelt Szegváriak!
2015 februárjára befejeződik a szeg-

vári szennyvízberuházás. Ekkorra kell 
a kivitelezőknek megépíteni a hálózatot, 
megépíteni a tisztítót, helyreállítani az 
utakat és egy sikeres próbaüzemet lezárni. 
A hálózat építés megtörtént, még néhány 
helyen lesz korrekció. Kész van a tisztító, 
amely Európa egyik legmodernebb tisz-
títója lett. Elindult a próbaüzem, amely 
idő alatt az összes ingatlan be lesz kötve 
a hálózatba. Szerencsére sikerült a kivi-
telezőkkel megegyezni, hogy ne a végére 
hagyják az útfelújításokat, hanem még a jó 
időben (szeptember-október) befejezzék. 
Először a Mindszenti utcában aszfaltozták 
le a fél útpályát, ahol a visszatömörített 
nyomsáv nagyon poros és balesetveszé-
lyes volt.

A nyári szárazság miatt a fő utcán élők-
nek nagyon sokat kellett tűrniük, mert 
sajnos a járművezetők ugyanolyan nagy 
sebességgel mentek az úton, mint amikor 
teljes aszfalton mennének. Nagy volt a 
por, s tele volt a járda kavicstörmelékkel. 
Amikor a mérnökök már megfelelő tömör-
ségűnek találták a nyomsávot, akkor lehe-
tett a végleges helyreállítást megkezdeni. 
Újra tükröt szedtek, majd lebetonozták, s a 
beton megszilárdulása után leaszfaltozták. 
Ugyanígy javítanak a Gyógyszertár előtt 
és a Kurca hídnál is, mert ezek az utak a 
Közúthoz tartoznak és csak így lehet. A 
főutca nagyon szép lett, de sajnos az ak-
nafedelek zörögnek, mert hiányzik egy tö-
mítés, amit hamarosan pótolnak. Köszönet 
az utcabelieknek a sok türelemért, ugyanis 
nem volt könnyű ez az időszak.

Júliusban elkezdődött az öreg falu egy 
részének az aszfaltozása is, itt látszik, 
hogy ahol túl hamar csinálták és nem 
volt megfelelő a tömörödés, ott már meg 
is süllyedt, ezt majd újra kell csinálniuk. 
Az egyezség úgy szól, hogy ahol aszfaltút 
volt, ott a nyomsávot aszfalttal kell hely-
reállítani, ahol itatott burkolat volt, ott 
pedig teljes szélességben itatott burkolatot 
kell készíteni. Információink szerint ha-
marosan a Kossuth telep, Réti telep, vele 
párhuzamosan az újfalu többi szakaszát 
is elkezdik, ígéretük szerint szeptember 
végére, október elejére mindenhol befeje-
zik a helyreállítást. Sikerült elérni, hogy a 
felújítás során kimaradó zúzalékot a földes 
utcákba beterítik, így mindenhol meg fog 
szűnni a sár, ez régi vágya már az ott la-
kóknak. 

Az önkormányzat nevében is szeret-
nék köszönetet mondani minden türelmes 

szegvári polgárnak, hogy ilyen rövid idő 
alatt elfelejthetünk egy ilyen nagy beruhá-
zást, ami Szegvár történelmében talán az 
egyik legnagyobb.

Most a nyár végeztével egyre nagyobb 
problémát okoznak a parlagfű okozta 
allergén tünetek. Egy-két héten belül virá-
gozni fog, ezért itt az ideje az irtásának. 
A belterületen nagyon jó a helyzet, de a 
külterületen van parlagfű. Az idei év nem 
a gazdák éve, ugyanis tavasszal igen nagy 
volt a mezeinyúl-kár a napraforgókban, a 
túlszaporodás miatt. Erre jött egy csapa-
dékosabb nyár, így minden adott volt a 
parlagfű terjedésére. Ahol a nyúl megtize-
delte a napraforgó táblákat, táblaszéleket 
ott nem volt teljes talajfedés, és a sok eső 
miatt kikelt és megnőtt a parlagfű. Állo-
mányban már nem lehet kiirtani, de most 
a betakarítás, és a parlagfű virágzása előtt 
kell totális gyomirtóval lepermetezni a 
táblákat. A gazdák ezt teszik most, ugyan-
is e nélkül lehetetlen aratni, mert a zöld 
parlagfű nedvesen tartja a napraforgó sze-
meket. Mire a parlagfű virágozna, már hat 
a szer, így nem lesz a levegőben a pollen.

Kedves Szegváriak! Lassan végéhez ér 
a szeméttelep rekonstrukció és az ivóvíz-
javító program is. Mindannyiunk érdeke, 
hogy az ivóvízhálózat és a szennyvízhá-
lózat üzemeltetése mindannyiunk meg-
elégedését szolgálja. A Falufejlesztő Kft 
dolgozói, a Kabinet munkatársai és a falu 
vezetése is mindent megtesz annak érde-
kében, hogy a felmerülő gondok, problé-
mák megoldódjanak. Jelenleg a Kft le-
terhelt, hiszen a nagy részét ők csinálják 
a munkálatoknak, de ezen kívül még sok 
más tennivalójuk van a településen. Re-
méljük, hogy egy pár hónap múlva a szeg-
vári lakosok örömére fog szolgálni a már 
régóta várt szennyvízhálózat üzemelteté-
se. Gondoljunk arra, hogy a gáz, a szemét-
szállítás, a telefonhálózat, az internet, ká-
beltévé kiépítése sem volt zökkenőmentes. 
De milyen jó, hogy ezek is megvalósultak, 
hiszen a felnövekvő nemzedék számára 
ezek már elengedhetetlenek. 

Elmondhatjuk, hogy Szegvár infrastruk-
túrája ezekkel a létesítményekkel gazda-
godott. A munkahelyteremtés elsődleges 
feltételei ezzel teljesültek községünkben.

Tisztelettel: 
Gémes László, Szegvár polgármestere



15. oldal2014. szeptember

Az 5. oldal folytatása

Folytatás a 16. oldalon

Kispál Rita Gabriella és Vígh János Márk 
énekeltek. Gyömbér Ferencné jegyzőasz-
szony és a polgármester úr kitüntetéseket 
adott át. Az idén díszpolgári címet kapott 
Ternai János zöldség felvásárló. Szegvárért 
Emlékéremben részesült Rácz Ferenc Jókai 
utcai lakos, valamint a Mozgáskorlátozottak 
Egyesülete. 

Szívből gratulálunk mindannyiuknak. 
Magyar Anna a Csongrád Megye Köz-

igazgatásáért Díjat Berkeczné Csák Andreá-
nak, Csongrád Megye Egészségügyért Díjat 
pedig Dr Vígh Molnár Henriettnek adta át. 
Megyei elismerésben részesítette a Lewin 
Brzeski testvértelepülésünket is. 

Az ünnepségen részt vettek a nálunk ven-
dégeskedő erdélyi, lengyel barátaink.

A két település alpolgármestere szót kért 
ezen az ünnepségen. Gluszczakné Szűcs 
Ilona tolmácsolt lengyel nyelven. Az ünnepi 
program Gyömbér Ferencné jegyzőasszony 
koordinálásával zajlott le. Köszönet érte!

Az eső miatt későn kezdődő és elhúzódó 
ünnepi program miatt sztárvendégünk csak 
egy számot tudott elénekelni. Megegyezé-
sünk szerint 19.00 órától-19.30-ig kellett volna 
fellépnie. Ebben az időpontban még javában 
tartott a hivatalos program, így a következő 
fonyódi 23.00 órakor kezdődő szerződéshez 
kötött előadására kellett elindulnia Varga 
Miklósnak, ami tőlünk kb. 300 km-re van.

A Dobbantó néptáncegyüttes szép műsort 
adott elő. Fergetegesen táncoltak a színpa-
don. Köszönjük a táncosoknak, valamint 
Magyar Imrének, Magyar Imrénének a fel-
készítést. 

Este 20.30 órakor az erdélyi és a lengyel 
vendégek szép énekkel, zenével, tánccal 
kedveskedtek a közönségnek. Köszönet érte. 
Örülünk, hogy velünk voltak.

A tűzijáték az idén is a Gyenes KFT felaján-
lásával valósulhatott meg. Gyönyörű, csodála-
tosan szép volt az egész. Köszönet érte!

Az ajándéksorsoláson sok-sok nyere-
mény talált gazdára. Köszönjük Kerekesné 
Bovatsek Ágnes, Kosztolányi Sándorné, 
Korbelné Szőke Mária, valamint Lévai 
Györgyné tombolaárusok segítő munkáját.

Az Európa Gyermekszínház Kft műsora 
21.30 órakor kezdődött. Ágoston Anita és H. 
Varga Tamás zenés retró slágerekkel szórakoz-
tatta a közönséget. Remek jó hangulatban volt 
részünk. Köszönjük, hogy velünk voltatok! 

Ezután a Twinners együttes hajnalig ze-
nélt a sátorban. A fiatalok nagyon jól szó-
rakoztak. Sokan táncoltak a kiváló zenékre. 
Köszönjük fiúk!

Az egész nap folyamán közreműködők, 
segítők, a közel 600 fő megvendégelését a 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete vezényelte 
le Arany Lajosné vezetésével. Köszönjük a 
munkájukat. 

A finom gulyást Szécsényi György főzte a 
gulyáságyúban. 

A büfében a Gyenes KFT italt, frissen sül-
teket árusított.

Köszönet érte.
Az egész nap folyamán kb. 2000 ember 

látogatott ki a sportpályára. Öröm volt szá-
munkra, hogy az eső után visszajöttek az 
emberek az esti programokra. A tűzijáték 
alatt benépesült a sportpálya.

Sok elszármazott is megfordult ezen a ren-
dezvényen. 

Ezen a napon sokan kipróbálhatták a kis-
vonatozást a Kendergyár területén. Köszön-
jük a fiatalok segítségét. Nagy élményben 
volt része annak, aki felült a vonatra. 

Az egész napon a hangosításról Hegyi 
László gondoskodott, a programokról felvé-
telt a Kurca TV készített. 

A színpadi dekorációt Bánfiné Sajtos 
Lolita és Ráczné Purgel Ilona állította össze. 
Köszönet érte!

Csongrád Megye Értéktára kóstolással 
egybekötve népszerűsítette hungarikumait, 
a finom Pick szalámit, a mangalica zsírt stb.

Köszönjük, hogy Szegváron is jelen vol-
tak.

A Vidékháló ezen a napon, a sportpályán 
50m-es körzetben lehetővé tette a wifi hasz-
nálatát. Köszönet érte!

A gyerekek szórakozását ugrálóvár és 
csúszda biztosította, melyet az Önkormány-
zat finanszírozott. A kirakodók játékokkal, 
édességgel várták az arra látogatókat.

Köszönjük!

Támogatóink voltak:
Szegvár Nagyközség Önkormányzata
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet
Gyenes Kft
Ternai Kft
SAT Elektronika Kft Szentes
Metal Com Zrt
Álomkonyha-Stúdió Kft.
Hunor-Coop Zrt. 
Alföldvíz Zrt.
Vidékháló Telekommunikációs Kft
Gelato Fagyizó
Rónasági Pékség dolgozói Fúvóné Rácz 

Gabriella és Tóth Tiborné
Szentesi u. Kisbolt
Fácános Vendégház
Köszönjük a polgármester úr, a jegyzőasz-

szony, a Hivatal dolgozói, a Polgármesteri 
Kabinet, a Falufejlesztő KFT, a közmunká-
sok, a rendőrség, a polgárőrség, a vadászok, 
a segítők, a civil szervezetek aktív munkáját.

Örülünk, hogy velünk tartottak.

Köszönettel: Lukács Istvánné, főszervező

Köszönjük Pölös Attila, id. Magyar Pál, Ko-
vács Béla, Bihari Mátyás, Csuka Kis János 
és a Szentesi Lovas Klub tagjainak segítő, 
szervező munkáját. Nagyon szép volt ez a 
program.

Ingyenes vércukor és vérnyomásmérést 
szervezett Határné Bottyán Erika védőnő. 
Sokan éltek a lehetőséggel. Köszönjük!

Arcfestést vállaltak a Belevaló Klub tagjai 
Huszka Anita szervezésével.

Szintén 15.00 órától kezdődött a kürtős 
kalácssütés, melyet a Mozgáskorlátozot-
tak Egyesületének tagjai készítettek Arany 
Lajosné vezetésével. Köszönet érte.

Látványos színfoltja volt az egész napnak 
az ökörsütés. Már kedden 23.00 órakor meg-
gyújtották a tüzet, a hozzávaló fát Piti Tibor 
ajánlotta fel, s másnap délután meg lehetett 
kóstolni a közel három mázsás hústömeget. 
Köszönjük a pár lelkes vadász és segítőik 
közreműködését. 

A szegvári katolikus közösség tagjai egy 
jelenetet adtak elő Szívkirály címmel, Gé-
mes Anita szervezésével. Köszönjük, hogy 
velünk voltak. 

Nótadélutánra hívta a közönséget a Ma-
gyar Nóta Klub ifj. Ternai József vezetésé-
vel. A gyönyörű nótákkal és népdalokkal 
elbűvölték a közönséget. 

Köszönet érte!
Ezután az eső el kezdett szakadni, közel 

45 percig esett. Sajnos a tiszaföldvári Bár-
dos Lajos Alapfokú Művészeti iskola Voyage 
Balett bemutatója elmaradt, hiszen a csúszós 
színpadon nem tudták előadni a műsorukat. 
Köszönjük Szarvas Katalin táncpedagógus-
nak, hogy elhozta a csoportját. Fogunk ta-
lálni egy időpontot, amikor bepótoljuk a ki-
maradt fellépést. A Honkyokushin karate és 
a Nippon Zengo bemutató is elmaradt a nagy 
eső miatt. Annak azonban örülünk, hogy a 
Tófesztiválon volt alkalmunk megcsodálni 
az Erdei Sándor vezette tehetséges fiatalok-
ból álló csoportokat. További szép sikereket 
kívánunk nekik!

Az eső amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan 
el is ment, de sajnos maradt utána sár, víz. A 
hangosítóknak ki kellett szárítaniuk az erősí-
tőket, hiszen azok beáztak a sátor ellenére is. 
Legalább egy órahosszába telt, amíg rendbe 
hozták a színpadot és annak környékét a Kft 
dolgozói. A nap gyorsan kisütött, de késéssel 
kezdődött el az ünnepi műsor.

Beszédet mondott Gémes László polgár-
mester úr, majd az új kenyeret Zsadányi Jó-
zsef plébános úr szentelte meg. Megtisztelte 
jelenlétével az ünnepséget Farkas Sándor 
országgyűlési képviselő úr és Magyar Anna 
a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke is. 
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Őszi kézműves foglalkozások 
a Jaksa János Helytörténeti Gyűjteményben

2014. szeptember 13.  (szombat) 9 órától

illatzsák készítés

szeptember 20. (szombat) 9 órától

őszi asztaldísz készítés

A 15. oldal folytatása

A foglalkozások díja 200 Ft/fő.
Mindenkit szeretettel várok!

A fotókat Viola István és Kerekes Mátyás készítette


